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 المػقػدمػػة :                                 
 ، كعلى آله كصحبه أرتعني  أٌما بعد :صالة كالسالـ على سيِّد اظترسلنياضتمد  ربِّ العاظتني ، كال

  فػنٌف الرػػرآف ال ػػرٙب  اػػت ريػاب حكػػروا لوا ػػاـ كالرػػتاحني الػل حيػػوتِّس ايػػاة البكػػر، كحرسػس معػػآب ال روػػ     
كالرتاريػػم مػػات وسػػيحنأ عوػػه أاػػد، كفيػػه ااشتػػا  كاافعػػاؿ كاػػت ريػػاب لحنػػ  كؿتػػت  فيػػه مػػف اال ػػاظ كاظت ػػردات 

يٍعػرىب، بػو كاػتااد الوحػت كالبالاػ  كالبيػاف كفيػه مػف أصبػار كاصػا اامػس الحنػابرة كآ ػاراس 
كاضتركؼ كاظتبأ كاظت

ككاػػاهع س كأوػػام س كػتػػاكرا س ييي كفيػػه ال ػػم كاضت مػػ  كااموػػاؿ كاعتودسػػ  كاصتػػص، كفيػػه مػػف أصػػتؿ الصػػواها 
ا  اآلتت راطتياط  كالوجارة كالبوا  كالوسج كال الا  كالصػيد كالصػياا  كاظتالاػ  كال يابػ  كالبيػا كالكػرا  كأشت
 يييي
كاػػا اػػت أبػػت ب ػػر الصػػدو  ورػػتؿ: كا لػػت سػػ لت٘ب  ،حاب  ال ػػراـ علػػى علػػس كدراوػػ  بػػ ل كلرػػد رػػاف الصػػ    

   -صلى ا عليه كسٌلس  -ًعرىاؿى بىًعٍْيو لتجٍدحػيه ُب رياب ا كسو  رستؿ ا 
اػت ووطػم كت متلػ  عػف روػرة  ف اف الررآف كت وزاؿ حبػٍعنا فٌياضا وو و موه طاٌلبي العلس، فال اس ورحػتكف ،كت

، كت حورطي عجاهبه،وزوداس علما كوريوا رٌلما زادكه حترا كف راني كمف جتاحػم اععجػاز ُب اليوزوػو العزوػز الٌرد
يحػٌدث عػف جزالػ  ل تػه ،كداػ  أساليم البالا  البياف كروْية اػي اظتلل ػات الػل حما اايمو عليه مف ح ٌوف ُب 

،كما اايػتاه مػف أصػواؼ كألػتاف البالاػ  كالبيػاف ،كاوػاؾ جاحػم م ػس مػف جتاحػم بالاػ  معواه، كبراع  أسلتبه
حػػىٍزره وسػْي رػاف كما ذيرر فيػه  الررآف ال رٙب كات: اتايصاد اللحنتم ، ٓب أجد مىٍف ريم فيه أك صٌصه بالي ليف 

 كأسػػػص أاػػػتاره ميوػػا ران ُب ب ػػػتف أم ػػػات ريػػػم البالاػػػ  كالي سػػػْي كالوحػػت كالصػػػرؼ، ف اببػػػ  أف أظتلػػػس اػػػياحه،
 كأيبنٌي متااره كآلياحه كفاهدحه  ،كأسيو   م اموه ، كأكٌضح م  تمه

اعاػػػ الي  الػػػل ك   -دراسػػػ  دتليػػػ  -فجػػػا  متضػػػتع سوػػػي متسػػػتما بػػػػ: ياتايصػػػاد الٌلحنػػػتم ُب الرػػػرآف ال ػػػرٙب 
طراي ػػا اػػي: مػػا معػػد اتايصػػاد اللحنػػتم   كمػػا كتي يػػه   كاػػو حريصػػد ُب اللحنػػ  أـ ُب ال ػػالـ  كاػػو نت ػػف 
  صتميا أصواؼ البكر اتايصاد ُب اللحن  أـ أحٌه صاص ب ئ  معٌيو    كما اي متااره كآلياحػه ُب الرػرآف ال ػرٙب

 ي
تصػػ ي اليحليلػػي  كذلػػ  اٌف اظتتضػػتع لتيػػاج إٔب اليعروػػف لإلجابػػ  عػػف اػػ ه اليسػػاؤتت حيٌبعػػ  اظتػػو ج ال    

بػػػبعص مصػػػ لحاحه كم اايمػػػه، كاػػػد حيٌبعػػػ  مػػػا كرد ُب الرػػػرآف ال ػػػرٙب مػػػف آوػػػات في ػػػا اايصػػػاد لحنػػػتم حييجػػػ  
لعتامػػو صػػتحي  أك صػػرفي  أك ؿتتوػػ  أك بالايػػ   مسػػيعيوا تػػا ح ػػٌرؽ ُب ريػػم الي سػػْي ك البالاػػ  ،ٍب كا ػػ  علػػى 

روػ  ت   ، كعدـ حتٌفر الدراسات ُب ا ا اظتتضػتعتران لرٌل  الزٌاد،ك كعتر ال رو ، كحكالوراشو الكتااد باليحلي



 
 

ُب ريػاب ، كإفتا أري ي تػا االػه علمػا  اللحنػ  كالي سػْي صتفػان مػف الزلػو و باليحليو ال اُب لبعص اظتساهوأحدصٌ 
 كإٍف ُب إطالؽ ا سي  ،ا ، إٍف ُب ح سْي آو 

كمادحػػه أف و ػػتف ُب مردمػػ  كدت يػػد كبػػابني ،لتػػتم رػػو بػػاب فصػػلني، كصادتػػ  ٍب  كاايطػػ  طبيعػػ  البحػػ      
 ف ارس ي

إٔب م  ـت اتحصاؿ كعواصره ااساسي  راظترسو كاظترسو إليه كاواة اتحصاؿ كاْياػا،  التمهيدفي را  ُب     
 ككاضحي  ٍب الكركط الل ووبحني حتٌفراا ُب رو عوصر مف ا ه العواصر اىت ويس اتحصاؿ بك و جيد

  رمػػا ذرػػرت أٌف االسػػو  اػػد ختيلػػف ُب اليعبػػْي عػػف ااف ػػار كاظتعػػا٘ب  فمو ػػا مػػا دتيػػو إٔب اعسػػ اب كالي صػػيو
 كمو ا ما حٌ طو اتايصاد ُب ال الـ، كحبيعد عما ت فاهدة مف ذرره أك ما ت وي لبه مراـ اضتدو ي 

العػػػػػرب الرػػػػػدامى كاػػػػػد ني ٍب  لليعروػػػػػف تصػػػػػ لح اتايصػػػػػاد اللحنػػػػػتم عوػػػػػد الفصػػػػػل األوؿكصصصػػػػػ      
اظتص لحات اظترادف  له، كمعواه عود علما  اللساحيات الحنربيني، كبٌيوػ  عالايػه باللحنػ  ، كعرضػ  فتػاذج موػه، 

 كما ولزمه مف اركط كضتابطي
ًاىصو إٔب اايصاد اللحن  كاايصاد ال الـ، ال م وت ر مف صالله أٌف ال الـ أرور كأكسا اايصادا مف اللحن     
 باعيباره فردوا كاللحن  اجيماعي ي 

كصليصػػ  إٔب أٌف اتايصػػاد اللحنػػػتم ويحنلحنػػو إٔب داصػػػو حتػػاـ اللحنػػ  كوكػػػمو رػػو مسػػػيتوا ا الصػػتٌب مو ػػػا      
 كالصرُب كالدتٕب كالوحتمي

عػػػف اتايصػػػاد اللحنػػػتم علػػػى اظتسػػػيتل الصػػػتٌب، بػػػدأت فيػػػه باتايصػػػاد  الفصػػػل اليػػػانيكرػػػاف اضتػػػدو  ُب     
بػني اضتػركؼ ُب ، ٍب متاار اتحسػجاـ الصػتٌب ُب الرػرآف ال ػرٙب  كالػل مو ػا اليما ػو ب  الصتحي اساللحنتم كاظتو

 ،لي  ْي كالي  ر بػني اػركؼ اظتبػا٘بما اليمويو عتا بآوات مف ال رر اضت يس مبيِّوا أسباب ا ،ال لمات كالرتاريم
كبٌيوػ  مػتاطف اليي يػف كاليحريػ   ،ا لرػرٌ ٍب حتٌد   عف اعتمزة كما وعرتو ا مػف حتريػ  كخت يػف عوػد الوحػاة كا

 في ا، مسيك دا ُب رو ذل  ب اتاؿ علما  العربي  ، كببعص الررا ات الررآحي   ي
كبعػػداا ح رٌاػػ  إٔب رتلػػ  مػػف متػػاار اايصػػاد اللحنػػ  ُب الرػػرآف ال ػػرٙب  مو ػػا :اعمالػػ  كاليوحنػػيس كاليوػػتوف       

 تاه  ا الدتلي  ي كاعدااـ كاعاالب كاعص ا  كاعحباع ، كبٌيو  ك 
كراحػ  البداوػ  فيػه مػا  ،يصػاد اللحنػتم علػى اظتسػيتل الػدتٕبفيحد   فيه عف اتا : الفصل اليالثأما      

، كما حتمله مػف دتتت ؼتيل ػ   ف ػي اتالػم جػاازة حبػأ  ػا عػدة تتي ي لل لمات كالصيغ اليعبْيو اليعدد ال
وتوػػػا الدتلػػػ  ، مو ػػػا التاػػػف ، كحوػػػاكب الصػػػيغ الصػػػرفي  بواوػػػات، كاوػػػاؾ عػػػدة آليػػػات نت ػػػف اسػػػييدام ا ُب ح
 ،كأل اظ العمـت ، كحعميس اطتاص أك ختصيا العاـ ي



 
 

ٍب احيرلػػ  إٔب الصػػيغ اللحنتوػػ  كح اك ػػا ُب اتسػػيعماؿ ،فتجػػدت أٌف اوػػاؾ رلمػػات و وػػر حرداداػػا كدكرا ػػا     
ٍب اضتػػػركؼ ٍب ال لمػػػات ، كُب  علػػػى االسػػػف ، كاوػػػاؾ رلمػػػات ورػػػو اسػػػيعماعتا ، كبػػػدأت ُب اػػػ ا باضتررػػػات

الو اوػػ  بٌيوػػ  أٌف سػػبم ذلػػ  اػػت: اطت ػػ  كالورػػو كالسػػ تل  كالصػػعتب  ، فاضتررػػات كاضتػػركؼ كاال ػػاظ اطت ي ػػ  
 على اللساف حكيا أرور مف اْياا ي

،كمػا ًاىصو إٔب عوصر اتايصاد اللحنتم ُب الررا ات الررآحيػ  ، فعرٌفيػه ، كبٌيوػ  ال اهػدة مػف حعػدد الرػرا ات   
حعػػدد معػػد اآلوػػ  التااػػدة ،كمػػا وسػػي اد موػػه مػػف أا ػػاـ فر يػػ  ،كصيمػػ  ال صػػو ووبوػػ  عػػف اػػ ا اليوػػتٌع مػػف 

 باليصتور ال أ ُب الررآف ال رٙب ، كطرور  عرضه لواداث كالتااها اظتيحدث عو ا ي 
 عف دكر اضتدو  فيه، كبدأت  اتايصاد اللحنتم على اظتسيتل الرترييبفيواكل  فيه   رابعالفصل ال أما     

،كالرتاعد  ُب حتضيح اظتعد، ،كأٌ ا ُب ال الـ تواب  اظت احيح الل ح ٌص ااا اؿ اظتتصدةاررات اععراب 
الوحتو  الل كضع ا الوحاة رل ا حيتٌصى اليي يف ُب الو   ، كحبيعد ادر اعم اف عف رو ما ات صعم أك 

عد العام  ما ال كؽ العريب  فنحػٌه ويس العدكؿ عو ا إٔب ااؽ ك ريو على اللساف ،كإذا ما حعارض  الرتا
،ٍب ال وي  كالبالاي  يهرتالي و كاضت ؼ ك أسبابػه ك اركطػه، الوسب اْياا ، ٍب احيرل  إٔب اضتدو  عف 

 اعكتاز كأحتاعه: إكتاز اصر كإكتاز ا ؼي ٔبإ ح رٌا 
 عد كجتلييه ،كحتفْي اصت د كالتا  ي               اصيس ال صو باعاارة كالصم  ،ما بياف دكرقتا ُب حتضيح اظت

 أما اطتادت  ف اح  اتصل  ااس الوياهج الل حتصو إلي ا البح  ي     
كأصْيا وبرى اتعرتاؼ بال طو ااو ال طو ،كرٌد اصتميو االه كذكوه ،ف حرػدـ بالكػ ر اصتزوػو إٔب أسػياذحا   

 ػػا كميعلِّمػا   كحكػػ ر رػو أسػػاح حوا ال ػراـ، كرػػو زمالهوػا، كمػػف ال اضػو د  أزتػد عػػرايب الػ م رػػاف مربيػا كمتج
 سااس مف اروم أك مف بعيد ُب إؾتاز ا ا البح ي

كُب اطتيػػػاـ أاػػػتؿ لػػػت أ٘بِّ أسػػػيربو مػػػف أمػػػرم مػػػا اسػػػيدبرت لحنػػػٌْيتي كبػػػٌدل  ،كاػػػ ف  كأضػػػ   ، كل وػػػه     
 العتػيس أف ويربٌػو اػ ا العمػو صالصػا الرصتر البكػرم الػ م ت و يػ  وي لٌػا إٔب ال مػاؿ كت وبلحنػه، فػ دعت ا

لتج ه ال رٙب ، كأف وو ا به ، ككتعله فاحتػ   صػْي ظتتاصػل  البحػ  ُب اػ ا اظتتضػتع  ،كاضتمػد  ربِّ العػاظتني 
 كا كٕب اليتفي                                                               ي
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حعيػػص اللحنػػ  كسػػيل  ضػػركرو  للي ػػااس بػػني البكػػر، كأداة حتاصػػو كحعبػػْي عػػف أااسيسػػ س كمكػػاعراس كحبليػػغ     
 أف اراس إٔب اْياس مف بأ جوس سي

، كحتػرا تصػيالؼ البكػر ُب ال بػاع كااجوػاس ضاار كا ه التتي   اللحنتو  ادنت  اػدـ اعحسػاف علػى كجػه    
كاآلرا  كاااتا  كاظتيتتت وصعم اليتاصو بيو س أاياحا، كرتا ويعػ ر  اهيػا، كمػف ٍبٌ راح اظت ٌ ػركف كال السػ   

يػو بيو مػا، كذلػ  رٌرب بني الباث كاظتيٌلرػي، كحيزوػو اظتتاحػا كالعربػات الػل حتي وبحوتف سيبو اليتاصو اظتولى الل حي 
   للعملي  اليتاصلي  كالتركؼ الل جترم في ايرٓب وي ٌت عتس )للم  روف كال الس  ( إتٌ بدراس  داير  كمعمٌ 

حػػػصل عػػػدد ت لتصػػػى مػػػف علمػػػا  اللحنػػػ  كاتحصػػػاؿ كعلمػػػا  الػػػو   ا -كرعػػػاد س -كُب العصػػػر اضتػػػدو 
يال، كبياحػا احتاع ػا كصصاهصػ ا وه ا ه اظتيزة البكرو  حعرو ا ككص ا كحتلكاْياس ُب البح  عف ري  ،كاتجيماع

، كذلػػػػ  رلٌػػػػه بحنيػػػػ  ،كمػػػػٌدة اريسػػػػا اكالتسػػػػط اتجيماعي عالاي ػػػػا بالعرػػػػو كالكيصػػػػي  كالسػػػػلتؾككتاه  ػػػػا ك 
 علػػػػى عػػػػدد ربػػػػْي مػػػػف حيػػػػاهج علميػػػػ  متضػػػػتعي  دتيػػػػاز بالٌداػػػػ  كالتضػػػػتح، كنت ػػػػف حعميم ػػػػا علػػػػىإٔب التصػػػػتؿ 

بػو   ساهو اتحصػاؿ ٓب حعػد حريصػر علػى حػتع كااػداااياص راب  ُب حس يو اليتاصو بيو س، صاص  كأٌف ك 
ال ػػرؽ الػػل وػػيس مػػف صالعتػػا اليبػػادؿ  حعػػأ رتيػػا >>حعػػٌددت أحتاع ػػا اػػىت أصػػبح  رمػػا ورػػتؿ كوليػػاـ اػػراـ:
كحطػس  اصتمااْيوػ ، ككسػاهو اتحصػاؿ بػني اافػراد  كاظتكارر  ُب اظتعلتمات كااف ار  كحكمو كساهو اتحصاؿ

حتصػيو اظتعػا٘ب كالرػيس  بػه رة، كحعبْيات التجه كالصػتر كاظت بتعػات كاافػالـ، كرػٌو مػا وػيسالٌلحن  كالٌرمتز، كاعاا
 ي(4)<<السلتري  مف ايا آلصر

البكػػرو  كجتػػارب اامػػس، ك ػػا وػػيس حػػدكوف الػػرتاث  صاتإضػػاف  إٔب رػػٌو ذلػػ  حعيػػص اللحنػػ  أداة لبلٌػػترة اطتػػ
كاػػػي دتيٌػػػز اعحسػػػاف عػػػف رتيػػػا  او ااف ػػػار كحرريب ػػػالوٌرػػػاُب كحوٌرلػػػه مػػػف جيػػػو آلصػػػر، رمػػػا أٌ ػػػا كسػػػيل  ليحليػػػ

 ككسػيل  حتاصػو بػني مي ٌلمي ػا،اضتيتاحات بالردرة على اليعبْي عف ااااسي  كاظتكاعر بك و جلي ككاضػح 
 ي(3) كا ه ميزة أك كتي   االب  علي ا ،
 ػػػػػػػػػػػ

 ي22ص:  ـ(4:92 ): 2الي وتلتجيا كالرتبي  ، اسف زتدم ال تكتي، دار الرلس، ال تو ، ط  - 1
3
 ي:8،  89ص:  ـ(3112)5دوتاف اظت بتعات اصتامعي  ،اصتزاهر ،طووتر: ػتاضرات ُب علس الو   اللحنتم، او ي بف عيسى، - 
 
 
 
 
 

  La communicationكاتحصاؿ مف أاس كتاه  ا، كاظترصتد باتحصاؿ 



 
 

  intelocuteurج ػا ؿتػت مػي لس آصػر ه حبادؿ رالمي بني اظتػي لس الػ م ووػيح مل تتػا أك اػتت مت ػأح >>    
 ي(4)<<أك إجاب  كاضح  أك ضموي ، كذل  حبعا لومتذج اظتل تظ ال م أصدره اظتي لس،ورام ُب السماع 

 ااػػػدقتأسيػػػ  وػػػٌيس احصػػػاؿ   أروػػػرأك صػػػاؿ ت ورػػػـت إتٌ بػػػني طػػػرفني تحٌ االيعروػػػف أٌف مػػػف اػػػ ا ويطػػػح 
متف الرسال  بعػدما وػٌيس حتليل ػا كف م ػا، كاػ ا مػا كتعلوػا باآلصر عف طرو  اواة حتاصو، كالوا٘ب وسيجيم ظتط

 ي(3)ٌف الرسال  اللحنتو  حيٌس عص مرااو اي :إحرتؿ 
 اظترال  ااكٔب: كاي الل ويٌس في ا ح توف الرسال  كبعو ا كا ا صاص باظتي لسي -4
ااذف عوػػد اظتسػػيما ٍب اظترالػػ  الواحيػػ : حويرػػو في ػػا اامػػتاج الصػػتحي  عػػص اعتػػتا  إٔب أف حػػدٌؽ طبلػػ   -3

 حويرو إٔب دمااه )كا ا ُب اال  اتٌحصاؿ الك تم اظتباار(ي
ٌو رمػػتز حلػػ  الرسػال  كاليتٌصػػو إٔب حرريب ػػا الصػػتٌب سػاظترالػ  الوالوػػ : اػػي الػل ورػػـت في ػػا اظتسػػيربو  -2

ف أعصػػػى اظترالػػػ  ااكٔب مػػػركالصػػػرُب كالوحػػػتم، كوسػػػييلا مو ػػػا اظتعػػػد اظترصػػػتد مػػػف طػػػرؼ اظتػػػي ٌلس كاػػػي  
 اظترااو على اليحليو كالتصف اٌ ا حيٌس داصو الدماغي

ٌ ػػا حرػػـت فنكم مػػا اصيل ػػ  طػػرؽ اتحصػػاؿ كحوٌتعػػ  مػػف الكػػ تم إٔب ال يػػايب إٔب الرمػػتز كاعاػػارات 
 ي(2): على أمتر أساسي  اي

 Sourse :    مصدر  -أ 
  Destination : مرصد  -ب
 Transmetteur : مرسل   -ج
 voicon canal اة:مسل  أك او -د
 recepteur : مسيربو -اػ

 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي89ص:  دار اتمه لل باع  كالوكر كاليتزوا ، اصتزاهر ، عبد اصتليو مرحاض،  د )اارتابات لساحي  لليتاصلني : الك  ي كال يايب (اللحن  كاليتاصو، - 1
  ي:3، ص: ( ـ4:91ط:)حسي  للوكر، عبد السالـ اظتسدم، الدار اليت   اللساحيات مف صالؿ الوا، رتا د -2
م ص; (م4:99)مأهويح الىضائل التعليويح في عوليح التعلين عاّهح وتعلين اللغح العرتيح لألجانبة ااةبحم هحوبىد طباوشم الو ضطبح  الىطليبح لللتباب الجسائبر -2

11. 
اصػو مػف اػيا آلصػر متيلػف البكػر ُب اليعبػْي عػف اظتعػا٘ب أ وػا  عمليػ  اليت  األلسن أثناء التعبيػر: ؼاختال

بػو  >>اسم تركف س كح سيا س، كذل  أمر مالاظ، ستا  ُب اصييػار اال ػاظ كاظت ػردات أك ُب الرتاريػم 
إٌف الواس اد متيل تف ُب اليعبْي عف اظتعد التااد، كإف راحتا وي رتف ُب اليعبْي عف اظتعا٘ب العلمي  أك الرواضي  

 ي(4) <<موو: )أ=ب( ك )ب=ج(



 
 

كاظتعد ال م كتتؿ باطتاطر ابيه إٔب اد  اامر باليعبْي ااديب فن س لف وٌي رتا إت حادرا،ل ف إذا حعل  
ربْي تدووػ  أك ت ػاف معلػـت لػدل ااصػدوه  إتٌ أ ػس متيل ػتف ُب طروػ  التصػتؿ إليػه  فمػو س)مف الراصػدوف( 

ا توػا موػه أحػه أفطػو ، مف ويلٌم  أارب ال رؽ فيػتجز كمتيصػر اػدر اعم ػاف  كمػو س مػف وسػل  طرورػا بعيػد
 أك أحه السبيو التايد اظتتصو إٔب ذل  اظت اف ، كاوا حرل أٌف السيبو اد اصيل   كالتج   كاادة ي

حعلػػػس أف عمليػػػ  اتحصػػػاؿ  فأ  فعليوػػػا ، كأمُّ اليعػػػابْي أفطػػػو روػػػا حيسػػػا ؿ عػػػف سػػػبم اػػػ ا اتصػػػيالؼكإذا    
-ملي  اليتاصلي ، فمف اظتيياطبنيعو  بني أطراؼ الال ركؽ ال رد: عملي  معردة حيدصو في ا عدة عتامو مو ا

مػػػف ويميٌػػػا بع ػػػا  ؽتػػػدكد مػػػف الػػػ را  كال  وػػػ ، كسػػػرع  ال  ػػػس، كجػػػتدة  -سػػػتا  رػػػاف مرسػػػال أك مرسػػػال إليػػػه
احصػػاله الت يػػ  ب بتوػػه كأفػػراد أسػػرحه ٍب ب اػػو ػتي ػػه، كأفػػراد غتيمعػػه تييلػػف  >>اتسػػيعداد زوػػادة علػػى ذلػػ  

 ي (3) <<ا س اتجيماعي  كالورافي ، كعلى اصيالؼ أعماراس كأجواس سفئا س كمسيتوا س كطبر
كمػػف )اظتييػػاطبني( مػػف اػػت علػػى ع ػػ  ذلػػ  سيػػ  ت ويػػتافر لدوػػه دكافػػا كاػػتافز اريسػػاب م ػػارات 

 اللحن  بدرج  مف حتافر له ذل ي
ادرحػػػه علػػػى ف ٌلمػػػا ازداد ذرػػػاؤه، كاحسػػػا ف مػػػه ازدادت  >>كاػػػت حسػػػب  ذرػػػا  ال ػػرد   كاوػػاؾ عامػػػو آصػػػر    

 ي(2) <<إدراؾ العالاات اللحنتو  كحصتراا، كباليإب ورح ا ػتصتله الل تي كاظتعوتم
ككفرا عت ه اظت ارات كاتسيعدادات ويٌس احيرا  اال اظ كاظت ردات، كحسػج ا ُب حراريػم حعػٌص عػف ف ػرة أك     

 كإذا راح  اظتعا٘ب صبعمتضتع ما، اٌف اال اظ اي التسيل  ليحدود ااف ار كدتييز بعط ا مف 
 
 ػػػػػػػػػػػ

 ي88، ص: ( ـ 3::4)الورد ااديب، أزتد أمني، حردٙب: ػتمد ال اار مدكر، متفس للوكر،  - 1
 ي489الومت الو سي، د: عبد اظتعجس اظتليجي، دار الو ط  العربي ، بْيكت، ال بع  اطتامس ، ص: - 3
 ي95، ص: (ـ8::4)أزتد ػتمد معيتؽ، عآب اظتعرف ، ال تو ، طبع :  اضتصيل  اللحنتو  )مصادراا، كساهو حوميي ا(، د: - 2

 
 

كت اػػػ ن أٌف ااف ػػػار مي اكحػػػ  معػػػد  >>روػػػْية كميوتعػػػ ، فمػػػف الػػػاٌلـز أف حيوػػػتٌع الػػػٌدكاؿ )اال ػػػاظ( حبعنػػػا عتػػػا 
 ي(4) <<كمدلتت، عمتما كصصتصا جوسا كحتعا 

ـ أسػػػاليم كطػػػرؽ اسػػػييد روػػػْي مػػػف ااايػػػاف إٔب احلجػػػ  ُب كاػػػىت حػػػيم ف مػػػف ح ييػػػف اظتبػػػا٘ب كفػػػ  اظتعػػػا٘ب   
 اليتسا ُب اللحن ي مف أجو ميوتع  راجملاز كاتسيعارة كاليكبيه كاْياا 



 
 

كاػػد اليجػػ  أربػػاب البالاػػ  كال صػػاا ، كسػػدح  البيػػاف إٔب ابيػػداع فوػػتف الرػػتؿ، كأصػػواؼ ال ػػالـ ب سػػاليم     
صتتاار كاٌلآللئ الالن زاايػ  تااراػا رباطو ػا عمػال تػا بلحن  الٌ ركة، كفاا  اضتد ُب اادا  اىت ولبستا ا ه ا

 ي(3) <<كتعو اظتعد الٌكروف ُب الٌل ظ الٌل يف >>ف أكات ليه علما  العربي  كالواطرتف  ا، حعارؼ ع
سػوه اصتػٌس الحن ػْي مػف اظتي لمػني كأصػحاب اااػالـ مػف الوػاطرني بالعربيػ  أك اْيقتػا     كا ا ب بيع  اضتاؿ ت لتي

عوػد علمػا  الٌلسػاف أٌف أم مػي لس عوػد  ايامػه بعمليػ  أدا  رالميػ ،  >>حنػات، احػه كرمػا اػت معػركؼ مف الل
 ي(2) <<فنحٌه وعيمد على رصيده الٌلحنتم اظتيتٌفر لدوه كاظت ٌتف مف اال اظ كااساليم

رابلػ  بػني اليرليػو الػل في ػا اايصػاد  ُب الرػتؿ ، كالػل حرػـت علػى اظتم كما و ٌموا ُب ا ا اظترػاـ اػت ااسػالي   
ػرج مػف الوػدرًة ال وػرةى ، كأف ح ػتف اػادرا علػى صػياا  العبػارة علػى  >>ُب الل ظ ، كالي وْي ُب اظتعػد ،  كأف ختي

 ي (1)<<ال واف  كالٌيعدد وي لم عارض ن ُب البياف ، كصصةن تسال  التصتؿ إٔب اظتعد 
 االقتصاد واللغة:

 ي(5) <<داؿ كاتسيرام  بال إفراط كت حريْي، كالحناو  موه اليتفْياتعي >>: اتايصاد ُب العمو وعأ   
 كات حتٌسط كاعيداؿ ُب اليصٌرؼ ، ليجويًم اعفراط كالي روط ،ك له متاار ؼتيل   ُب اضتياة

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػ

 ي315 (، ص: ال ركؽ اللحنتو ، أبت االؿ العس رم، حتري : ػتمد إبراايس سليس، دار العلس كالوراف  )بدكف طبع - 1
 ي:3مردم  ُب صواع  الوور كالوتس، مش  الدوف اليتاجي، حتري  : د: ػتمد بف عبد ال رٙب، موكترات دار اضت م ، بْيكت، ص:  - 2
تف، اصتزاهػػر، طبعػػػ  الوتروػػات اللسػػاحي  كالبالايػػ  كاادبيػػ  عوػػد اصتػػااظ مػػف صػػالؿ البيػػاف كاليبيػػػني، ػتمػػد الصػػحنْي بوػػا٘ب، دوػػتاف اظت بتعػػات اصتامعيػػ ، وػػف ع وػػ -3
 ي:35، ص: ـ (1::4)
1
 ي432صـ ( حتح  ، 3119،) 4) مبح  ُب اعكتاز كاعطواب ( طبالا  التفرة كبالا  الودرة ، حتر اعتدل بادو  ،  -

 ي:، ص:(ـ3114)اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت رد، فير الدوف اباكة، الكرر  اظتصرو  العاظتي  للوكر، لتؾتماف،  -5

 
 
 
 
 
مليػػػ  مػػػف زراعػػػ  كصػػػواع  كجتػػػارة، كاْياػػػا مػػػف ميػػػادوف اضتيػػػاة اظتييل ػػػ ، كحالاتػػػه رػػػ ل  ُب  اااادوػػػ  الع

متافرػا للمرػاـ الػػ م كاضتػتارات اصتاروػ  بػني الوػاس ُب ايػا س اليتميػ ، فػال وْي موٌػػا وي طِّػو مػف ال ػالـ مػا رػاف 



 
 

دة ،صاصػػػ  ُب بعػػػص التػػػركؼ كووبػػػ  رػػػو مػػػا رػػػاف زاهػػػدا مػػػف دكف فاهػػػ اػػػت فيػػػه مػػػف اػػػْي زوػػػادة كت حرصػػػاف،
  رحاتت اليعم أك ضي  التا  أك اْياا ي 

العلػػس  >> كاػػ ا ااصػػْي اػػت وويسػػم إٔب اتايصػػاد اظتػػاٌدم ، اايصػػاد اللحنػػ كمػا ووبحنػػي أف حعلمػػه أكت أٌف 
يػػ  الػػ م متػػيا بدراسػػ  ال ي يٌػػ  الػػل متيػػار  ػػا اافػػراد كاجمليمػػا ال ٌرورػػ  الػػل وسػػييدمتف  ػػا مػػتارداس اعحياج

الوادرة عحياج السلا اظتييل  ، على مدل الزمف، كري ي  حتزوا ا ه السلا لحنرض اتسػي الؾ ُب زمػف اضتاضػر 
 ي(4)<<كاظتسيربو على ؼتيلف اافراد كاصتماعات

اضتاجػػات  >>مػػف اريريػػني اػػاٌميني، حرحب ػػاف ببعطػػ ما أك ػػ  ارحبػػاط كقتػػا:  هكاػػت وسػػيمد أصػػو كيجػػتد
 << كاظتتارد كاامػتاؿ اااػو ب وػْي مو ػا )مػف اضتاجػات( كاػْي الرػادرة علػى إاػباع اكاظتي لبات اْي ادكدة، 

 (  ي3)

كاتايصاد مو ج سليس كطروػ  اػتٙب ظتػا فيػه مػف اطتػْي كالو ػا العاجػو كاآلجػو لل ػرد كاجمليمػا اػٌ  عليػه  
 ي (2) ﴾ ٍس وػيٍررتكا كىرىافى بػىنٍيى ذىل ى اػىتىامناكاٌل وفى إذىا أح ىريتا ٓبٍى ويٍسرفيتا كىلػ﴿اظتتٔب عٌز كجو فراؿ ُب ػت س حوزوله: 

مػػدح ا سػػبحاحه كحعػػأب ُب اػػ ه اآلوػػ  ال رنتػػ  عبػػاده اظتو رػػني بالرسػػط فابيعػػدكا عػػف اعسػػراؼ كعػػف 
 اليريْي ال م ات الكٌح كالبيوي

يبىػٌ رًو﴿رما  ى عف اليب ور ُب الو ر  بتجه عاـ فراؿ : 
ػاحيتا إٍصػتىافى الٌكػياًطني كتى حػيبىٌ ٍر حػىٍبػ وران إٌف اظت ف رى

 ي(1) ﴾ كىرىافى الكىٍي ىافي لًرىبِّه رى يتران 
 سػػػبحاحه كحعػػػأب ُب اػػػ ه اآلوػػػ  ال رنتػػػ  وو ػػػى عػػػف اليبػػػ ور كعػػػف اارتافػػػه، كاعيػػػص اظتبػػػٌ روف إصتاحػػػا فػػػا

 للكياطني كاي درج  ت و بط إلي ا إتٌ مف صسر عملهي
 ػػػػػػػػػػػػ

 ي43مصر، ص: (ـ3111 )،4زهي، د: السيد ػتمد أزتد السرول، جامع  اعس ودرو ، الدار اصتامعي  للوكر كاليتزوا، طمبادئ ُب اتايصاد اصت - 1
 ي39ووتر: حاروخ ال  ر اتايصادم، د: عادؿ أزتد مكيش، دار الو ط  العربي  لل باع  كالوكر، بْيكت، ص:  - 3
 ي88ال رااف، اآلو :  - 2
 ي38، 38اعسرا ، اآلو  :  - 1

   
ي علػػى م ػػو، كػػكإفٌتػػا نت  سيػػ  ت وب ػػئ كت وسػػرع ف وريصػػد ُب مكػػيه  بوػػه بػػارمػػا أكصػػى لرمػػاف اضت ػػيس   

كحتران ظتا حتمله ا ه التصٌي  مف فاهدة عتيم  تبػف لرمػاف كلعاٌمػ  الوٌػاس صلٌػداا ا سػبحاحه كحعػأب ُب ارآحػه 
 ي(4)﴾ صٍتًح ى كاٍاًصد ُب مىكًي  كاٍاطيٍص مف  ﴿ راؿ حعأب:ف  العتيس

 ي(3)﴾كتى جتىٍعىو وىدىؾى مىحٍنليتل  إٔب عيويًر ى كت حػىٍبسيٍ  ىا ريٌو البىٍسطً ﴿كااؿ حعأب أوطا:    



 
 

أم ت ، ﴾كت حبسػػ  ا رػػٌو البسػػط﴿، يي رواوػػ  عػػف الكػػٌح كالبيػػو﴾ رػػت جتعػػو وػػدؾ محنلتلػػ  إٔب عو ﴿: كاتلػػه
 ا اىت فتؽ اظت لتب في سد كحبٌ ري ح ل  عوا

معف ُب الرػػرآف ال ػػرٙب كتػػده نتػػدح ااحبيػػا  كالصػػاضتني كالكػػعتب الػػ وف وريصػػدكف ُب  أمػػتر معااػػ س كاظتػػي   
 كو ـٌ رٌو خبيو كمسرؼ كمبٌ ري

 كجعل ػا ُب روػْي ،كرٌام في ا ،ات اآلصر على ا ه الص   -لى ا عليه كسلس ص -رما اٌ  رستؿ ا    
كاعيصاػا اضتػٌو اظتواسػم ُب اافتػ  علػى الػو     ايصػادو مف اااياف أسلتبا حاجحا ُب متاج ػ  اازمػات ات

 ي(2) <<مىا عىاؿى مىًف اايصىدى  >>البكرو  مف الطياع كاعتالؾ، كؽتٌا جا  ُب اوه على اتله :
اظترصػػتد بػػالعتؿ ُب اضتػدو  ح ػػي علػى مػػف اايصػد ُب ح ريػػه فلػػس  >>ورػتؿ ػتمػػد بػف عبػػد ا الكػبا٘ب 

 ي(1)<<وبيو كٓب وبٌ ر
ٍف ًفٍرًه الٌرجيًو رفػٍريهي اي مً  >>( :لى ا عليه كسلسساحد ا ا اضتدو  اتله )صو الكبا٘ب اتله: كوي كوتاص

 ي(5) <<مىًعيكًيه
جػػتدة ال  ػػس كاسػػف اظتعرفػػ ، كالرفػػ  ُب اظتعيكػػ  اػػت الرصػػد ُب >>:كال رػػه اظترصػػتد  ُب اضتػػدو  اػػت 

راعػػػػاة الرصػػػػد ُب اعح ػػػػاؽ كاضتػػػػٌ  علػػػػى اعحرػػػػاف مػػػػف اػػػػْي إسػػػػراؼ أك حبػػػػ ور، كُب اضتػػػػدو  حتجيػػػػه لومػػػػ  ت
 ي(8) <<اتدصار
 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي:4سترة لرماف، اآلو :  - 1
 ي:3سترة اعسرا  ، اآلو : - 3
 ي213، ص: :138، راس: 8، ج(ـ8::4  اػ 4148،)4حاؤكط، ملسس  الرسال ، ط:زتد، حتري : اعم اار أمسود اعماـ  -2
 –أريػتبر   اػػ4145)، رتػادم ااكٔب 94ك ل  اتايصادو  كعالج ا مف اظتوتتر اعسالمي، د: ػتمد بف عبد ا الكبا٘ب، العػدد غتٌل  البياف اعل رتكحي ، اظت -1

 ي28، ص: (ـ1::4حتفمص 
 ي38، ص:348:5، راس: 28مسود اعماـ أزتد، ج: - 5
 ي::، ص: 82ػتمد بف عبد ا الكيبا٘ب، العدد   ويوتر: غتل  البياف اعل رتكحي ، د - 6

 
 

ػى عػف أرػػو ضتييػـت الطىػػحاوا بىعػد  ال ىػػ  >>:لى ا عليػػه كسػلس(كركل اعمػاـ مسػلس عوػػه )صػ  << أحػػه  ى
 ُب كى   ً  ىػالى  ى  دى ٍعػبػى  نين رىػبػٍ  وػى الى فى  سٍ  ي وٍ ى مً حٌ ضى  فٍ مى  >>راؿ:أم: بعد  ال   أواـ ، كبنٌي سبم الو ي عف ذل  ف ي(1)
ـي العى  افى ا رى من لى فػى ،  ه يٍ اى  هي وٍ مً  هً يً يٍ بػى    ا

ي
ـى ا العىػوىػلٍ عى ا فػى مىػرى   وي عىػ ٍ حػى  اً  تؿى سيػا رى التا: وى اى  وي بً رٍ اظت   ا

ى
تا : ريليػتا كأىٍطًعميػاؿى ي  اىػاًضػاظت

 ي(2) <<ف ردت أف حيعيوتا في ا رىافى بالواس ج ده   العىاـ  ى لً ذى  كا فىًنفٌ اٌدًصري كى 



 
 

 ( :ى ا عليه كسلسلكركل البيارم كمسلس عف أيب متسى ااؿ : ااؿ رستؿ ا )ص    
ـي أك إٌف ااٍاػػعىروني إذا أٍرمىليػػتا  ٌ >> ػػافى عً عيػػتا مىػػس باظتدووػػ  رتىى اعتًً يىػػعً  اىػػٌو طىعػػا ػػيى اػٍ  اً ٍبيٌ  دو اًاػػكى   بو تٍ س ُب  ػىػػاي دى ٍوػػا رى  تهي مي سى
 ي(3)<< وػٍ يسا مً حى أى  كى أِّ  يس مً توً  فػى السٌ بً  دو ااً كى  ا و حى  إً س ُب  ي وػى يػٍ بػى 

( عػاِب الػورا السػلعي ُب لى ا عليػه كسػلسٌف الرستؿ )صػأ   ا ه اااادو  ؾتد ورتؿ الكيبا٘ب: بدراس   
ح بيرػا  -عليه الصالة كالسػالـ -ه اادة ااٌم  اعسالمي  اي  كضاريدم بيدوو  ب سلتب حتجي ي لوم  لاظت

اػ ا اظتػو ج كويموػو  ، ووبحني احباعه عود اػدكث الػورا ُب السػلا الػل لتيػاج إلي ػا الوٌػاس صػالؿ فػرتة الػورا
 ا ا اليتجيه الوبتم الراهس على متاج   التركؼي  ى فٍ اظتعاصت  التايي  كً بُب اليدصو 

ااعػراب إٔب اظتدووػ  ُب عيػد  مػف ( للمجاعػ  عوػدما كفػدت أعػدادصػلى ا عليػه كسػلسفمعاصت  الرستؿ )
ث أواـ، كعوػدما احي ػ  ( عف اتاي اظ بلحـت الطحاوا ارور مف  الصلى ا عليه كسلسااضحى أحٌه  ى )

 ي (4)اازم  شتح باتدصاري
ػػحػى  >>حػػه أ( صػػلى ا عليػػه كسػػلسكُب غتػػاؿ ال ػػالـ  بػػ  عوػػه ) ػػ ةً رى وٍػػػرى كى  اؿى اىػػكى  وو ٍيػػاً  فٍ ى عىػػ ى   ً اعى ضىػػإً كى  اؿً لى السُّ

 
ى
 ي(5) <<  اؿػاظت

 
 
 
 

     
 ػػػػػػػػػػػ

رج أاادووه : ػتمد فلاد عبد البااي، موكترات ػتمد علي بيطتف، دار ال يم ضب ه كص ،اػ(888اػ( بكرح اعماـ الوتكم )ت834صحيح مسلس )ت -1
 ي444، ص:  8ـ( ، ج3111 -اػ4134، )4العلمي ، بْيكت، لبواف، ط:

 ي443، ص: 8صحيح مسلس، ج - 3
 ي54، ص: 48صحيح مسلس، ج -2
 ي414، ص: 82غتل  البياف، العدد  -1
، 13اػ( حتري : علي ػتمد البجاكم، كػتمد أبت ال طو إبراايس دار اظتعرف ، لبواف، ط:529لزؼتكرم، )ت ال اه  ُب اروم اضتدو ، ػتمتد بف عمر ا  -5
 ي43، ص: 43، رما ذرره اعماـ مسلس ُب صحيحه، ج324، ص2ج

كايو كااؿ أم:  ى عف فطتؿ مػا ويحػدث بػه اظتيجالسػتف مػف ايػو رػ ا، كاػاؿ فػالف رػ ا، كروػرة السػلاؿ    
ت لتسػػػف اليصػػػرؼ فيػػػه   فٍ حبػػػ وره أك إح ااػػػه ُب اػػػراـ، أك جعلػػػه ُب وػػػد مىػػػ :، كإضػػػاع  اظتػػػاؿعٌمػػػا ت فاهػػػدة فيػػػه

 رالس  ا ي



 
 

اليزمػػػ  روػػػْي مػػػف اامػػػس  ،كاػػػد رمػػػا اػػػٌ  علػػػى اػػػ ه اطتصػػػل  الوبيلػػػ  اضت مػػػا  كحتاٌصػػػى  ػػػا اظتيتاٌصػػػتف    
ا فيه مف اطتْي كال الح كاآلجػو كدعتا إليه عرفاحا مو س ت ،كالكعتب   ا اظتبدأ اعحسا٘ب ُب رتيا أمتر ايا ا

 كأ خبػػو رػػو مػػا فيػػه كالعاجػػو عتػػس كلحنػػْياس، فمػػداتا أصػػحابه، كاعيػػصكه صػػ   زتيػػدة ووبحنػػي اتليػػزاـ  ػػا كحبػػ   
 سراؼيإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ويػاد اللغػـو االقتصػل األوؿ: مفهػػالفص    
 

 مفهـو االقتصاد اللغوي -
 ربػعند الع    -                   

 المصطلحات العربية المرادفة لمفهـو االقتصاد اللغوي -

 غوي عند الغربلاالقتصاد ال -

 عالقة االقتصاد باللغة    -                    

 نماذج من االقتصاد اللغوي -

 شروط وضوابط االقتصاد -

  غويلالعملية التواصلية واالقتصاد ال -

  أصالة االقتصاد اللغوي   -                   
 القتصاد الذىنيا   -                    

 االقتصاد اإلعالمي  -

 ؟ اقتصاد لغة أـ اقتصاد كالـ   -                   
 العالقة بين االقتصاد والكفاية اللغوية   -

 اقتصاد األصوات واقتصاد الكتابة   -

 االقتصاد والنظاـ اللغوي  -

 
 
 
 
 
 
 

 رب:عػعند ال -مفهـو االقتصاد اللغوي: 



 
 

فػابف اا ػْي اصتػزرم    عػدة حعػاروف اح رػ  ُب مطػاميو ا كاصيل ػ  ُب تااراػا اللحنتم ظتص لح اتايصاد    
اعلػػس أف اػػػ ه اظتعػػػا٘ب ؿ فيػػػه: ورػػت << ُب اتايصػػػاد كالي ػػروط كاعفػػػراط >>اه: صصػػا بابػػػا ُب اظتوػػو السػػػاهر شتٌػػ

لػػػ ، كتبػػػد لوػػػا مػػػف ذرػػػر ع  كصي الوال ػػػ  مػػػف اتايصػػػاد كالي ػػػروط كاعفػػػراط حتجػػػد ُب رػػػو اػػػي  مػػػف علػػػس كصػػػوا
 ي(1) <<اريري ا ُب أصو اللحن 

اليرصػػػػْي  >>اػػػػت:     -رمػػػػا ورػػػػتؿ   -كاػػػػىت و ػػػػٌرؽ بػػػػني اظت ػػػػاايس الوال ػػػػ  ذاػػػػم إٔب حعرو  ػػػػا، فػػػػالي روط    
ؼ اعسػػػراؼ كجتػػاكز اضتػػػد، ورػػاؿ أفػػػرط ُب الكػػي  إذا أسػػػرؼ كجتػػاكز اضتػػػد، ٍب عػػػرٌ   ، كاعفػػػراط اػػت كاليطػػييا

 ي(2)<< نتيو إٔب أاد ال رفنيت مف الرصد ال م ات التاتؼ على التسط ال م ه اتايصاد على أح
فىًمػػوػٍ يس تىػػآًبي لًوػىٍ ًسػػه ﴿ ح لػػ  ُب حعرو ػػه اػػ ا مػػف اتلػػه حعػػأب:اػػد اكورصػػد بػػال رفني اوػػا اعفػػراط كالي ػػروط، ك    

 ي(3) ﴾كىًموػٍ يس ميٍرًيًصدي كىًموػٍ يس سىاًب ه بًاطتىيػٍرىاًت بًًنٍذًف ا
كُب حعليره عف اآلو  ورػتؿ: تلػس الػو   كالسػب  بػاطتْيات طرفػاف، كاتايصػاد كسػط بيو مػا كوػرل أف اػ ه    

أف و ػػػتف اظتعػػػد اظتطػػػمر ُب العبػػػارة علػػػى  >>فاايصػػػاد اللحنػػػ  اػػػتاظتعػػػا٘ب حرلػػػ  إٔب علػػػس البيػػػاف، كعلػػػى ذلػػػ  
 
ي
 ي(4)<< ُب موزليه عوه عٌص اسم ما وريطيه اظت

العبارة: الرتؿ أك ال الـ و تف متافرا للمراـ ال م ات فيه ُب موزليػه أم سسػبه  كورصد باظتعد اظتطمر ُب   
 مف اْي زوادة كت حرصافي

كاعفػػراط كتػػتز اسػػيعماله  ،اظتعػػا٘ب اطت ابيػػ  ابػػيح ت كتػػتز اسػػيعماله بتجػػه مػػف التجػػتهُب رمػػا وػػرل أف الي ػػروط 
   (ي5)فموه اضتسف كموه دكف ذل ، كؽتا جا  ُب الي روط اتؿ ااعكى

ًليًج ال يرًاتً               سي ػتفي اىتىارًبيهي  حػىٍليى ً ػ***  جي    كىمىا مىزبىدي ًمٍف صى
 سػاؤيايس ٓبى حػىحنى ػًإذىا شتىى   ***   ػهً ػبًػ ىٍجتىدى ًمٍوهي ًتىاعيتحً             

 

أك مػػػػا أاػػػػبه  رػػػػو مػػػػا وسػػػػيعار مػػػػف اػػػػدـك أك اصػػػػع  أك اػػػػدر:فنحػػػػه مػػػػدح مل ػػػػا بػػػػاصتتد تعاكحػػػػه، كاظتػػػػاعتف    
 :(6)كمف أمول  الي روط اتؿ ال رزدؽكمدح اظتلتؾ به عيم كذـ فااش، ذل ،

                                                 
1
 اضتميد، اظت يب  العصرو ، بْيكت (، حتري : ػتي الدوف عبداػ828اظتوو الساهر ُب آداب ال احم كالساهر، ابف اا ْي )ت - 
 ي3:9، ص: 3ج 

2
 ي::3، ص: 3اظتصدر ح سه، ج - 

3
 ي23سترة فاطر، اآلو :  - 

4
 ي::3، ص: 3اظتوو الساهر، ج - 
 ي481ـ( ص2::4) ، 3وف ، دار ال يم العلمي  ، بْيكت لبواف ، طدوتاف ااعكى ،ارح كحردٙب :م دم ػتمد حاصر الد - 5

6
 ي28، ص: ـ(4:91)، 3دوتاف ال رزدؽ، دار بْيكت لل باع ، ج - 



 
 

 أىتى لىػٍييػىوىا ريونا بىًعيػٍرىٍوًف تى حىػرًد  **   عىلى اىاًضرإىٌت حيكىػوُّ كىحػيٍرػ ىؼي  
ىسىاًعًر أىٍصكى  

 في ًرػالىحىا عىرُّ متىىػاؼي ًارىافىػهي  **  عىلى الوناًس مىٍ ًليُّ اظت
كاػد اصػر دتويػه علػى أف  ،فػنف مػراده مو ػا اليحنػزؿ تحبتبػهو ذام عرله اني حتس ا وف البييػني، ا ا رج    

 كاػ ا مػف اامػا٘ب السػيي   ،كت ورربػاف أاػدا إت طردقتػاه ربعػْيوف أجػربني ت ورر مػا أاػد، و تف ات كػتبتب
 ي(7)

 -كمػف أاسػوه،ف اعفػراط كالي ػروط ف ػت اايصػاد إذ رو ما صرج عف ال ػرفني مػ،كاامول  روْية ت حتصى      
فمف ذل  اتله ب اد كما جرل غتراقتا، أف كتعو اعفراط موال ٍب وسيوأ فيه بلت، أك  -اسم رأم ابف اا ْي

 ي(8) ﴾ ساي ارى صى بٍ أى  في  ى متىٍ  ؽي رٍ ادي البػى  ى وى  ﴿ :حعأب
ـى عىٍبػػدي اً  ﴿ :كرػػ ل  اتلػػه حعػػأب     ىػػػاٌ اىػػا

اكىأىحنػػػهي ظت ػػاديكا وى يتحيػػتفى عىلىٍيػػًه لًبىػػدى اتايصػػاد  كؽتػػا كرد ُب  ي(9)﴾وىػػٍدعيتهي رى
 ي(10)اعرا اتؿ ال رزدؽ

ًيًه  ***  ريٍرفي اضتىً ًيًس إىذىا مىا جىا ى وىٍسيىًلسي   وى ىادي نتيًٍس يهي ًعٍرفىافى رىااى
 كنت ف دتويو ما ذام إليه ابف اا ْي باصتدكؿ اليإب:   

 
 
 ُب ف مه ظتعد اتايصاد اللحنتم ي(*)ابف الريس اصتتزو سار على دربه كااي ى ص اه ك   

                                                 
7
 ي211، ص: 3اظتوو الساهر، ج - 

8
 ي31سترة البررة، اآلو ،  - 

9
 :4سترة اصتف، اآلو  : - 

10
 ي58دوتاف ال رزدؽ، ص:  - 

*
تآب لو سه، كمو س مف سترة فاطر يفمو س  23إ٘ب م اجر إٔب ريب(، إٔب م  ـت اتايصاد، كات ويحدث عف اآلو   ) يابهأاار ابف الريس اصتتزو  ُب ر - 

يجار، كت صسركا اضت  مريصد، كمو س ساب  باطتْياتي  ااؿ: أما اظتريصدكف ف دكا كتي   وتم س كليلي س، كٓب وزودكا، كت حرصتا مو ا، فال اصلتا على أرباح ال

 اإلفػراط         االقتصػاد            ػطالتفري           
اػػػت اليرصػػػْي كاليطػػػييا ُب اظتعػػػد 
اظتعٌص دكف ما حريطيه موزل  اظتعص 
عوػػػػه، كالٌدتلػػػػ  مب مػػػػ  التضػػػػتح 

 كحااص ، كات اْي جاهزي

ُب ال ػػػػػػػػػالـ كدتليػػػػػػػػػه التسػػػػػػػػػ ي  
كاتعيػػػػػػداؿ مػػػػػػف صػػػػػػالؿ متافرػػػػػػ  
اظتعػػػػػد اظتطػػػػػمر ُب العبػػػػػارة ظترػػػػػاـ 

 صرلت  كاضح ياضتاؿ، كالٌدتل  

كاػػػػت اعسػػػػراؼ كجتػػػػاكز اضتػػػػد ُب 
اظتعد اظتعٌص عوػه فػتؽ مػا حريطػيه 
موزل  اظتعٌص عوه )اضتػاؿ( كالٌدتلػ  
اامطػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػْي صػػػػػػػػرلت ، كاػػػػػػػػت 

 جاهزي



 
 

اظتوػدرج حتػ  العبػارة علػى اسػم اظتعػد أف و تف  >>:معواه اللحنتم اتايصادأٌف لتىي بف زتزة العلتم  كورل
 ي(11)<<ما وريطيه اظتعص عوه مساكوا له، مف اْي زوادة في تف إفراطا كت حرصاحا في تف ح رو ا

الررآف كارد على طرور  اتعيداؿ كاليتسط ُب اظتدح كمػف أموليػه علػى اػ ا اتلػه  كورل ابف زتزة العلتم أفٌ     
اًاػػعيتفى* كىالٌػػً وفى ايػػس عىػػف الٌلحٍنػػًت ميٍعًرضيػػتفى *كىالٌػػً وفى ايػػسٍ  ﴿حعػػأب: يٍلًمويتفى*الٌػػً وفى ايػػٍس ُب صىػػالىً ًس صى

 اىػػػٍد أىفػٍلىػػحى اظت
اًة فىاًعليتفى                                                  ي(12)﴾لًلزنرى

ةى اد﴿ ;ااؿ حعأب ُب صدر سترة البررة ُب ص   اظتيرني     *اٌلً وفى وػيٍلًمويتفى بًالحنىٍيػًم كىويًريميػتفى الٌصػالى لن لًٍلميٌيًرنيى
س ويتًاويػػتفى أيٍكلىئًػػ ى عىلػػى كىؽتٌػػا رىزىاػٍوىػػاايس وػيٍوً ريتفى*كىالٌػػً وفى وػيٍلًمويػػتفى ًتىػػا أيحٍػػزًؿى إًلىٍيػػ ى كىمىػػا أيحٍػػزًؿى ًمػػٍف اػىٍبلًػػ ى كىبًػػاآلًصرىًة ايػػ

س كىأيٍكلىئً  ٍ ًلحيتفى ايدىلن ًمف رن ًِّ
ي
13) ﴾ ى ايٍس اظت

).   
 ي(14)ف  ه ااكصاؼ على  او  اتايصاد كاليتسط مف اْي إفراط كت ح روط   

كما كرد ُب ال ـ اتله حعأب ُب سترة حتف متاطم به التليد بف اظتحنْية اظتيزكمي كايو ااصو  بف ايرو ، كايو 
ػػٍْيً ميٍعيىػػدو أى ًػػيسو عيييػػوو بػىٍعػػدى كت حي ػػٍا رػػون اػػالنؼ م ػػنيو قتٌػػ ﴿ااسػػتد بػػف عبػػد وحنػػتث : ازو مٌكػػا و بومػػيسو مونػػاعو لًٍليى

 ي(15)﴾ذىًل ى زىحًٍيس
عٌمػػػا اػػػس عليػػػه مػػػف اػػػ ه الٌسػػػمات جاروػػػ  علػػػى ج ػػػ  اتعيػػػداؿ   ف ػػػ ه أكصػػػاؼ دالػػػ  علػػػى الػػػ ـ، صػػػادا   

ااي كالتعػػػد كاليتسػػػط مػػػف اػػػْي إفػػػراط كت ح ػػػروط، كا ػػػ ا الرػػػتؿ ُب رتيػػػا الرػػػرآف كأصػػػتله مػػػف ااكامػػػر كالوػػػت 
كالتعيد كالرصا كاامواؿ فن ا جارو  على ج   اليتسط كاتعيداؿ ت خترج على ادٍّ فيما حواكليه مف مػدحو 

 ي (16)كت ذـو رما و تف اطتركج ُب اْيه
أت أاد  س ب اب س إٌٕب كأارب س مٌأ غتال  وـت الريامػ   أااسػو س أصالاػا  >>:-ص -كاتؿ اظتص  ى    

ال وف و ل تف كولل تف، أت أاد  س ب بحنط س إٌٕب كأبعدرس مٌأ غتال  وػـت الريامػ  الور ػاركف  اظتتطلكف أروافا
                                             ي(17)<<اظتي ي رتف

                                                                                                                                                                  

ا اظت  ـت عوده م علي س، كاليجار اس السابرتف باطتْيات، كال وف خبستا اضت  ال م علي س اس التاظتتف اح س س، كاظتريصدكف اس بني ااحني ال ئيني، كا ال 
ايس اصتتزو ، دار الك اب باحو ، ووحصر بني اعفراط كالي روط ُب رو اي  وو ره اعحساف تا ُب ذل  ال الـ، يإ٘ب م اجر إٔب ريب، مش  الدوف أيب عبد ا بف 
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فػػػاحتر إٔب ابٌػػػه مػػػا أعدلػػػه كإٔب بحنطػػػه فمػػػا  >>ورػػػتؿ ابػػػف زتػػػزة العلػػػتم بعػػػدما ذرػػػر اػػػ ا اضتػػػدو  الوبػػػتم   
ٌم مػػػػا وليػػػػ  بػػػػه، كأع ػػػػى اٌػػػػٌم مػػػػا وسػػػػيحره مػػػػف اػػػػْي إفػػػػراط ُب اصتػػػػاحبني كت ح ػػػػروط ُب أاتمػػػػه،ف ع ى اػػػػ

 ي<<ار ما
البييو بعيد مف ا بعيد مف الواس، اروػم مػف الونػار كالسنػييُّ اروػمي مػف ا،  >>:-ص -كمف ذل  اتله   

 كإفن مػػا اضتيػػاة متحػػان، كإفن مػػا إفن مػػا العًػػٌز ذيتن  >>:، كاػػاؿ عليػػه السػػالـ<<اروػػم مػػف الوػػاس بعيػػد مػػف الوػػار
الدحيا آصرة، كإفن ل و اي  اسيبان كإٌف على رو اي  رايبان، كإفن ل و أادو ريابان كل و اسػو و  تابػان كل ػو 

 ي<<سيئ  عرابان 
: اػػباب  ابػػو ارمػػ  ،كصػػحي  ابػػو سػػرم ،  >>كاتلػػه عليػػه الصػػالة كالسػػالـ:     اايػػوس ستسػػان ابػػو ستػػ و

 ي<<كاواؾ ابو فررؾ، كفراا  ابو احنل كاياح  ابو متح ،
إحنػػػه مػػػف صػػػاؼ البيػػػات أدِب، كمػػػف أدِب ُب اظتسػػػْي كصػػػو، كإفتػػػا حعرفػػػتف عتااػػػم  >>كاتلػػػه عليػػػه السػػػالـ:    

أعمػػال س، لػػت طتوػػ  صػػحاهف آجػػال س، أوُّ ػػا الوػػاس : إفن حينػػ  اظتػػلمف صػػْي مػػف عملػػه كحينػػ  ال اسػػ  اػػٌر مػػف 
ه عليػػه السػػالـ مػػا فيػػه مػػف اتايصػػاد ُب الػػتعظ كُب كصػػف ابػػ  كالػػبحنص ، فلي مػػو اظتي مػػو ُب رالمػػ<<عملػػه

كاْي ذل  فنحٌه ت ًمٍرو  في تف سال ان في ا طرو  الرصد كحااجػا مػو ج العػدؿ ،ت وحنلػت، فيػيٍ ػرط ، كت لتيػفي 
      ي(18)في ىرِّط 

كإفتػا م ػاده  أ حرليػو اظتصػاروفت وعأ ُب اجملػاؿ االسػ >>:كورل ميكاؿ زرروا أف م  ـت اتايصاد اللحنتم   
 ي(19)<<ا  الالزم  عدتاـ عملي  اليتاصوللمصاروف ُب ال ا ماليوتيس اتايصاد

ميػو اللحنػ  إٔب حػتفْي اصت ػد عػف طروػ  اتصيصػار أك  >>رما وعػٌرؼ مبػارؾ اظتبػارؾ اتايصػاد اللحنػتم ب حػه:    
، كاتايصػػاد اللحنػػتم لػػه (20)<<ععػػرابؼ، كمػػف ذلػػ  إسػػراط عالمػػات ااضتػػ ؼ أك اليعػػدوو ُب ؼتػػارج اضتػػرك 

 آليات روْية مو ا اضت ؼ ب حتاعه كاتصيصار كاليعدوو كييياْبي
مػػػف رلمػػػ   حعػػػأ باتايصػػػاد مػػػا رػػػاف وعويػػػه العلمػػػا  العػػػرب اػػػدنتان >>أحوػػػا:كوػػػرل عبػػػد الػػػرزتف اضتػػػاج صػػػاّب     

لعطػلي أك الػ اررم عوػد إادا ػه اتسيي اؼ كاػي عبػارة عػف حزعػ  اظتػي لس ال بيعيػ  إٔب اليرليػو مػف اجمل ػتد ا
لعباراحه ُب اال  اتسيئواس كعدـ اتحرباض ،فلما راف اظتراـ مرػاـ أحػ  رػاف اظتػي لس إٔب اػ ؼ مػا اػت اػأ 

 ي(21)<< عوه عبالغ مراده أرور ارحيااان، كا ا ات بال ات ما نتوح للحن  ايتوي ا
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ات كالرتاريػم الػل ختػف علػى اللسػاف، كو ػركف كالعرب روْيا ما راح  دتيو إٔب اليي يف كحسيعمو العبػار     
 ؽتا ات  ريو أك صعم الو   به، كاس ووزعتف ب ل  إٔب اتايصاد

  ُب اصت د العطلي أك ال اررمي 
ووػيج  عػأ بػه ذلػ  اليػتازف الػ م >>إٔب أف اتايصاد اللحنػتم مرة أصرل عبد الرزتف اضتاج صاّبكو ام     

ب بعه إٔب اتايصاد ُب ح دويه الع تو  ل المه كاايياج اظتياطم إٔب البيػاف  بني اتحني ميدافعيني، ميو اظتي لس
أم: أف و ػػػتف اطت ػػػاب اظتٌتجػػػه إليػػػه كاضػػػحا كلتصػػػو اليػػػتازف اػػػني و ػػػتف مػػػردكد ال ػػػالـ مسػػػاكوا للمج ػػػتد 

 ي(22)<<ال زوتلتجي اظتب كؿ ليحريره
  ورل اضتاج صػاّب أحٌػه ت بػد مػف الرجػتع كاىت حعرؼ ريف وو ب  ا ا اظتبدأ )اتايصاد( على اللحن  العربي    

إٔب مػػػا االػػػه علماؤحػػػا ُب اػػػ ف ااصػػػتات كاضتػػػركؼ، كحوافراػػػا ٍب اتعيمػػػاد علػػػى اليجػػػارب العلميػػػ  ُب اظتيػػػابر 
 يالصتحي  اضتدوو 

أت وب ؿ اظتي لس غت ػتدا عطػليا أك ذاويػا وزوػد  >>اتايصاد اللحنتم ات م  ـت ورل ابف عزكز زبدة أفك      
، (23)<<اليػػتازف بػػني اجمل ػػتد كاظتػػردكد  ال اهػػدة الػػل مػػف أجل ػػا حصػػاغ اظتػػادة ااصػػلي  اػػىت ويحرػػ  يػػ علػػى رم

فاظترسػػل  اللحنتوػػ  ووبحنػػي أف ح ػػتف كفػػ  مػػا وي لبػػه اظتتاػػف فػػال حزوػػد عليػػه في ػػتف إسػػرافا، كت حػػورا فيحػػدث 
 إصالت باظتعد اظتراد حتصيله ي 

حنػػ  ااهمػػ  علػػى أسػػاس مػػا وعػػرؼ برػػاحتف اتايصػػاد ااداهػػي، كاػػت أٌف اللٌ  >>ك وػػرل عبػػد السػػالـ اظتسػػدم:   
يػػ  ؽت وػػ  مػػف  ػػم رالمػػه تػػا وسػػمح لػػه بػػنبالغ أرػػص رمِّ الػػ م وػػدفا ب ػػو مسػػيعمو للسػػاف ال بيعػػي إٔب أف وررِّ
اظتعلتمػػات ب اػػو مػػا نت ػػف مػػف اجمل ػػتد ااداهػػي ُب اسػػييداـ ج ػػاز اليصػػتو ، كبوػػا  علػػى اػػ ا الرػػاحتف حتػػدد 

سػػاف للحنػػ  تػػا وعػػرؼ بوزعػػ  اجمل ػػتد اادٗب، كحػػ ٌب سػػل   العالمػػ  مػػف ايػػ  اػػي جتسػػس الكػػ و اسػػيعماؿ اعح
 ي(24)<< ااكَب للطحنط على عامو الزمف باسيومار اجمل تد اادٗب ُب حتري  اظتردكد اااصى 
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 ه  ***  حرا كما جاكره فطػوي الرصد اي  رٌو ما دكح              
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يػه، م  ـت اتايصاد ُب اللحن  ات ما حساكت أل اتػه مػا معاح فمف صالؿ ا ه اليعاروف غتيمع ، ويطح أفٌ    
فػنذا راحػ  ستزحوػا سػبا معػاف فنحوػا ساجػ   كادفػه اػت حػتفْي اصت ػد لتاػ  تاػ ، مف اْي زوػادة كت حرصػاف،

 ي(25) باظتساكاة كإكتاز اليردوريي، كا ا ما وسمى ُب البالا  العربي  أك أاو إٔب سبا أل اظ
، جػا  ُب لسػاف العػرب تبػف مػف اظتعػد اللحنػتم لل تػ  الرصػد ةكاظتيمعف ُب ا ه اليعاروف كتداا مسػيتاا    

ؼ ر كاليريػْي، كالرصػد ُب اظتعيكػ  أت وسػ ؼالرصد ُب الكي  صالؼ اعفراط كاػت مػا بػني اعسػرا>>موتتر: 
 ي(26)<<كت وررتييي

لمياطػم، سيػ  أف مػا حػتٌفره مػف طااػ  كج ػد ُب للمرسو أك لكلالايصاد دكر ُب حوتيس السلتؾ اللحنتم     
اللحنػ  اعحسػاحي  ُب رػػو ضتتػ  مػف الػػزمف ت حػتفر إت ال ااػػ  >> كذلػػ  افٌ  ،آصػر زمػف حسػػيحنله ُب م ػاف معػنين 

 ي(27)<<اليعبْيو  الالزم  للتفا  باتايياجات اتحصالي  صتماعي ا اللحنتو 
مػػف صػػالؿ اليعرو ػػات السػػابر  ظت  ػػـت اتايصػػاد المصػػطلحات العربيػػة المرادفػػة لمفهػػـو االقتصػػاد اللغػػوي:

اعكتػاز ُب اػْي عجػز،  >>ظتعد ما البالا  كإكتاز اليردور كاظتسػاكاة، فالبالاػ  اػي:اللحنتم ؾتده لتمو ح   ا
 ف ذل  عػف عجػز موػه، كأطوػم ُب متضػا آصػر كٓب وفنذا أكجز اظتي لس كٓب ، (3)<<كاعطواب ُب اْي ص و

مػا البالاػ    غ رساليه كجارل ب المه اظترامات، كسيئو بعص البلحنػا  ف ت بليغ ماداـ أحه بلٌ زد عف اظت لتب، و
 ي(1)ات ما ساكل ل ته معواه ي ي:كإكتاز اليردور، (2)<<فراؿ: معافو روْية ُب أل اظ اليل  

 كمف اامول  الل ساا ا ابف اا ْي اتؿ ا ا الطرب مف ااساليم اتؿ علي بف جبل  :
ى ىاًلا  كىمىا ًتٍمرًل و اىاكىٍلييهي عىٍو ى مىٍ رىبي  ****  كىلىت زتىٍلييهي ُب الٌسمىا ً 

 اظت
ـي  ****  كىتى ضىت ي ُب الصنٍبًح سىاًطا  احًه تىالى  بػىلىى اىاًربي مىا وػىٍ يىًدم ظتً ى
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اد اايمو على مدح رجو بكمتؿ مل ه كعمـت سػل احه، كأحػه ت   ا ال الـ أل اته مساكو  ظتعاحيه، كف     
ظتكػػارؽ كاظتحنػػارب، كأاػػار إٔب أحػػه وبلػػغ م ػػرب عوػػه ظتػػف لتاكلػػه كإف صػػعد السػػما ، ٍب ذرػػر رتيػػا اظت ػػارب ُب ا

اػػي أف >> :والمسػػاواة ،اظتعػػد اظتوػػدرج حتيػػه كت اصػػرت عوػػه فالتػػالـ كالطػػيا ، كذلػػ  مػػا ٓب حػػزد عبارحػػه عػػ
سػػ ؼ أك اصيصػػار، كاػػ ا مػػف البالاػػ  الػػل  و ػػتف الل ػػظ مسػػاكوا للمعػػد سيػػ  ت وزوػػد عليػػه كت وػػورا عوػػه

، كمعتػػػس آوػػػات ال يػػػاب العزوػػػز  (5)<<رػػػ ٌف أل اتػػػه اتالػػػم ظتعاحيػػه  كصػػف  ػػػا التٌصػػػاؼ بعػػػص البلحنػػا  فرػػػاؿ:
 ي(8)﴾ايتره مىٍرصيترىاته ُب اطتًيىاـ ﴿ر ل ي كمف اامول  على ذل  اتله حعأب ؼتصا عف حسا  اصتو : 

 : (28)كاتؿ زاْي بف أيب سلمى
 سً لى عٍ حػي  سً لٌواى الى ى عى  ى ا ختيٍ اعتىى صى َى  فٍ إً كى   ***  و ػرى يػٍ لً صى  فٍ مً  ئو رً مٍ ًت  فٍ  ي ا حى مى  ٍ مى كى     

 :(29)كاتؿ طرف  بف العبد
 دً كٌ زى حػي  ا ٓبى مى  ارً بى صٍ ااى بً  ي ى حً  ٍ وى كً  ***   الن ااً جى   ى وٍ ا ري مى  ـي اون ااى   ى م لى دً بٍ يي سى    

 ف  ا الكعر ت وزود ل ته على معواه ، كت معواه على ل ته ي
م  ػػػـت اتايصػػػاد اللحنػػػتم رػػػاف  اظتسػػػاكاة ويطػػػح أفٌ اليعػػػاروف كاامولػػػ  عكتػػػاز اليرػػػدور ك اػػػ ه فمػػػف صػػػالؿ     

 ذلػ  اػت أحوػا ٓب حعوػر ُب  متجتدا ُب البالا  العربي  بااشتا  اظت رترة سابرا، إت أحه ٓب و ػف ميػداكت كمػا وبػنيِّ 
اظتوػػو يريػػم البالاػػ  العربيػػ  علػػى اػػ ا اظتصػػ لح إت عوػػد فئػػ  اليلػػ  مػػف العلمػػا  أموػػاؿ ابػػف اا ػػْي اصتػػزرم ُب 

 كاصتااظ ُبي البياف كاليبينييي ي، كلتي بف زتزة العلتم ُب ريابه يال رازيرالساه
كرػاف العػريب  >>كعدـ حداكله ت وػدؿ علػى أحػه ٓب و ػف معركفػا، بػو رػاف ااضػرا ُب أذاػاف علمػا  العربيػ     

ليي يػػف ُب اليتاصػو كاطت ػػاب علػػى كعػػي للمرامػػي اتايصػػادو  ووػزع إلي ػػا كوػػدرؾ كتاه  ػػا التااعيػػ  كصػػدمي ا 
 (ي30)<<اصت د كاظتعاحاة تسيما الرتاريم الل و ور اسيعماعتا ُب اليعبْي

كروػػْيا مػػا رػػاحتا وػػرددكف عبػػارة صػػْي ال ػػالـ مػػا اػػٌو كدٌؿ كٓب نتػػو، كاظتػػيمعف ُب البالاػػ  العربيػػ  كتػػد كبكػػ و     
دؿ على ف ػر  ااػم كاضح ما وبني سبو اتحصاؿ، كما لت  على اتايصاد ُب اللحن  ادر اعم اف، كات ما و

ككعي حاـ ب اتاؿ ال الـ كتركؼ اتحصاؿ كويطح ذل  جيػدا مػف صػحي   بكػر بػف اظتعيمػر ظتػا مػٌر بػنبراايس 
ف ػػف ُب  ػػالث موػػازؿ فػػنف أكٔب  >>بػػف جبلػػ  بػػف ؼترمػػ  السػػ ت٘ب اطت يػػم، كاػػت وعلٌػػس فييػػا س اطت ابػػ  فرػػاؿ:

ا عوػد كاروبػا معركفػا، إٌمػ اؾ تػاارا م كػتفاالوالث أف و تف ل ت  رايرا عػ با، كفيمػا سػ ال، كو ػتف معوػ
ا عوػد العامػ  إف روػ  للعامػ  أردت، كاظتعػد لػي  وكػرؼ بػ ف و ػتف اطتاص  إف رو  للياص  اصػدت، كإٌمػ
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طا ب ف و تف مف معا٘ب العام ، كإفتا مدار الكرؼ على الصتاب كإاػراز مف معا٘ب اطتاص ، كر ل  لي  ويٌ 
 ي(31)<<ل و مراـ مف مراؿ اظتو ع  ما متافر  اضتاؿ، كما كتم

وس عف كعي حاـ حي  لي اح  طيب  مف بكر، كصيح  فرودة مف حتع ا ُب حاروخ البالا  العربي انتوو ا ا الوا     
كإدراؾ عمي  موه باتحصاؿ كتركفه كأطرافه، فبعد أف بنٌي مػا كتػم أف و ػتف عليػه الل ػظ مػف راػاا  كع كبػ  

كال روػػ  الػػ م وسػػل ه اظترسػػو ُب اػػاؿ اصػػيالؼ التػػركؼ بػػني  فػػاكفيامػػ ، كريػػف و ػػتف اظتعػػد كاضػػحا معرك 
ه الكرؼ باعيباره مف معا٘ب اطتاص ، كت و تف كضيعا إذا راف مػف ػاطتاص  كالعام ، بنٌي أف اظتعد ت و يم ل

  اليتاصػػػلي  اػػػت صػػػتاب اطت ػػػاب كإفادحػػػه يػػػكإفتػػػا مػػػدار الكػػػرؼ، الػػػ م حرػػػـت مػػػف أجلػػػه العمل ،معػػػا٘ب العامػػػ 
  كمتافريه للحاؿ، كإع ا  رو مراـ ما وواسبه مف مراؿيللسامعني، 

إذا رػػاف صػػتابا كحافعػػا مواسػػبا للتػػرؼ الػػ م اػػت فيػػه أدل مرصػػتده ب اػػو مػػا و ػػتف مػػف ج ػػد،   ال ػػالـك     
كاظترػػاـ اػػت اظتلاػػر أم اػػت مػػف لتػػدد ري يػػ  اظترػػاؿ، فمػػف اظترامػػات مػػا لتيػػاج إٔب إاػػارة كموػػه مػػا ح ي ػػي فيػػه 

 كموه ما ات دكف ذل  أك أروري باصتمل  كاصتمليني،
كح ييػػػف اظترػػػاؿ سسػػػم اظترػػػاـ اػػػت اتايصػػػاد بعيوػػػه، كاػػػو لالايصػػػاد معػػػد اػػػْي الرتحيػػػم كاليوتػػػيس اصتيػػػد     

 للمصاروف كف  التركؼ، كإع ا  رو مراـ اره مف اظتراؿ دكف زوادة أك حرصافي
 االقتصاد اللغوي عند الغرب:

ت نت ف أف حرصره على معد اتصيصار ف لم  اايصاد حكمو   >>دم  ـت اتايصا ورل جترج متحاف أفٌ     
كاافت  على اامر التااا، كاتايصاد اللحنتم ات ،إلحنا  ال ركؽ اْي اظت يدة، ت تر فركؽ جدودة  :رو اي 

 ي(32)<<غتمتع الرتل اضتاضرة
   ػت البح  عف ملارات أموليػعلس اتايصاد ا>>:أفٌ  (*)رما ورل فلتلاير رتظتاس  

 ي(4)الحناوات ُب أدا  اظت اـي -لعالاات التساهوال  ا ة 
ات ُب اضترير  ح بي  لراحتف اصت ػد اااػو، ف ػي ح ػتر كاسػيعماؿ اللحنػ  سػ  داهػس ُب  >>كمبدأ اتايصاد    

اليػػتازف بػػني اتايياجػػات الكػػرطي  كاتايياجػػات اليتاصػػلي  مػػف ج ػػ ، كاليػػ رر الػػ اأ كاصت ػػد العطػػلي مػػف 
 ي(3)<<ج   أصرل
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 ي:48ص:  (ـ4:93)ؾتيم ازاكم، سلسل  ال يم العلمي ، م ابا ملسس  التادة   د :علس اللحن  ُب الررف العكروف، جترج متحاف، حررت  - 
*
زاهرا لعلس اللحن  جبامع  جترج  او دكرؼ، كعمو أسياذا لعلس اللحن  الي بيري جبامع  حكت ب تريت، كأسياذفلتلاير رتظتاس أسياذ علس اللحن  العاـ جبامع  دكس - 
 اكف، مف ملل احه اظت م  متستع  أحتم  ال ياب يح



 
 

كأمشػػػو ػتاكلػػػ  لكػػػرح اتايصػػػاد الػػػ اٌب للحنػػػ  كلرب ػػػه بالوتروػػػ  العامػػػ  للسػػػلتؾ اعحسػػػا٘ب اػػػي ريػػػاب زوػػػف    
 يف كمارحيأػ)السلتؾ اعحسا٘ب كمبدأ اصت د اااو(، إذ ورل رو مف يزو

رػػػػو سػػػػػلتؾ صػػػػحيح لل ػػػػػرد لت مػػػػه مبػػػػػدأ اصت ػػػػد اااػػػػػو بسػػػػبم ميػػػػػو ال بيعػػػػ  البكػػػػػرو  إٔب ال سػػػػػو   أفٌ  >>
 ي(2)<<كالبالدة

يزوػفي ُب ريابػه اظتػ رتر، ٍب ااي ػى راـ أف صاام ف رة اصت د اااػو اتكما كتم أف ح رر به ُب ا ا اظت    
أ ره أحدرم مػارحيأ ُب دراسػيه ال وتلتجيػ  كقتػا ت وعويػاف تبػدأ اصت ػد اااػو أف اظتػي لس وبػ ؿ أاػو ج ػد ؽت ػف 

معػػدؿ ميتسػػط بػػ ؿ ج ػػد الكػػيا طػػتاؿ  أم أف >>ُب رػػو ضتتػػ ، كإفتػػا و ػػتف ذلػػ  عػػو اظتػػدل ال توػػو 
 ي(1)<<التا  ورلو ضتده اادٗب

 ف:ػاالقتصاد عند زي
عػد الوتػر، كالرػدرة علػى بػ ؿ اصت ػد اااػو مػف حػتفْي اصت ػد وعمػو اسػابا لبي ذرر أحػدرم مػارحيأ أٌف يزوفي   

زوػػاف مػػا حػػػتفْي ر ف وػػيس بػػػ ؿ طااػػ  كج ػػد ت ويتااعرتافػػػه بنم ػػاف اطت ػػ  ُب اليرػػدور،كاػػ ا مػػا  ،لتاػػ  اػػادـ
 ي(5) ال اا  اظتويترة

كبنم ػػاف اػػ ا البػػاث أف وو ػػ  ب لميػػني فرػػط ُب سػػبيو  ركموػػاؿ ذلػػ  رػػ ف وػػيس اليتاصػػو بػػني مرسػػو كآصػػ    
إف اـ ال رؼ الوا٘ب، إت أحه وب ؿ ج دا أرص فيسييدـ أربا رلمػات أك أروػر، أك الع ػ ، أم وبػ ؿ ج ػدا 

 أاو مف اظت لتبي
اااو و تف لزاما على اظترسو الو   كاليتاصو باظتردار ال م و ي بالحنرض، ارو   أف ككفرا ظتبدأ اصت د    

 ح تف اظترسل  اللحنتو  كاضح ، كم  تم  لدل ال رؼ الوا٘ب كذل  
 ػػػػػػػػػػػػػ

1
 ي:38اللحن  كاتايصاد، فلتلاير رتظتاس، ص:  - 

2
 -  Dictionnaire de didactique des langues R/ galisson et D/eost p/174. 

3
 ي232اللحن  كاتايصاد، فلتلاير رتظتاس، ص:  - 
 ي3:5حن  كاتايصاد، فلتلاير رتظتاس، ص: ل، كال455ووتر: مبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  -4

 ي455مبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  ووتر : - 5
 

حوػػػا ت حبػػػ ؿ ج ػػػدا إت بالرػػػدر الػػػ م وبػػػدك فيػػػه أف مػػػا حرتلػػػه اػػػد احوػػػا عوػػػدما حيحػػػدث بحنػػػرض الي  ػػػيس فن>>
 ي(33)<<كصو
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 ي455العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  مبادئ ُب اللساحيات - 



 
 

كما اعرتاؼ زوف باطت   ُب اليردور أ وا  العملي  اليتاصلي ، إت أحػه وػرل أف مبػدأ اصت ػد اااػو مبػدأ فعػاؿ    
 ُب عملي  الي تر الي يي يي

  ور التكييفي:ػالتط
ح ييػػػف كح ػػػتور >>مصػػػ لح اسػػػيعمله يزوػػػفي، كوعػػػأ بػػػه ي اػػػت وػػػرل فلػػػتلاير رتظتػػػاس أٌف الي ػػػتر الي يي ػػػ    

كحتسػػػني أداهيػػػ  التسػػػاهو سيػػػ  حوسػػػجس مػػػا اااػػػداؼ اظتيتصػػػاة، كذلػػػ  بيسػػػ يو التصػػػتؿ إلي ػػػا )اااػػػداؼ( 
 ي(34)<<ب رور  حرلو اصت د الالـز لليعامو مع ا

تػػػاار اصت ػػػد اااػػػو وكػػػْي كليتضػػػيح اػػػ ا اظتبػػػدأ ال عػػػاؿ ُب العمليػػػ  اليتاصػػػلي ، كالػػػ م نتوػػػو مت ػػػرا مػػػف م    
يزوػػفي إٔب اظتوػػاؿ اسػػتس لػػودكات علػػى طاكلػػ  الوجػػار، فالعمػػو بػػاادكات ت وي لػػم اسػػيعماعتا فرػػط، بػػو 

 ػد اااػو سػي تف كمبػدأ اصتار معػني كبالوسػب  للوجػارة رحرفػ ، صياحي ا أوطا، كاليعدوو في ا بالوسب  ل ػو ؾتػ
ت اػػػي مػػػف سػػػي تف عرضػػػ  لليحنيػػػْيات، كاليعػػػدوالت أروػػػر ُب أف ااداة ااروػػػر اسػػػيعما -ألػػػه حييجػػػ  ملدااػػػا:

كموػه حرلػو مػف اصت ػد الػ م روػا حب لػه سػابرا مػا سػ و اسػيعمات، ا ل ا العاـ اػىت حصػبح أصػحنر كأصػف كأ
 اضت اظ على ح   التتي   الل راح  حلدو ا ابو أف و رأ علي ا اليعدوو كاليحسنيي

تف أاػرب اادكات إٔب وػػد الوجػار، اف اظتسػػاف  مػف وػػد الوجػػار كاعتػدؼ الوػػا٘ب: اػت أف اػػ ه التسػيل  سػػي     
حػػرحبط ارحباطػػا ع سػػيا بي ػػرار اادكات علػػى اسػػم اضتاجػػ ، فػػااداة الػػل ورػػو اسػػيعماعتا و ػػتف م ا ػػا أبعػػد 

 مف ااداة ال وْية اتسيعماؿ بالوسب  إٔب ودهي
اة الػػل ح ػػتف أاػػرب إليػػه مػػا داـ ج ػػد  و ربػػْي إٔب اسػػيعماؿ حلػػ  اادكػػكاوػػا وت ػػر أف الوجػػار سػػيميو ب    

 ي(35)التصتؿ إلي ا ات اصتز  اظتسي ل  مف طاا  غتمو ج د اتسيعماؿ
 كاسيعماؿ أدكات ؼتيل  ، كميعددة كفرا ظتبدأ اصت د اااو وراعي اصت د اظتب كؿ عود اسييداـ أداة معيو ي

إٔب م ا ػػا وسػػيحنرؽ كايػػا، كلتيػػاج إٔب فيحرو  ػػا مػػف م ا ػػا علػػى طاكلػػ  العمػػو إٔب وػػد الوجػػار، كإرجاع ػػا    
ج ػد ويتافػ  ككز ػا، فاصت ػد )ج( إذف وسػاكم ااصػػو ريلػ  )ؾ( ااداة مطػركبا ُب اظتسػاف  بػني م ػػاف ااداة 

 ـيعلى ال اكل  كود الوجار )ـ(، كعليه و تف: ج = ؾ
وػػه فػػنف غتمػػو ج ػػد إضػػاف  إٔب اػػ ا معػػدؿ ح ػػرار اسػػيعماؿ رػػو أداة )ت(  ُب فػػرتة زمويػػ  ػتػػددة )ز(، كم    

 اسيعماؿ ا ه ااداة ليل  اظتدة الزموي  )ج ز( و تف مساكوا ضتاصو )ت( ك)ؾ( ك)ـ( اطتاص   اي
 ـؾي أم ج ز = تبمعادلة الترتيب الصغرىكا ا ما وسميه يزوفي ي
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 ي3:8اظترجا ح سه، ص:  ووتر: - 



 
 

 كليحري  مبدأ اصت د اااو  فنف غتمتع اتاصو:
 اضتد اادٗبيـ ل و كاادة )ع( عدد اادكات، كتم أف ورلو إٔب ؾت
أمػػا فيمػػا متػػا اايصػػاد )ت( ح ػػرار اتسػػيعماؿ، فػػااداة اظتسػػيعمل  بوسػػب  ح ػػرار أعلػػى نت ػػف أف حعػػدؿ     

 سي  حرـت بتتاهف ادكات ككساهو أصرلي
ي )ؾ( ك)ـ( ك)ج( الػػ م وعػػأ بػػه أفٌ  (36)يقػػانوف االختػػزاؿكاػػ ه العالاػػ  اػػي مػػا وسػػمي ا يزوػػفي بػػػ ي     

بػػا، كحػػرحبط سػػلبا بػػػ: )ت( ح ػػرار  أم: إحػػه اػػني حرحػػم اادكات علػػى ال اكلػػ  حزوػػد  وػػرحبط بعطػػ ا بػػبعص إكتا
 ريل  اادكات كاجم ا، كمسافي ا مف ود العامو ما حوااص معٌدؿ اسيعماعتاي

 كاواؾ حييج  أصرل لي بي  مبدأ اصت د اااو على العمو باادكات، وسمي ا زوف    
عدد  كتا أفٌ ،ما ويعل  بالعدد اعرتإب لودكات فتؽ ال اكل  : كات (3)يقانوف تناقص غلة األدواتبػ: ي

عتا ( ا )أم ااداة اصتدودة ا راس أ ٌ أداة إضافي  سيدفا بااداة اابعد بعيدن  روٌ   اادكات ورحبط باظتساف ، فنفٌ 
  يكتاهف م يدة إت أ ا حل ر سلبا ُب اايصاد عمو الترا 

مف عدد التساهو، كذل  بزوادة كتي   اادكات سي  حرـت أداة كليحري  اايصاد العمو ووبحني اليرليو 
 مييصص  بتتاهف أدكات أصرلي

كاػػػت وػػػرحبط باظتسػػػاف  الػػػل حعػػػأ أف اادكات  (4)يالتبػػػديل االقتصػػػادي لػػػ دواتكاػػػت مػػػا و لػػػ  عليػػػه: ي   
س كتػػػاهف الرروبػػػ  مػػػف وػػػد الوجػػػار ويبػػػدؿ روػػػْيا، سيػػػ  دتيػػػو إٔب اطت ػػػ ، كو ػػػتف ذلػػػ  بيصػػػحنْي اجم ػػػا، كضػػػ

 اادكات اابعد إلي اي
أك ححنيْي اضتررات للصػيغ اللحنتوػ  ؿتصػو علػى معػا٘ب جدوػدة رزوػادة ،كمواله ُب اللحن  زوادة ارؼ أك ارر      

فػنذا اػت ، كحطيف إليه معد نتوو ذلػ  الػومط  يارؼ كااد أك أرور على ل ظ حتٌتؿ صيحنيه إٔب فتط جدود
ُبي فٌعػػػو يو وػػػر  راريػػػم ُب اللحنػػػات ااعجميػػػ ، فيطػػػعيف العػػػنيويطػػػمف معػػػا٘ب مرربػػػ  ححنػػػأ عػػػف أل ػػػاظ أك ح

موػو: طػٌتؼ أم أروػر ال ػتاؼ، كاػد أك الي وػْي موو :حٌتميه اٌعدحه  اليعدو  :(3)اسيعماعتا ُب ذتاحي  معاف مو ا
ت ال ار ػػ ، أم أزلػػ  اكػػر ا أك اعزالػػ  ؿتػػت: اٌكػػر ح يػػد اليتٌجػػه موػػو: اػػٌرب كاػػٌرؽ أم حتجػػه اربػػا أك اػػراا، 

 د ح يد اصيصار اضت او  موو : اٌلو كسٌبح كلٌّب ، ،كا
  (2)فنحه سيحمو عدة دتتت   ي قتزة ُب أكله وى عى لل عو الوال ي ي فػى  إذا أض   ك   
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  ي3:8، 3:8ووتر: اللحن  كاتايصاد، ص:  - 
 ي3:8ووتر : اظترجا ح سه ، ص  -3 



 
 

مو ا اليعدو  موو: حزؿ كصرج، وصبح ميعدوان إٔب م عػتؿ أحػزؿ ا اظت ػر، أصػرج اظتػا  ييي كوػدٌؿ علػى الػدصتؿ 
ح ) دصػػو ُب الصػػباح( ك أاػػىت ) دصػػو ُب الكػػيا (  كأربػػا ) دصػػو الربيػػا (، ُب الزمػػاف أك اظت ػػاف موػػو: أصػػب

كأعػػرؽ ) دصػػو العػػراؽ(  كأاػػ ـ ) دصػػو الكػػاـ(، كاػػد وػػدٌؿ علػػى اليعػػروص ؿتػػت : أراوػػ  اظتيػػاع كأبعيػػه ، أم 
ك اػػد وػػدؿ رػػ ل  علػػى اليعبػػْي عػػف السػػلم كاعزالػػ  ؿتػػت: أاػػ ي  الرجػػو أم أزلػػ  ،عٌرضػػيه للػػراف كللبيػػا  

 ا تاه 
ك أعجمػػ  ال يػػػاب : أزلػػ  عجميػػػه ،رمػػػا اػػد وػػػدؿ علػػػى اسػػيحراؽ الكػػػي  لكػػػي  آصػػر ؿتػػػت     اتلوػػػا:  

أاصػػػٌد الػػػزرع أم اسػػػيح  اضتصػػػا، ك أزكجػػػ  ال يػػػاة أم :اسػػػيحر  الػػػزكاج ، رمػػػا حعػػػصِّ  ػػػا عػػػف الصػػػْيكرة 
 موو:أذتر الكجر، صار ذا ذتر ،ك أست  العدد صار ستس  ي

ر اظت ػػاف إذا صػػار ذا اػػجر روػػْي، كأسػػبا اظت ػػاف إذا روػػرت سػػباعه، كعليػػه كحعػػص  ػػا عػػف ال وػػرة فورػػتؿ: أاػػج
 ي بتتاهف أدكات أصرل  طل  ا ا حرـتاظتداة اا ح تف اعتمزة

 
 
 
 
  

 ػػػػػػػػػػػػ
 ي 3:9 ووتر: اللحن  كاتايصاد، ص: -4
 ي51ا ا العرؼ ُب فف الصرؼ ، أزتد اضتمالكم ، ص   -3
           ي19د اضتمالكم صا ا العرؼ ُب فف الصرؼ ، أزت -2

      
 
ال عو كاا مف طرفني ميرابلني،  فرد ح سبه معد اظتكارر ، أم: أفٌ  يح اعوي صيحن على  ال عو إذا جعل  ك

 كذل  اتل : جتادؿ كحرابو كحتاعد كحرامىي
موػػو:  مػػا إذا صػػار علػػى كزف: اسػػي عو، ف ػػت و يسػػم معػػد ال لػػم أك اليحػػٌتؿ أك اظت اكعػػ  أك اظتبالحنػػ أ    

 ي(37) اسي  س، اسيحجر، اسيراـ، كاسيررٌ 
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 ي2:فير الدوف اباكة ص:  اتايصاد اللحنتم، - 



 
 

، صػػػػػػػػػػػػوع ي مػػػػػػػػػػػػف ال يحػػػػػػػػػػػػ  إٔب الطػػػػػػػػػػػػم  إٔب ال سػػػػػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػػػػػاظتعد   كإذا اػػػػػػػػػػػػٌْيت اررػػػػػػػػػػػػ  ال عػػػػػػػػػػػػو: صػػػػػػػػػػػػوع ى
 اظتياطب ي  اظتلحو  ويحنْي فيٌدؿ ُب ااكؿ على اظتياطم كالوا٘ب على اظتي لس، كبال سر على

 دكات سػػػػػػػػػػيربو اليبػػػػػػػػػػدوو كاليحنيػػػػػػػػػػْي كاػػػػػػػػػػ ا ب بيعػػػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػيب، أم أحػػػػػػػػػػه ليسػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػو اا     
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًٌب ذلػػػػػػػػػػػػػػػػ ، أم حبػػػػػػػػػػػػػػػػدوو اادكات كزوػػػػػػػػػػػػػػػػادة كتاه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا برػػػػػػػػػػػػػػػػا  اجم ػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػحنْيا، ك 

 ه مػػػػػػػػػػػػػػػف اظتم ػػػػػػػػػػػػػػػف اعبرػػػػػػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػػػػػػى أداة كااػػػػػػػػػػػػػػػدة ُب التراػػػػػػػػػػػػػػػ  ميعػػػػػػػػػػػػػػػددة ػذلػػػػػػػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػػػػػػػأ أحٌػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػنفٌ 
فػنف عػدد كحرريػم    ه مف أجو اعبرا  على )ع( اليالػٌ ه مف اْي اظترجح أحػٌ كباظترابو فنح ،اطتدمات كالتتاهف

التتػػاهف الػػل نت ػػف أف ْي ػتػػدكد، كاػػ اف اصتاحبػػاف أم: عػػدد كحبػػدوالت أداة معيوػػ ، نت ػػف زواد ػػا بكػػ و اػػ
حرـت  ا أداة معيو ، كاليبدوالت الل حدصو في ا ما أدكات أصرل للرياـ بتتاهف إضافي ، ات مػا وسػمى بػػ: 

 ي(*) يالحمل الوظيفي ل داةي
اػػٌو و ػػرض علػػى رػػو أداة أت حرػػـت بتتػػاهف ميعػػددة مػػف أجػػو الزوػػادة ُب غتمػػو اصت ػػد كاػػاحتف اصت ػػد اا    

 العاـ، ال م وب ؿ ُب كرا  العموي
ار سيطػػػػ ر إٔب فػػػػنذا مػػػػا اصػػػػو أف أٌدت أداة ميعػػػػددة التتػػػػاهف إٔب الزوػػػػادة ُب اصت ػػػػد العػػػػاـ فػػػػنف الوٌجػػػػ   

ادة حصػميس كسػيل  اػي متجػتدة كحسػي ل  ذل  و ٌل ػه أاػٌو مػف إعػ اسيعماؿ أداة جدودة لتتي   معيو ، افٌ 
 ي(38)  طاا  أرص

كمبدأ اصت د اااػو ُب اػاتت ر ػ ه وريطػي أف وػتازف بػني اظتيػو إٔب اليرليػو مػف عػدد اادكات، كضػركرة     
رلو مف اصت د العاـ اظتب كؿ صالؿ العمو، سػي تف اضت اظ على اضتمو التتي ي ل و أداة مسيعمل ، ف و س وي 

  ٌطويات اظت لتب كاظت
كما ورابو يمبدأ اضتمو التتي ي لػوداةي ُب اللحنػ  اػت حلػ  اال ػاظ كالعبػارات اطت ي ػ  الو ػ  كالػل حتمػو     

ما وكي  مف ااشتا  ويطػمف حعبػْيا مرربػا وحنػأ عػف عػدة أل ػاظ، أك عػف حتليػد  >>دتتت روْية كميوتع  موو
ورـت بتتي   العلس، كمبالحن  اسس ال اعو: علػيس  فاسس ال اعو جتد ُب مطمتحه الدتل  على إحساف ر،ل ظ آص

، كاسس اظت عتؿ: معلـت ويطمف معا٘ب الكي  الػ م جػرل  حع ي  ص   مف حوااى ُب مراحم اعااط  بالعلـت
ودؿ على مف ات أروػر علمػا مػف اػْيه، كصػيحن : مىٍعلىػسي، حرػدـ لػ  اظت ػاف  يأعلسيفيه العلس، كاسس الي طيو، 

 ي(39)<< العلسكالزماف ال م و تف فيه 

                                                 
*
 اضتمو التتي ي لوداة: ات غتمتع ااعماؿ كالتتاهف الل نت ف ااداة حردنت اي - 

38
 ي::3ووتر: اللحن  كاتايصاد، ص:  - 
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 ي3:اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت رد، ص:  - 



 
 

كا ا ااها مويكر ُب اافتاط الصرفي  العربي ، كرػ ل  اظتكػرتؾ الل تػي الػ م ح ػتف فيػه ال لمػ  أك العبػارة    
ُب   حتمػػو عػػدة دتتت، فػػالعني اػػي ااسػػ  البصػػر، كاػػي مػػترد اظتػػا  اصتػػارم للكػػرب كاػػي ذات الكػػيا 

 يا أف حتت  ا ُب مراصد ميعددة، كالسػياؽ اتلوا جا  فالف بعيوه أم اطر ب احه، ف  ه اظت ردة كاادة حسي
 ات اظتبني ظتعوااا ُب رو ااؿي

فػاعتمزة اػد ح ػتف لالسػي  اـ مػا اعح ػار اليػتبييي  >>ما أحوا ؾتد بعص اادكات حتمػو أروػر مػف معػدر    
 ﴿ٔب:اػه حعػػؿتػت اتلػ <<يسػيافي أمػروف كذلػ  بعػد رلمػ  يسػتا ي أكد ليسػتو  بػنيرً ؿتت: أحتف الواس أابيػا   كحىػ

ػػ أسػػرعي كح ػػتف أم  صالػػدأ ي، كحىػػرًد لوػػدا  الرروػػم ؿتػػت:(40) ﴾تفويػػمً لٍ  وػي س تى اي رٍ  ً ٍوػػحػي  ٓبىٍ  ـٍ س أى  ي حػى رٍ  ى حٍػػأى س أى ي ً لىػػعى  تا ه سى
أسػدا، كح ػتف  :للودا  موػو: أم ػتمػد اجي ػد كحسػييدـ لي سػْي اظت ػردات كاصتمػو موػو: اػاادت ايومػا أم

 ي  اـ موو: أمُّ رياًب أمىامى ى يلالس
أوٌػػػاف كأوػػػف لالسػػػي  اـ كالكػػػرط، كال ػػػا  حػػػرد للرتحيػػػم كاليعريػػػم كالسػػػببي  ررتلػػػ : ت حتلػػػس  حتتٌػػػفرمػػػا    

فيتلس، كإذا حرد لل ج ة ؿتت: صرج  فػنذا اظت ػر ووػزؿ، كحػدؿ علػى الكػرط التػرُب الزمػا٘ب اظتيتاػا ُب اظتسػيربو  
 ي(41)رؼ السبم ب و العجميرال م ُب اتلوا: إذا عي 

 صػػػػيحن  التااػػػػدة ختٌ ػػػػف مػػػػف اصت ػػػػد العػػػػاـ أ وػػػػا  العمليػػػػ  اليتاصػػػػلي  كاػػػػي حبػػػػنيِّ لصػػػػرفي  لف ػػػػ ه التتػػػػاهف ال   
باصت ػاز الطػيس الػ م  >>ف ي اػبي    ،اتسيحنوا  عف ال وْي مف اظتتاد كااا اؿ ظتا حطمه مف معا٘ب لحنتو 

 ي(42)<<اتجتاهوطس ُب جوباحه، م واعا كحل ازا كمسجل  كساع ، كػتددا لليـت كالياروخ كاضترارة كالطحنط ك 
 كما و ٌمو حترو  يزوفي اوا ات أحدروه مارحيأ ال م ااي ى أ ره ُب حترويػه التتي يػ  ايػ  وػرل في ػا أفٌ      

ػت ـت باليوااا الػداهس بػني اضتاجػات اليبليحنيػ  لإلحسػاف كميلػه إٔب حرلػيا حكػاطه الػ اأ  >>الي تر اللسا٘ب
 ي(43)<<كاصتسدم للحد اادٗب
 اللغوي: مارتيني واالقتصاد

اع الرػػػاهس بػػني ااجػػػات اليتاصػػػو الػػػل دتيػػو إٔب اضتررػػػ  كالي ػػػتر، اوػػاؾ حزعػػػ  عوػػػد اعحسػػػاف ر ُب تػػو الصػػػ     
حرام ُب اليرليو مف حكاطه العرلي كال يزواهي، كإذا راف ا ا اتصيالؼ ااصال بني اضتررػ  كالسػ تف ريػف 

 نت ف اليتفي  بيو ما 
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 ي8سترة البررة: اآلو :  - 
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 ي1:كاتايصاد اللحنتم، ص:  85، 9ووتر: معجس اععراب، إميو بدوا وعرتب، اظتلسس  اضتدوو  لل ياب طرابل ، لبواف، بدكف طبع ، ص:  - 
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 ي::اتايصاد الحنتم ُب صياا  اظت رد، فير الدوف اباكة، ص:  - 
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 ي54ت العام ، أحدرم مارحيأ، ص: بادئ ُب للساحيام - 



 
 

كُب اػ ا اجملػاؿ متطػا سػلتؾ اعحسػاف إٔب اػاحتف أضػعف >>:(*)أكللجتاب عف ا ا السػلاؿ ورػتؿ مػارحي    
اصت ػػػػد الػػػػ م ت كت ػػػػد ال ػػػػػرد ح سػػػػه كفرػػػػه إت بالرػػػػػدر الػػػػ م نت ػػػػف أف وبلػػػػغ فيػػػػػه اااػػػػداؼ الػػػػل ارحسػػػػػم ا 

 ي(44)<<لو سه
 ر ػحرليا رو دتييز اي >>كل ي ويحر  اتايصاد ُب لحن  اليتاصو اسم رأوه كتم      
الي لس كالو   ليس  بالسػ تل  الػل وعيرػداا الػبعص، فمػي لس أم لحنػ  كُب م لػ  اف عملي   ،(45)<< م يد

اااتاؿ عود ايامه باليل ظ فنحه وب ؿ ج دا معيوا إت أف ا ا ااصْي وبػدك لصػاابه اػْي ذم بػاؿ، أم كر حػه 
 لٔب مػػداعاػػارة إبعمليػػ  حتاصػػو مػػا ح ي ػػي    ٓب وبػػ ؿ اػػيئا، كل ػػي وت ػػر مرػػدار اػػ ا اجمل ػػتد كايميػػه أ وػػا

ف اػىت اروػر الوػاس  ر ػرة كػالصعتب   الل وعاحي ا اعحساف ُب الو   عوػدما و ػتف ميعبػا جػدا، كاػ ا مػا و 
 ي(46)أف اصييار الل ظ الصحيح كاظتواسم وطاعف اعاساس باليعم ب ي ي  جد ملحتت 

 double يا اظتػزدكج عود مارحيأ له أقتي  ُب اللحن  كاايصاداا، كات ما وسميه بػالير ركاواؾ م  ـت آص    

artuculation ي 
 أثر التقطيع المزدوج في اقتصاد اللغة:

وعيػػػص مػػػارحيأ أف كتي ػػػ  اللحنػػػ  ااساسػػػي  اػػػي اليتاصػػػو ُب إطػػػار اجمليمػػػا الػػػ م حويمػػػي إليػػػه كاػػػ ه التتي ػػػ     
 صاص  تييلف اللحنات البكرو  على اصيالف ا بالراس مف حباوو ا ُب البد كالرتاريمي

ملسس  إحساحي  كاايصادو ، كاي التسيل  الػل حيػيح لإلحسػاف بصػترة أساسػي  الريػاـ بعمليػ  اليتاصػو كاللحن     
 بيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد غتيمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػه، رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف الير يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدكج وتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُب رتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اللحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
البكػػرو  باعيبػػاره الير يػػا الػػ م وي ػػ  كااجػػات اعحسػػاف، كاػػت وورسػػس إٔب مسػػيتوني: حر يػػا أكٕب، كحر يػػا 

 ي احتم
 ة:ػالتقطيع األوؿ للغ-2

                                                 
ااظتاحي ، احنو موصم مدور الدراسات االسوي  ُب مع د الدركس العليا ُب   اللحن ت ُب فرحسا، ختٌصا ُبػطع  السافاُب مر ـ(4:19) كلد مارحيأ سو  -(*)

)حادم براغ االسأ( ابو أف ودٌرس ُب جامع  الدافتارؾ كبعداا ُب جامع   اارؾ ُب أعماؿ ـ(، 4:81) بارو  رما دٌرس بص   أسياذ ُب الستربتف مو  سو 
أاد مدورم اجملل  االسوي  اليوترري  )ال لم ( كله ملل ات عدودة ُب علس ال تحتلتجيا كُب االسوي  العام ،  4:19رتلتمبيا ُب التتوات اظتيحدة كات مو  سو  

 ي353، ص: ( اػ4112ـ 4:92 ) ،13الـ( ميكاؿ زرروا، اظتلسس  اصتامعي  للدراسات كالوكر كاليتزوا، ط: االسوي  )علس اللحن  اضتدو  اظتبادئ كااع
44

 ي451ووتر: مبادئ ُب اللساحيات العام ، مارحيأ، ص:  - 
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 ي455اللساحيات )الوك ة كالي تر(، أزتد متمف، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، بف ع وتف اصتزاهر، ص:  - 
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 ي454دئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص: ووتر: مبا - 



 
 

ات ال م ورـت على أف رو تاارة مف تتاار اليجرب  البكرو  حرود حبليحن ا أك رو ااج  مف اتاهجوا حٌتد     
 ي(47) حا  ا حتلو إٔب ميتالي  مف التادات ل و مو ا صترة صتحي  كمعدحعروف اْي 

مػف اػ ه التاػدات نت و ػا أف حتجػد  فلت أف إحساحا ا د بال  ب حرتؿ: اػ ه اػ ادة زكر، ف ػو كاػدة    
 رو ػرب  البكػتاار أصرل مف اليجػر محناور ليبليغ تػُب سياؽ آص

فالكػػػػػ ادة: صػػػػػص ا ػػػػػا، كأاػػػػػ د ب ػػػػػ ا: أم أالػػػػػف، كاظتكػػػػػاادة: اظتعاووػػػػػ ، كاػػػػػ د اضتػػػػػادث: اطػػػػػره  >>
 ي(48)<<كاسيك ده: س له أف وك د، كالك يد: الرييو ُب سبيو ا، كالك د: العسو

ا أف اال ػػاظ حويمػػي إٔب ااهمػػ  م يتاػػ  مػػف السػػيااات، فػػالل ظ كااػػد ل ػػف ويحنػػْي معوػػاه إذا مػػا ح  ػػس مػػف اػػ 
 كضعواه ُب سياؽ آصر، كأض وا له ارفا أك اٌْيحا ارراحهي

كا ا الير يا وع يوا زوادة ُب اتايصاد، كذل  احه كتعػو صػيحن  الػداؿ مسػيرل  عػف ايمػ  اظتػدلتؿ اظترابػو     
 >>اللحنتو  ادرا أرص مف اتسيررار، رما أف آتؼ التادات موو رلمات: ا د، كالزكر له، ؽتا وتفر للصيحن 

اابلػ  لسػػع  اليػػ ليف فباسػػييدام ا ُب سػػيااات ؼتيل ػػ  حػػيم ف مػػف حبليػػغ عػػدد مػػف اظتعػػا٘ب أرػػص ؽتػػا دت ووػػا موػػه 
 ي(49) <<مالوني الصرصات اظتييل   كاْي الرابل  للير يا

 ع الياني:ػأما التقطي
يابع  ػاظتيػػػ (*)ه نت ػػػف للتاػػػدات أف حور ػػػا بػػػدكراا ُب مسػػػيتل  ػػػاف إٔب سلسػػػل  مػػػف التاػػػدات الػػػدحياف يػػػ    

 دات بػ:ػ ه التاػكاجملردة مف رو دتل ، إت أ ا ؽتيزة كحسمى ا
 Les phonèmes  ي 

  ػػػػػػػػػػػػػ ه الصػػػػػػػػػػػػػترة الصػػػػػػػػػػػػػتحي : رأس مػػػػػػػػػػػػػوال اػػػػػػػػػػػػػي اابلػػػػػػػػػػػػػ  لليحليػػػػػػػػػػػػػو إٔب ميتاليػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف افلػػػػػػػػػػػػػت أحيوػػػػػػػػػػػػػ    
 ساسييياْبي س، كحسااس رو كاد ُب دتييز رأس عف كادات أصرل رػ: فاس، حاس،    أ،  التادات ر 

كو مف اتايصاد اللحنتم ُب الير يا الوا٘ب ُب أحه نت ػف لولسػف أف ح ي ػي ببطػا عكػرات مػف إحياجػات     
لوحصػػو علػػى صػػتر صػػتحي  لتاػػدات  syntagmatiqueحللٌػػف بيو ػػا ُب عالاػػات حرريبيػػ   ، صػػتحي  ميميػػزة

 ي paradigmatiqueيا ااكؿ رما أحه بنم احوا حتتي  ا ُب عالاات اسيبدالي  الير 
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 ي49مبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  - 
48

 ي244اػ( مادة ا د، ص: 888ؼتيار الصحاح، ػتمد بف أيب ب ر الرازم )ت - 
49

 ي88مبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  - 
*
 كادة دحيا  =  ارؼي - 



 
 

لت اعيمدت اللحن  صتحا لحنتوا صاصا ب و كاػدة صػتحي  ذات دتلػ  معيوػ  لتجػم علي ػا اايػتا   >>احه     
كاػػػػ ا مػػػػا ت ويتافػػػػ  ت مػػػػا الرػػػػدرات الو ريػػػػ  كت مػػػػا ااسػػػػ  السػػػػما لل اهوػػػػات  آتؼ ااصػػػػتات اظتيمػػػػاوزة 

 ي(51)<<لبكرو ا
البكػرم دكف اػْيه  كجدور بال رر أف ا ه اطتاصي  الل وسمي ا مارحيأ بالير يا اظتزدكج صاص  بػال الـ     

مف لحنات ال اهوات اضتي ، رما وكْي أوطا إٔب أف ا ه اظتيزة اد فرض  ح س ا على اجملمتعات البكرو  رت ا 
 حيتاف  كااجات اعحساف كإم احاحهي

ر لوػػػا الير يعػػػني ظتػػػا رػػػاف باعم ػػػاف اضتصػػػتؿ علػػػى أداة للي ػػػااس اابلػػػ  تفٌ ايصػػػاد اللحنػػػتم الػػػ م ويػػػكلػػػتت ات    
 بْي مف اظتعلتماتيلالسيعماؿ العاـ، كاادرة على إوصاؿ ادر ر

اتايصػػػاد اللحنػػػتم وػػػيس علػػػى مسػػػيتل الير يػػػا الوػػػا٘ب بكػػػ و أروػػػر كضػػػتاا مبػػػدأ  رمػػػا وػػػرل مػػػارحيأ أفٌ     
 ي(52)<<اظتيزة التاضح  للبوا  الوا٘ب اي اتايصاد >>ر كضتاا، إذ ورتؿ:اتايصاد اللحنتم ويس أرو

الير يػػػا اظتػػػزدكج اػػػت مبػػػد اايصػػػادم سيػػػ  كتعػػػو العمليػػػ  فمػػػف صػػػالؿ رػػػو اػػػ ا وبػػػدك اريرػػػ  أف مبػػػدأ     
اليتاصلي  حيس بتاس   عدد ػتػدكد مػف ال تحيمػات، كاظتتحيمػات، كالػل حيحػدد فيمػا بيو ػا مكػ ل  لوػا عػددا ت 

 هيا مف العبارات كاصتموي ا
 إت أحه ٓب وسييدـ ا ه اظتص لحات  ،ابو اركف ابف جأ كا ا ما حتدث عوه     

اللساحي  اضتدوو ، كإفتا أاار إٔب أحه نت ػف اضتصػتؿ علػى عػدد ربػْي مػف ال لمػات عػف طروػ  اليرليبػات السػي  
ػسى  بيرليػم أصػتل: ال عػو ضتركؼ ال لم  التاادة موو  ،) ؿ ؾ ـ ( :) ؾ ؿ ـ (، )ؾ ـ ؿ (ه ؿتصػو علػى لى ى

 ي (53))ـ ؾ ؿ ( ، )ـ ؿ ؾ ( 
 عالقة االقتصاد باللغة:

 ادػمف صالؿ الير يا اظتزدكج للحن  بكريه ااكؿ كالوا٘ب نت ف الرتؿ أف مبدأ اتايص    
حنػػ  ورػـت ُب بويػ  اللحنػػ  علػى أسػاس العالاػػ  بػني بويػػ  اللحنػ  )كاػي عبػػارة عػف كاػدات ػتػػدكدة( ككتي ػ  الل >> 

 ف ػ)كاي غتاؿ كاسا ت ادكد له كاظتراد به اليعبْي عٌما حي ٌلبه اياة البكر م
 كات ما نت ف دتويله باظتي ط اليإب:، (54) <<ت ميجددة ت اصر عتا( مف جاحم  اف جتارب كااجا
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 وي:ػنماذج من االقتصاد اللغ
حتػػظ باتايمػػاـ كاليرػػدور إت بوسػػب  اليلػػ  جػػدا، كمػػا وعيرػػد أكظتػػاف رتظتػػاس أف تػػاارة اتايصػػاد اللحنػػتم ٓب     

 ي(55)ذل  فرد عرض فتاذج احتاع موه فميز بني  ال   مو ا: 
 الميل إلى استخداـ الوسائل اللغوية باقتصاد: -2
 ا أك رلم فكاظترصتد بالتساهو اللحنتو  رو كادة مف كادات اللحن  ستا  راف ار      

              كال اأ الالزمني عحياج ال الـ ليو مف اصت د اصتسدمأك رتل  أك اْياا، كباليإب الير
كودصو ُب ا ا الو اؽ أوطا ح تور كضبط حل  الوياهج اليعبْيو ، كمواؿ ذل  اضت ؼ لبعص الصػيغ اػْي     

الطركرو ، أك اظتعركف  ر ف وس ؿ ساهو: مػف فعػو اػ ا  أك مػف جػا   ؾتيػم مبااػرة زوػد أك ػتمػد أكييي دكف 
عيػد ال عػو مػرة  احيػػ ، أك رػ ف وسػ ل  سػػاهو أأحػ  فعلػ  اػ ا  فيجيػػم مبااػرة بػوعس أك ت، دكف ح ػػرار أف ح

 ال عو كال اعوي
 
 بذؿ الجهد لتحسين كفاءة الوسائل اللغوية: -3
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 ي3:3اللحن  كاتايصاد، ص:  - 

 عالا  اتايصاد بػ

 اللحن  عبارة عف كادات ػتدكدة  كتي   اللحن 
 فتحيس 21

 اليعبْي عف مي لبات البكر مف جتارب
 كااجات ميجددة

اليعبْي بالرليو مف التادات عف ال وْي مف مي لبات 
ياة كالبكر كموه ويس اليتاصو ب او ج د ذاأ كبد٘ب اضت

 ؽت ف



 
 

يزوفي ُب اضتمػػػو الػػػتتي ي لػػػوداة سيػػػ  ختطػػػا للي ػػػتور، كاليعػػػدوو كاػػػ ا الوػػػتع اػػػت الػػػ م حتػػػدث عوػػػه     
كُب غتاؿ اللحن  التساهو اي ال  او  كاادا  اللحنتم، كذل  اىت ويس احيرا  الل تػ   ،اتليصبح ميعددة اطتدم

 اظتتاحي  كاظتواسب  كاااو رل  ، كحوتوا ااساليم كف  مي لبات التركؼي
 الميل نحو إزالة اختالفات األنماط االجتماعية:  -4

د بػػه اليتسػػيا اتايصػػادم ُب غتػػاؿ مػػف أجػػو اتسػػيجاب  بكػػ و أفطػػو لالايياجػػات اتحصػػالي ، كورصػػ     
اللحن  اظتتٌادة، كإلحنػا  ااسػاليم كال ػرؽ اظت ٌل ػ  كذلػ  اسػيجاب  تايياجػات اتحصػاتت اظتيعػددة كاظتيوتعػ ،  
رػاليعبْي عػف بعػص اظتسػميات ال تولػ  ب شتػا  ؼتيصػػرة ر شتػا  اادكوػ  أك الكػررات أك اْياػا، كتايصػاد اللحنػػ  

م عمليػػ  حتاصػلي ، فرػد ًب حػتفْي اصت ػد ُب ذلػػ  التضػا لتاػ  اػادـ، كاػػي اػركط كضػتابط مػىت حتررػ  ُب أ
ي  مرحب   ببعط ا البعص بك و ك ي  كميالـز

 شروط وضوابط االقتصاد:
 دتوػػػػػػػػػػو اػػػػػػػػػػ ه الطػػػػػػػػػػتابط الرريػػػػػػػػػػزة ااساسػػػػػػػػػػي  ُب أم عمليػػػػػػػػػػ  حتاصػػػػػػػػػػلي  لحنتوػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػىت حتررػػػػػػػػػػ  حرػػػػػػػػػػتؿ      

 الطػػػػػػػتابط أاػػػػػػػار إلي ػػػػػػػا أكظتػػػػػػػاف  عػػػػػػػف ال ػػػػػػػالـ أك اطت ػػػػػػػاب اػػػػػػػد اايصػػػػػػػد فيػػػػػػػه كالع ػػػػػػػ  صػػػػػػػحيح، كاػػػػػػػ ه
 ي(56) <<ُب اظتمارس  كتم إاام  اظتتازح  بني حتفْي التا  كاصت د كاضت اظ على التضتح >>رتظتاس ُب اتله:

 اركط تايصاد اللحن  حي رؽ إلي ا برليو مف الكرح كالي صيوي  كمف صالؿ ا ا الرتؿ حسييلا  ال     
  د:ػتقليل الجه -2

ل يزوتلتجي كال اأ، سي  ورسو اظترسو ص ابه أك اػتاره، سيػ  ت كت ػد ح سػه روػْيا كورصد به اصت د ا    
ُب رػػٌو متاػػف كتػػم أف حصػػػاغ  >>إت بالرػػدر الػػ م وػػلدم بػػه ارضػػه اظت لػػتب، كو  ػػػس السػػاما مرصػػتده ك

 ي(57)<<أا اؿ اليعبْي دكف أف حتيتم على أرور ؽتا لتياج إليه ف م ا مف ابو الساما
 كمعواه أف ال اهدة الل ؾتوي ا مف اتايصاد باعضاف  إٔب اصت د الػ اأ كال يزوتلػتجي اػي ير الوقت:ػتوف -3

 يكذل  تسيعماله ُب عمو أك كتي   أصرل تار  ،ربح التا 
كاتايصػػاد ُب الي ػػاليف )اظتصػػاروف( فيمػػا ويعلػػ  باظترسػػالت الصودوػػ  الػػل حراعػػي التاػػ  كعػػدد ال لمػػات    

 اظتك ل  للرسال ي
 لحفاظ على الوضوح:ا -4
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 ي3:4ص: ،  اللحن  كاتايصاد، فلتلاير رتظتاس  - 



 
 

حنتوػػ  م  تمػػ  ككاضػػح  لػػدل اظترسػػو إليػػه، سػػتا  رػػاف لف ػػي أم عمليػػ  حتاصػػلي  ووبحنػػي أف ح ػػتف اظترسػػل  ال   
اطت ػػػاب اػػػ توا أـ ريابيػػػا، كُب االػػػ  مػػػا إذا اصػػػو كأف حعػػػارض اتايصػػػاد ُب اطت ػػػاب مػػػا كضػػػتح اظترسػػػل  

 مر ب ؿ ج د ككا  إضافينييكإف اـ اظتياطم فااكٔب التضتح، كاعف اـ اىت كإف ح لم اا
 :وأمن اللبس  االقتصاد اللغوي

 وبحنػػػػػػػػػي اعجابػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػلاؿ اليػػػػػػػػػػإب: وبعػػػػػػػػػد أف بٌيوػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػتابط اتايصػػػػػػػػػاد ُب العمليػػػػػػػػػ  اليتاصػػػػػػػػػلي      
 ريػػػػػػػػػػػف نت ػػػػػػػػػػػف لوػػػػػػػػػػػا أف حتصػػػػػػػػػػػو أف ارحػػػػػػػػػػػا، أك مػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػتؿ خبتاطرحػػػػػػػػػػػا إٔب اْيحػػػػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػي كب ػػػػػػػػػػػػو 

 لعمليػػػػػػػػ  اليتاصػػػػػػػػلي  )اظترسػػػػػػػػو، اظترسػػػػػػػػو إليػػػػػػػػه( ب اػػػػػػػػو ج ػػػػػػػػد كح ل ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػا العلػػػػػػػػس أف أطػػػػػػػػراؼ اك كضػػػػػػػػتح 
متيلف بعط س عف بعص ُب اصتو  كالسف كاظتسيتل الوراُب كاتجيماعي كاظتزاج كييياْبي كلإلجاب  عف ا ا 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه الرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اتايصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ُب ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ أفن السػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاؿ تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد لوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف حعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 
كاػػػىت حػػػوجح العمليػػػ   ،تاصػػػويـ أ وػػػا  عمليػػػ  البػػػوتس كحسػػػج ال ػػػالباال ػػػاظ كاظتعػػػا٘ب ك حػػػرحبط بصػػػ   مبااػػػرة 

 اليتاصلي  كفرا لكركط اتايصاد ووبحني مراعاة ما ولي:
     أف يكوف اللفظ المختار مطابقا للمعنى المقصود: -2
ا ا العوصر له أقتييه البالحن  ُب كضتح الرسال  بني الباث كاظتيلري ل ل  ؾتد روْيان مف البالايني وػيوػىتِّاػتف      

ػر صػ ت اال ػاظ ُب دتلي ػا علػى اظتعػا٘ب، كرتػا ب قت ييه، مو س: اصتااظ ال م ورفص رو مػا مػف اػ حه أف ويع ِّ
كاػػػد وسػػػيًيفُّ الوػػػاس أل اتػػػان  >>كتعػػػو اظتعػػػد اامطػػػا، صاصػػػ  عوػػػد أربػػػاب ال صػػػاا  كالبيػػػاف ايػػػ  ورػػػتؿ:
 رر ُب الرػرآف اصتػتع إتن ُب متضػا كوسيعملت ا كاْياا أا ُّ ب ل  مو ػا : أت حػرل أٌف ا حبػارؾ كحعػأب ٓب وػ

العرػػػاب أك ُب متضػػػا ال رػػػر اظتػػػداا كالعجػػػز التػػػاار، كالوػػػاس ت وػػػ رركف السػػػحنم كوػػػ رركف اصتػػػتع ُب اػػػاؿ 
 ي(58)<<الردرة كالسالم 

كرػػػ ل  ذًٍرػػػر اظت ػػػر احٌػػػ  ت جتػػػد الرػػػرآف ول ػػػظ بػػػه إت ُب متضػػػا اتحيرػػػاـ، كالعامػػػ  كأروػػػر اطتاصػػػ  ت  
 ر كذرر الحني ييي كاصتارم على أفتاه العامػ  اػْي ذلػ  ت وي رػدكف مػف اال ػاظ مػا اػت و صلتف بني ذرر اظت

 ي (59)أا  بال رر كأكٔب باتسيعماؿ 
ت  -رمػا وػرل اصتػااظ-كاظتي لس إذا احيرى اال اظ كالعبارات اظتواسب  للمعا٘ب راف رالمه بليحنان، كال ػالـ    

كل تػه معوػاه، فػال و ػتف ل تيػه إٔب شتعػ  أسػبى  مػف معوػاه إٔب وسيح  اسس البالا  اىت ويساب  معوػاه ل تػه 
 الب  ي
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، ايػػ  وصػػْي ال ػػالـ عػػ با زتت كاضػػحا ت امػػتض عمليػػ  اتحصػػاؿأطػػراؼ كاػػ ا أراػػى مػػا حسػػعى إليػػه      
فيه كت حعريد، كر ف الراهو ورل اظتعػا٘ب كاػي ُب صلػده فيصػتراا رمػا اػي، كباليػإب حػلدم كتي ي ػا اليتاصػلي  

 أاسف كجه، زوادة على اضت اكة كاععجاب ال م حلراه مف طرؼ اظتسيمعنييعلى 
أحػػ ررس اسػػف اال ػػاظ، >> كُب اػػ ا ورػػتؿ ياصتػػااظي فيمػػا ركاه عػػف أاػػد الربػػاحيني ُب بعػػص متاعطػػه:     

فػػنف اظتعػػد إذا اريسػػى ل تػػا اسػػوا كأعػػاره البليػػغ ؼترجػػا سػػ ال كييي صػػار ُب البػػ   ،كاػػالكة ؼتػػارج ال ػػالـ
كلصدرؾ أمال، كاظتعا٘ب إذا اريسي  اال اظ ال رنتػ ييي حتٌتلػ  ُب العيػتف عػف مرػادور صػتراا، كأربػ  أالى 

 ي(60) <<عف اراه  أاداراا
كاصتػػااظ ُب مرتليػػه اػػ ه زاد ضتسػػف اصييػػار اال ػػاظ عػػامال آصػػر، كاػػت سػػ تل  اظتيػػرج الػػ م وعػػأ بػػه عػػدـ 

 مج ا اآلذاف كت حسيصيحن ا ااف اـييا فاايماؿ ال الـ على اركؼ ميرارب  اظتيارج فيصعم ح ر 
كاسف اصييار اال اظ ككضع ا ُب متاضع ا الالهر   ا م لم بالاي ا ا ح صح عف اظتعػد إفصػااا،      

ورتلػػػتف ُب إصػػػاب  عػػػني اظتعػػػد بػػػال الـ اظتػػػتجز فػػػالف و ػػػٌو اػػػز، كوصػػػػيم  >>كحبعػػػده عػػػف الحنمػػػتض لػػػ ل 
 ي(62) <<(*)اظت صو

كاظتعرفػ  بسػاعات  ،العلػس كاظتعرفػ  تتضػا ال رصػ  ،اسف اظتتاػا >>البالا  ذرر ُب ذل  كظتا حتدث عف رتاع
مػص، كتػا اػرد عليػ  مػف الل ػظ أك حعػ نر ييي كإذا رػاف اظتعػد الرتؿ كال  اضترؼ تػا اليػب  مػف اظتعػا٘ب أك ا

ؿ مصػػتحان عػػف الي لُّػػف اػػرو ان كالل ػػظ بليحنػػان، كرػػاف صػػحيح ال بػػا بعيػػدان مػػف اتسػػي راه، كموٌزاػػان عػػف اتصػػيال
 ي (63)<<صوا ُب الرلم صويا الحني  ُب الرتب  ال رنت  

  ف و ما عدنه اصتااظ اي صصاها فوي  م طي  إٔب التضتح ُب الدتل ي    
كرما اٌدد على ا ه اطتصاها ال وي  كابن  كجتداا ُب ال الـ ا نر مف ص ات أصرل موو اليعٌريد فورو   

كإونػػاؾ ك اليػتٌعر فػػنفن اليػػتٌعر ويٍسػػلمي  إٔب اليعريػػد، كاليعريػػد اػػت الػػ م  >>ف اظتعػػيسمػا جػػا  ُب صػػحي   بكػػر بػػ
وسػػي ل  معاحيػػ  كوكػػني أل اتػػ ، كمػػف أراد معػػدن ررنتػػان فليلػػيم  لػػه ل تػػان ررنتػػان، فػػنفن اػػ  اظتعػػد الكػػروف 

 .(64)<<الل ظ الكروف
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ل تػػ  ٓب  >>احيػػ ، كإذا اػػدث ك كجػػدت  فاظتعػػا٘ب اػػي الػػل حسػػيدعي اال ػػاظ كاسػػم ااكٔب ح ػػتف الو     
حرا متاع ا كٓب حىًصر إٔب ارارًاا كإٔب ارِّ ػا مػف أمارو ػا اظترسػتم  عتػاييي فػال ح را ػا علػى اايصػاب اامػارف 

 ، افن ل وِّ ل ظ م احان رما ل و مراـ مراتني  (65)<<كالوزكؿ ُب اْي أكطا ا 
ُب ال الـ خبٌلته مف اسػييداـ اظتكػرتؾ كاليعريػد حػ رر مػو س  كدأب الالارتف على اظتواداة بتضتح الدتل     

ي  ابف راي  ُب العمدة، كال ير الرازم ُب  او  اعكتاز كدراو  اععجاز، كالس اري ُب م ياح العلـت
 ، ااؿ الرافعػي: كب  كالبياف كاتصيصارعأحه ويميز بال صصاها رالـ العربكمف     

كويػػدبٌر أ ػػر ااسػػباب اللسػػاحي  في ػػا ت كتػػد رالمػػا وعػػدؿ رػػالـ العػػرب ُب  كمػػف وييبػػا حراريػػم اػػ ه اللحنػػ ، >>
الع كب  كالبياف، كُب اتصيصار ك ج الي ليف بني اركؼ ال لم  التااػدة اػىت إ ػس وراعػتف متاضػا اضتػركؼ 
مػا معاحي ػػا فيجعلػػتف اضتػػرؼ الطػػعيف في ػػا كاالػػني ك ااص ػػى كااسػػ و كااقتػػ  ظتػػا اػػت أدٗب كأاػػو كأص ػػى 

 ي(66)<<عمالن كصتحان، ككتعلتف اضترؼ اااتل كاااد كاات ر ك ااج ر ظتا ات أاتل عمالن كأعتس ًاسنان 
)متاضا الورم، (*)ككصف أعرايب أعرابيا باعكتاز كاعصاب  فراؿ: راف كا وطا اعتوا      

**
 ي(

اريكػافه للػدكا  الػ م ُب اظتػروص ك كإصاب  عني اظتعد بالل ظ التجيز أاػبه مػا ح ػتف بنصػاب  ال بيػم الػدا     
اللحنتوػػػ  بػػػني اظت ػػػردة رمػػػا أف ذتػػػ  عامػػػو آصػػػر لػػػه أقتييػػػه ُب إصػػػاب  عػػػني اظتعػػػا٘ب، كاػػػت ال ػػػركؽ وػػػ ٌب بالكػػػ ا ،  

 كمرادفا اي
ف وػػاؾ مػػف السػػيااات مػػا حصػػلح فيػػه رلمػػ  دكف أصػػرل احػػه مػػا دامػػ  اظتػػدلتتت )اظتعػػا٘ب( ميوتعػػ  فمػػف     

عمتمػػا كصصتصػػا، ،اال ػػاظ( حبعػػا عتػػا، كت اػػ  أف ااف ػػار مي اكحػػ  معػػد كمػػدلتت الػػالـز أف ويوػػتع الػػدكاؿ )
 ي(67)جوسا كحتعاي

حو رد عف اللحنات اضتي  تيزة جدورة باليوتوه، رتا ص ي  زماحا على روػْي مػف الوػاس  >>كاللحن  العربي  ح اد    
ااػػتاؿ فالتمػػ  كالصػػدل كااكاـ كاعتيػػاـ  اػػرايني كاػػربيني كاػػ ه اظتيػػزة حيموػػو ُب كفػػرة اال ػػاظ اظتواسػػب  ل ػػو ا

 ي(68)<<رل ا دال  على الع ش، إت أف رو مو ا وصتر درج  مف درجاحه
فالكػػيا كفرػػا عتػػ ا الػػرأم وع ػػش إذا أاػػٌ  ساجيػػه إٔب اظتػػا ، ٍب وكػػيد بػػه الع ػػش فيتمػػ  كوكػػيد بػػه      

 كبعداا وكيد به ااكاـ في يسي  التم  فيصدل، ٍب وكيد به الصدل فيلـك
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ك  كالحنراـ كالتلا كالتله كالييس رل ا صٌتر كدرجات لعاط   عكا  ا ما غتمتع  ربْية مف اظت ردات رال
اضتم، فالكيا لتم كوحنـر ٍب وتلا كوصيبه التله كالييس  ف  ه ااتت ح سي  ختيلف درجا ا مف ااكٔب 

 إٔب الواحي  إٔبييياْبي
 ات ػحاـ، كإفتا اواؾ ح اكت كدرج كمف ا ا اظتو ل  ال م ت وعرتؼ بتجتد حرادؼ    

 ل و فعو أك ادث، كباليإب ـتصا م ردة ل و درج  مف ا ه الدرجات، اي  حسيرو 
 به كحيميز به عف اْياا، كموه ح تف عت ه اطتاصي  اللحنتو  ايمي ا اليعبْيو  الداير  ُب دتويو 

 ا اظتعد اظترصتدي كحررت  اظتعا٘ب، سي  وحنويوا الل ظ التااد عف عبارة م تل  ؿتٌدد  
 حه ااهس، فعود شتاع ل ت  ااهس ويبادر إٔب ذاف إكجتعلوا حرتؿ للمكرؼ على اظتتت      

رو عارؼ كمدرؾ ظتعا٘ب اظت ردات العربي ، أف ا ا الكيا اايٌد به الع ش، اىت راد أف و ل ، أما الوا 
 ٓب ورارب اظتتت أك اعتالؾيإت أحه  ،ا مف اظتإحه ع كاف أك تمآف ويبني أحه ساج  إٔب حصيم 

 ي(69)﴾ااجى  ى وػٍ مً كى   ن عى رٍ س اً  ي وٍ ا مً وى لٍ عى جى  وِّ  ي لً  ﴿:حعأب كما ودٌعس ا ا الرأم ات ح سْي اظتٌصد لرتله    
 ه ػرع  اٌكؿ الكي  كاظتو اج ظتعتمه كميسعالكِّ  ااؿ: ع ف مو اجا على ارع ، افٌ      

 : اػػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػػالف ُب رػػػػػػػػػػػػ ا، إذا ابيػػػػػػػػػػػػدأه كاسيكػػػػػػػػػػػػ د علػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا ذاػػػػػػػػػػػػم إليػػػػػػػػػػػػه برػػػػػػػػػػػػتؿ العػػػػػػػػػػػػرب: حرػػػػػػػػػػػػتؿ
 كأ ػػػػػػػػج البلػػػػػػػػى ُب الوػػػػػػػػتب إذا احسػػػػػػػػا فيػػػػػػػػه، اػػػػػػػػاؿ: كوع ػػػػػػػػف الكػػػػػػػػي  علػػػػػػػػى الكػػػػػػػػي  كإف رػػػػػػػػاف ورجعػػػػػػػػاف 

 ي(70)إٔب اي  كاادي
 و عمليػػػػػػػػػػػػػػػ  اليتاصػػػػػػػػػػػػػػػو كاعااطػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب اظت ػػػػػػػػػػػػػػػردات كالرتاريػػػػػػػػػػػػػػػم، كغتػػػػػػػػػػػػػػػاتت اسػػػػػػػػػػػػػػػيعماعتا حسػػػػػػػػػػػػػػػ ِّ   

 الػػػػػػػ م ححنػػػػػػػأ فيػػػػػػػه ال لمػػػػػػػ   ك سػػػػػػػابرا مػػػػػػػف ج ػػػػػػػ ، كحي ػػػػػػػ  مػػػػػػػا مبػػػػػػػدأ اصت ػػػػػػػد اااػػػػػػػو الػػػػػػػ م حتػػػػػػػٌد وا عوػػػػػػػه 
 التاادة عف العبارةي

كمػػػف اامولػػػ  أوطػػػا علػػػى اصػػػيالؼ اظترتادفػػػات ُب اظتعػػػد، الػػػيالكة كالرػػػرا ة، فػػػاليالكة ورػػػتؿ عو ػػػا أبػػػت اػػػالؿ  
حرػػتؿ اػػرأ فػػالف اشتػػه، كت حرػػتؿ: حػػال >>  ػػا ت ح ػػتف ُب ال لمػػ  التااػػدة، كالرػػرا ة ح ػػتف في ػػا إالعسػػ رم، 

 ي(71) <<أصو اليالكة مف اتله: حال الكي  ويلته إذا أحبعه فٌ كذل  أ ،اشته
كاصتػتؼ رتعػه ، (*)كا  ا ما اتسي  اـ كالسلاؿ، كالكػتؽ كاضتوػني، كالسياسػ  كاليػدبْي، كاصتػتؼ كالػب ف    

كالل تيػػػػاف مسػػػػيعملياف ُب الرػػػػرآف ال ػػػػرٙب ُب متضػػػػعني  (72)كاصتاه ػػػػ  ال عوػػػػ  الػػػػل حبلػػػػغ اصتػػػػتؼييأجػػػػتاؼ، 
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اػػاؿ ، (73) <<اػػد دار اتعتمػػا حسػػيج راهػػا مػػف اظتعػػا٘ب وعجػػز بػػأ البكػػر عػػف اعحيػػاف توػػو ذلػػ ك  >>ؼتيل ػػني
 ي(74) ﴾ه فً تٍ  جى ُب  نٍيً بػى لٍ اػى  فٍ مً  وو جي رى لً  اي  وى عى ا جى مى ﴿ حعأب:

  ى حٍػأى  حنػ ى  إً أِّ ًمػ بنػوٍ رى يػى ا فػى رن رن  ػتيىػًأ  ٍػ بى ا ُب مىػ  ى لىػ تي رٍ  ى حىػ ٘بِّى بِّ إً رى  افى رى ٍمػعً  ةي أى رى ٍمػاً   ٍ الى اى  ذٍ إً  ﴿:كااؿ ُب متضا آصر   
 ي(75)﴾يس لً العى  ياي مً السن 
فػػا حبػػارؾ كحعػػأب اسػػيعمو اصتػػتؼ ُب ااكٔب، كالػػب ف ُب الواحيػػ ، كٓب وسػػيعمو اصتػػتؼ متضػػا الػػب ف، كت   

ا ضػأداهي  لتػدداا مت   فالل ظ له ايم (76)الب ف متضا اصتتؼ، كا ا ت ودرره إت مف دؽ ف مه كجو حترهي
 يال الـ

كاػػ ا وعػػأ أف عمليػػ  اتسػػيبداؿ الػػل ورػػـت  ػػا اػػارئ أك مسػػيما بػػني اظترتادفػػات ُب الػػوا فن ػػا حػػلدم إٔب   
زٌؿ عػػف م ػػاف ت حػػزٌؿ عوػػه الل تػػ  ااصػػرل، حػػفػػنف إاػػدل الل تيػػني اػػد حو ػػرد ُب متضػػا، ك  >>فسػػاد اظتعػػد 

ع ا ُب ػتػػٌو ح ػػار كمرمػػى اػػراد كحابيػػػ  ضػػع  متضػػكجتػػداا فيػػه اػػْي موازعػػ  إٔب أكطا ػػا، كجتػػد ااصػػرل لػػت كي 
 ي(77)<<اسيررار

كمػػف اػػ ه اظترارحػػ  حيبػػني أف اظت ػػردة التااػػدة اػػد حتسػػف ُب متضػػا، كت حتسػػف اػػي ح سػػ ا ُب متضػػا آصػػر،   
كاسف احيرا  اال ػاظ كاسػيعماعتا ُب   يمتاضع اكا ا اامر مت   فيه الواس روْيا، كوسيعملتف أل اتا ُب اْي 

ب ، كالالهرػػ   ػػا ت ختػػدـ العمليػػ  اليتاصػػلي  فحسػػم، كإفتػػا جتعػػو ال ػػالـ ُب اػػد ذاحػػه و سػػم ا اظتواسػػو ػػرا أم
 م اح  عالي  ُب البالا  كرتا زاد على ذل ، كاحصف بص   اععجاز ال م ت وسي يا أاد أف و ٌب تولهي

 ترة ك ػػػػػػػػػراس أ ػػػػػػػػػس حػػػػػػػػػ ملته سػػػػػػػػػ >>كاػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػٌص عوػػػػػػػػػه اصترجػػػػػػػػػا٘ب ُب بياحػػػػػػػػػه ععجػػػػػػػػػاز الرػػػػػػػػػرآف برتلػػػػػػػػػه:
 سػػػػػػػػػػػترةييي فلػػػػػػػػػػػس كتػػػػػػػػػػػدكا ُب اصتميػػػػػػػػػػػا رلمػػػػػػػػػػػ  ووبػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػا م ا ػػػػػػػػػػػا، كل تػػػػػػػػػػػ  وو ػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػ  ا أك وػػػػػػػػػػػرل أف 

 ي(78)<<اْياا أصلح أك أابه
كإذا روػػا حيحػػدث عػػف حسػػج ال ػػالـ فػػال بػػٌد لوػػا مػػف مراعػػاة أاػػتاؿ كتػػركؼ كمسػػيتل مػػف وػػدكر بيػػو س      

ليػه أاػػٌو إعارفػػا خبباوااػا، كاظترسػو  علػـت اللحنػ  اضتػتار، أك مػف كتػرم بيػػو س اليتاصػو فػنذا رػاف اظترسػػو ميبٌحػرا ُب

                                                                                                                                                                  
 ، :4:8اػ(، دار ال ياب العريب، بْيكت، لبواف، ال بع  ااكٔب: 888ؼتيار الصحاح، ػتمد بف أيب ب ر الرازم )ت -72

 ي448مادة جتؼ، ص:
73

 ـي3111مام  :4 48طتطر اداد(، دار اعماـ ، امدو ، اصتزاهر، مف -الررآف ال رٙب )ػتاضرة لػ: دإعجاز  - 
74

 ي11سترة ااازاب، اآلو :  - 
75

 ي25سترة آؿ عمراف، اآلو ،:  - 
76

 ي451، ص: 4اظتوو الساهر، ابف اا ْي، ج - 
77

 ي 491ـ، ص: 4:88عارؼ، الراارة، ُب إعجاز الررآف، البااال٘ب، حتري : السيد أزتد صرر، دار اظت - 
78

 ي51، ص: 4::4دتهو اععجاز، عبد الراار اصترجا٘ب، اظتلسس  التطوي  لل وتف اظت بعي  كادة الرااو ، اصتزاهر، طبع :  - 



 
 

مػدار الكػرؼ رمػا  ، افٌ درج  مف ذلػ ، فعليػه ؼتاطبيػه تصػ لحاحه كم اايمػه الػل وعرف ػا، مػف أجػو إف امػه
علػى الصػتاب كإاػراز اظتو عػ  كمتافرػ  اضتػاؿ كمػا كتػم ل ػو  >>ورتؿ بكر ابػف اظتعيمػر ُب صػحي يه البالايػ  

 ي(79) <<مراـ مف مراؿ
  :لبعضها البعض  األلفاظ مالءمة -3

مػف أل ػاظ  >>كت حػيال ـ مػا أل ػاظ أصػرل اػاؿ اصتػااظ: ،حوسجس ما بعطػ ا كاال اظ روْيا ما حيال ـ      
العػػػرب أل ػػػاظ حيوػػػافر، كإف راحػػػ  غتمتعػػػ  ُب بيػػػ  اػػػعر ٓب وسػػػي ا اظتوكػػػدي إحكػػػاداا إتن بػػػبعص اتسػػػي راه 

 ي(2)،كمف ذل  اتؿ الكاعر<<
ػٍربو اػىٍبػري كاػى         اًف اػىٍ ػًر  ****  كلي ى ايػٍربى اػىٍصً اى ػٍربو ًتى ى  بػٍري اى

كرو مف نتعف الوتر ُب ا ا البي  ورل أفن سبم حوافر ا ه ال لمات ات ح رار اػركؼ بعيو ػا ُب رلمػات   
 ا عٌدة مرٌات يميعااب ، كبي راراا وكعر اظتي لس بورل ا كبصعتب  الو    ا صاصن  إذا راف وىسرع أك و ررا

إذا رػاف الكػعر مسػي راا  >>كويكبِّه اصتااظ الكعر ال م حوافرت رلماحه بػي أكتد العىاٌلتي اي  ورػتؿ:    
، (*)كراح  أل اظ البي  مػف الكػعر ت ورػا بعطػ ا ؽتػا الن لػبعص رػاف بيو ػا مػف اليوػافر مػا بػني أكتد العػاٌلت

مرضػػيان متافرػػان رػػاف علػػى اللسػػاف عوػػد إحكػػاد ذلػػ  الكػػعر  كإذا راحػػ  ال لمػػ  لػػي  متاعي ػػا إٔب ايػػ  أيصي ػػا
 ، أم صعتب  كمكر ، كما ااؿ به اصتااظ ات ح   ما ح لس به صلف اازتر حتمان اي  ااؿ:(3)<<ملكح 

 كبىعصي اروص الرـت أكتدي ًعػلن و ***  وى ػدُّ لسافى الواطً  اظتيح ًِّظي         
لساف كويعبه كوورو عليه اليل ظ بػه، كأحكػد أبػت البيػدا  الروػااي:   كاػٍعرو كحوافر اال اظ كاضتركؼ و د ال    

ٍبًش فػىرنؽى بيوػه *** لسػافي دىًعي ُب الرػروًص دصيوي بػىٍعًر ال ى  رى
فنفتػػا ذاػػم إٔب أفن بعػػر ال ػػبش ورػػا  >>كويعلِّػػ  اصتػػااظ علػػى اػػ ا البيػػ  فيرتؿ:كأمنػػا اتلػػهيربعر ال ػػبشي   

حلف كت ميجاكر،كر ل  اػركؼ ال ػالـ كأجػزا  الكػعر مػف البيػ  حرااػا مي رػ ن ميٍلسػان كليِّوػ ى مي رِّاان اْي اْي مل 
اظتعاطف س ل ، كحرااا ؼتيل   ميباوو ،كميوافرة مسي را  حك ُّ على اللساف كح يدُّه، كااصرل حرااا سػ ل ن ليوػ ن 

رلمػػػ  كااػػدة كاػػػىت رػػػ فن ال لمػػػ  كرطبػػ  متاحيػػػ ، سلسػػػ  الوتػػاـ ص ي ػػػ  علػػػى اللسػػػاف، اػػىت أفن البيػػػ  ب سػػػره  
 ي(8)<<ب سراا ارؼ كااد
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ُب ال ػػالـ مػػف أاسػػاـ  يالػػيالـؤيإٔب اعيبػػار صػػ    اػػػ(386)ت كوػػ ام أبػػت اضتسػػف علػػي بػػف عيسػػى الرمػػا٘ب   
كجػته اععجػاز حت ػر ُب سػبا ج ػات  >>البالا  الػل اػي إاػدل ج ػات اععجػاز ُب الرػرآف ايػ  ورػتؿ:

، كاػػػ ا اااصػػػْي اػػػت  مو ػػا: البالاػػػ ، كالبالاػػػ  علػػػى عكػػػرة أاسػػػاـ مو ا:اعكتػػػاز كاليكػػػبيه كاتسػػػيعارة ك الػػػيالـؤ
 ي(2) <<الي ليفييي ف لما راف أعدؿ راف أاد حالؤمان  حريص اليوافر كات حعدوو اضتركؼ ُب

كمعػػد حعػػدوو اضتػػركؼ اسػػم رأوػػه أحػػػنه اليتسػػط بػػني الرػػرب الكػػدود كالبعػػد الكػػدود ُب ؼتػػارج ااصػػتات،     
قتػا سػبم اليوػافر، فػنذا رػاف السػبم ُب الػيالـؤ حعػدوو  -البعػد الكػدود كالرػرب الكػدود - وف ال ػرفنيافن ا

اضتركؼ ُب الي ليف فنف الٌسبم ُب اليوافر ما ذرره اطتليو مف البعد الكدود أك الررب الكدود، كذل  احنػه إذا 
توزل  مكي اظترٌيد، احٌه توزلػ  رفػا اللسػاف  بػىعيدى البعد الكدود راف توزل  الت ر، كإذا ارب الررب الكدود راف

كردِّه إٔب م احػػػه، كرالقتػػػا صػػػعم علػػػى اللسػػػاف، كالسػػػ تل  مػػػف ذلػػػ  ُب اتعيػػػداؿ، كلػػػ ل  كاػػػا ُب ال لػػػس 
 ي  (2)اعدااـ كاعبداؿي 

 كوػػػػرل أٌف الػػػػيالـؤ علػػػػى  ال ػػػػ  أكجػػػػه: ميوػػػػافر، كمػػػػيالهس ُب ال برػػػػ  التسػػػػ ى، كمػػػػيالهس ُب ال برػػػػ  العليػػػػا،    
  كاظتيالهس ُب ال بر  العليا الررآف ريٌله، كذل  بنيِّ ظتف ح مله ي

كبعد ذل  وبنٌي فاهدة اليالـؤ فيرتؿ:يكال اهدة ُب اليالـؤ اسف ال الـ ُب الٌسما كس تليه ُب الل ظ، كحربُّو 
 (1)اظتعد له ُب الو   ظتا ورد علي ا مف اسف الصترة كطرو  الدتل  ي 

  

 ػػػػػػػػػ
 ي  39،ص: 8ياف كاليبيني  ،جالب   -8
د صلػف ا ازتػد كد   الث رساهو ُب إعجػاز الرػرآف للرمػا٘ب كاطت ٌػايب كعبػد الرػاار اصترجػا٘ب ُب الدراسػات الررآحيػ  كالورػد اادبػني ارر ػا كعلنػ  علي ػا: ػتمػ -2

  ي  95 94ـ، ص: 2008، 5ػتمد زالتؿ سالـ، دار اظتعارؼ،ط

 ي 8:ز الررآف،ص: ووتر:  الث رساهو ُب إعجا - 2
 ي 8:ووتر:  الث رساهو ُب إعجاز الررآف،ص:  -1
 

 >>   كذام ابف سواف ُب سر ال صاا  إٔب أٌف الررب الكدود كاده ات سبم اليوافر، كُب ذلػ  ورػتؿ:    
 كت أرل اليوافر ُب بيعد مابني ؼتارج اضتركؼ، كإفٌتا ات ُب الريرب، كودؿُّ 

 ه ال لمػػ  ) أٓب( اػػْي ميوػػافرة كاػػي مػػا ذلػػ  مبويػػ  مػػف اػػركؼ ميباعػػدة علػػى صػػح  ذلػػ  اتعيبػػار، فػػنفن اػػ
اظتيارج افن اعتمزة مف أاصى اضتل ، كاظتيس مف الك يني، كالالـ ميتس   بيو ما، كعلػى م ابػه ) أم مػ ام 

يػا الرما٘ب (راف كتم أف و تف ا ا اليػ ليف ميوافران،احػه علػى ااوػ  مػا نت ػف مػف البعػد ييي كمػىت اعيػصتى رت
اامول  ٓب حر للبيعد الكدود كج ان ُب اليوافر علػى مػا ذرػره ، ف ٌمػا اعداػاـ كاعبػداؿ فكػااداف علػى أفن اليوػافر 



 
 

ُب اػػرب اضتػػركؼ دكف بعػػداا ا مػػا ت و ػػاداف وػػرداف ُب ال ػػالـ إتن فػػراران مػػف حرػػارب اضتػػركؼ كاػػ ا الػػ م 
 (ي4) <<يهكتم عودم اعيماديه، افن الييبا كالي مو ااضياف بصح

فػابف سػػواف وػػرل بػػ ف اليوػػافر سػػببه اػػرب ؼتػػارج اضتػركؼ، كلػػي  البيعػػد ،كويػػصاف علػػى صػػح  مػػا ذاػػم إليػػه     
ػا ليسػ  ميوػافرة  بالي ٌمو كاتعيبار ُب اامولػ  الياليػ  : أٓب، ك أك، كأـ، فػراس أفن ؼتػارج اركف ػا ميباعػدة إتن أ ن

يسػى الٌرمػا٘ب الػ م اػاؿ: إفن اليوػافر سػببه الرػرب الكػدود كالبيعػد كت  ريل  على اللساف ،كوػرد علػى علػي بػف ع
اػػاادوف علػػى  الكػػدود ،كأحػػى باامولػػ  السػػابر  ليػػصاف علػػى صػػٌح  مػػا ودنعيػػه، كاعيػػص اعداػػاـ كاعبػػداؿ صػػْي

 ذل ، فاعدااـ لتدث بني اظتيراربني ُب اظتيرج أك الص   كاعبداؿ ر ل ي 
، كإفتا حي لم أف و تف اواؾ حواس  كحسيج فرط توو ا ه الرتاريم كاصتمو حيست كالعملي  اليتاصلي     

حويتس داصله اظت ردات ليكٌ و اصتمو اسم اظتعا٘ب اظتتجتدة ُب ااذااف كالو تس يكا  ا حت ر في ا 
 ي  (3)ال اهدة اعصبارو ي

ضتع  التضا ال م مت اصتمو كالرتاريم، ووبحني أف ح تف  كاال اظ ظتا حوسج ما بعط ا البعص داصو 
مسيريما إت إذا كضا اظتتضا ت و تف صحيحا  >>ما ورل اصترجا٘ب:وريطيه علس الوحت، اف ال الـ ر

ال م وريطيه علس الوحت كله ال طو )علس الوحت( ُب فيح اال اظ على معاحي ا، كات اظتعيار ال م ويبني به 
 ي(2)<<ح مف السريسحرصاف ال الـ كرجحاحه، كات اظترياس ال م وعرؼ به الصحي

 
 
 ػػػػػػػػػػػػ
 ي431م:44سر ال صاا  ، ابف سواف اطت اجي، ص: -4
 ي448ـ(، ص: 5::4صصاها العربي  كاععجاز الررآ٘ب، أزتد اامي ، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، ال بع : ) -3
 ي12ووتر: دتهو اععجاز للجرجا٘ب، عبد الراار اصترجا٘ب، ص:  -2
 

متضتع  التضا ال م اصتمو كالرتاريم، ووبحني أف ح تف  سج ما بعط ا البعص داصوكاال اظ ظتا حو   
مسيريما إت إذا كضا اظتتضا ت و تف صحيحا  >>ما ورل اصترجا٘ب:وريطيه علس الوحت، اف ال الـ ر

به  ال م وريطيه علس الوحت كله ال طو )علس الوحت( ُب فيح اال اظ على معاحي ا، كات اظتعيار ال م ويبني
 ي(80)<<حرصاف ال الـ كرجحاحه، كات اظترياس ال م وعرؼ به الصحيح مف السريس
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كاصييار ال لمات ككضع ا اظتتضا ال م وريطيه علس الوحت لتاده اْي راؼ لوتس ال الـ كح لي ه، بػو      
ا كاػ ا اػىت كتم أف حرحبط ما بعط ا البعص مف حااي  كاع ا اظتتسيرى كو تف معوااا متافرا ظتعد الل حلي 

 وصو اظتعد إٔب الم الساما ااؿ كصتؿ الل ظ إٔب شتعهي
كذل  اف لول ػاظ >>كحتاف  العبارات كاصتمو مف حااي  كاع ا اظتتسيري له ربْي اا ر على أذف اظتيلري     

أطيافػػػػا كتػػػػالت، كأصػػػػدا  ُب الػػػػو  ، رمػػػػا أف صترسػػػػ ا إوراعػػػػا ُب ااذف كال لمػػػػات ُب اليعبػػػػْي رػػػػاالتاف ُب 
، كرااححناـ ُب اظتتسيرى  ي(81)<<الرسـت

كرػػ ل  >>كاالػػتاف اػػد حيواسػػ  مػػا بعطػػ ا الػػبعص ُب الكػػ و التااػػد، كاػػد ح ػػتف علػػى ع ػػ  ذلػػ       
الك ف بالوسب  لل لمات، فرد ح حلف رلم  مػا رلمػ ، كت حػ حلف مػا أصػرل كح عػو رلمػ  ُب إووػار العتاطػف 

 ي(82)<<ما ت ح عل ا مرادفا ا
، (83)﴾حًٍلػػػ ى ًإذان ًاٍسػػػمى ه ًضػػػيػٍزىل ﴿:ُب اػػػ ا السػػػياؽ اتلػػػه حعػػػأب يأزتػػػد أمػػػني ولػػػ  الػػػل أكرداػػػا يكمػػػف اام     
 ﴿:السػترة رل ػا كاػي افٌ  أالػى، كل ػف ضػيزل ُب متضػع ا أرتػو اػد ح ػتف رلمػ  تاظتػ  أك جػاهرة >>ورتؿ:

 كت ويسد ذل  إت ُب متضا ضيزلي لفؼتيتم  باا  (5) ﴾ون صىاًابي يس كىمىا اىتىلا تى ل، مى تى ا اى ذى إً  سً جٍ الون كى 
ا ذى نً فىػػ ﴿رمػػا أف الل تػػ  التااػػدة اػػد حتسػػف ُب متضػػا كت حتسػػف ُب متضػػا آصػػر كموػػاؿ ذلػػ  اتلػػه حعػػأب:    
 :(85)ؿ اظتيويبكات ، (84)﴾س ي وٍ ي مً حً يى سٍ يى فػى  يبٌ م الون ذً لٍ وػي  افى رى   سٍ  ي لً ذى  فن إً   و وٍ دً ضتًى  نٍيى سً حً  ٍ يى سٍ  مي تى كا كى ري كً يى حػٍ اً فى  سٍ يي مٍ عً طى 

ـييػهي الحنى ػكىمىٍف وػىٍعكىٍ  وىًل ُّ لى  ٍلًذم ***ػهي اظتريك ىةي ًكاي حي ػحىًل ُّ لى       رىا
 يحػلذميُب اآلو  أرتو مف ي حلذميل ت   كوتاصو أزتد أمني حعليره على اآلو  كالبي  الكعرم فيرتؿ: إفٌ    

 ُب بي  اظتيويب، كاضت س ُب ذل  ااذف اظتتسيري ي
، كل ػػف وورصػػ ا اصتمػػاؿ ال لػػي، رالتجػػه حػػرل فيػػه رػػو عطػػت رتػػيال مػػف ح ػػتف رلمػػ  ُب رتلػػ  رتيلػػ ن  كاػػد     

حواسػ  اال ػاظ نت ػف أف حرجعػه إٔب  رمػا وػرل أفٌ ،جب   كأحف، كعػني ٍب ت حػراه رلػه رتػيال، كرػ ل  اال اظ
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علػػػى الراػػػ   كبعطػػػ ا وػػػدؿص اضتػػػركؼ وػػػدؿ علػػػى الرػػػتة يرالراؼيفػػػبع،ل  لل لمػػػات طبيعػػػ  اضتػػػركؼ اظتكػػػ ِّ 
 ي(86)يرالسنيي

ورػتؿ                   للي ليف الدكر البارز ُب ج ب اظتيلري ؿتت ال  س كاعبػداعي  ك ويطح مف ا ا أفٌ     
 ي(87)<<ما راف معواه إٔب الب  أسب  مف ل ته إٔب شتع  >>اصترجا٘ب عف ال الـ اظترحم كاظتتزكف ات:

 مطابقة الكالـ للمقاـ: -4
اسػ ا كافػرا مػف اضتروػ  لليعبػْي ب ااات أسلتبي  ك ركة م رداحي  ااهلػ  حيػيح لودوػم أك اطت يػم حزصر اللحن      

عف ااااسي  كااف ار اظتييل   تركح  حيال ـ كاظتعد اظتراد، فػنذا عػرؼ اظتػي لس ريػف وتتِّػف اػ ه ال ااػات 
 ااسلتبي  كالوركة اظت رداحي  أع ى عمله ايم  فوي  أرص 

 ا أف و تف اظتي لس على علس كدراو  تف متاطبه اىت ويم ف مف اليتاصو معػه مراعيػا لتركفػه كاظترصتد      
كمسيتاه الوراُب أك اتجيماعي، كاىت بعص طباعه إف أم ف ذل ، فحاؿ الباث كاظتيلري أابه سػاؿ ال ػالح 

يي رلمػا حيٌسػر عليػه معرفػ  ما الرتب  الل ورود أف وزرع ا، ف لما حعرؼ على صصاهص ا كؽتيزا ا كم تحا ا كي
 حتعي  الب كر الل حصلح عتا، كريف كمىت كتاذا سيحر  اي

كالػػو   البكػػرو  أصػػعم ب وػػْي مػػف اعااطػػ  جبميػػا جتاحب ػػا ا ػػا ليسػػ  موػػو ااجسػػاـ اظتادوػػ  وسػػ و      
عحسػاف رػو مررػم اليجروم علي ا، كحعميس الوياهج اظتيتصو إلي ا على بري  أك رتيػا ااجسػاـ اظتما لػ  عتػا، فا

جسس كعرو كركح، كما نت ف ح بيره على ايا معني ت نت ف بالطػركرة ح بيرػه علػى آصػر، كمػا و  ػس بػه 
 ا ا مف اظتم ف أف ت و  س به ذاؾي 

 كت و  ػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػ ا أحػػػػػػػػػػػه إذا أردحػػػػػػػػػػػا اتحصػػػػػػػػػػػاؿ بكػػػػػػػػػػػيا أحوػػػػػػػػػػػا حبرػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػزمف طتوػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػدرس      
 ه، كإفتػػػػػػػػػػا ؿتػػػػػػػػػػاكؿ اػػػػػػػػػػدر اعم ػػػػػػػػػػػاف أف ايصػػػػػػػػػػييه كؿتلل ػػػػػػػػػػا كحيعػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػى رػػػػػػػػػػو ربػػػػػػػػػػػْية كصػػػػػػػػػػحنْية فيػػػػػػػػػػ

 ح صػػػػػػػػػ  عوػػػػػػػػػه حتػػػػػػػػػرة كلػػػػػػػػػت بسػػػػػػػػػي   مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػالؿ مت ػػػػػػػػػره كسػػػػػػػػػلتراحه كادووػػػػػػػػػه، ل ػػػػػػػػػي وػػػػػػػػػيم ف اظترسػػػػػػػػػو 
أف كتػػارم ب المػػه اظتتااػػف كاظترامػػات، كوعػػرؼ ريػػف ويتاصػػو مػػا اػػْيه، كمػػا اػػي التسػػيل  اظتواسػػب  عوصػػاؿ 

 يه اافعاؿ كت جتدم فيه اااتاؿير حتاحرساليه  فرٌب مراـ ححنأ فيه اعاارة، كآصر حواسبه العبارة، كآص
كأمنػا اطت ػم في ػتف بػني السنػماطني كإصػالح  ،فالسو  ُب الو اح موال أف و يو اطتاطػم كويرصِّػر اجمليػم     

  ي(88) ذات البني
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كالسػلاؿ الػػ م و ػػرح ح سػه اوػػا اػػت ريػػف نت ػف للمػػي لس أف وعػػرؼ اػو كٌَب اظترػػاـ ارػػه أـ ت  كاصتػػتاب     
ػػا اػػ  ذلػػ  عػػف اػػ ا ؾتػػ ده عوػػد ابػػف الر ػػا ، فرػػد سيػػئو ابػػف اظتر ػػا فػػنفن مػػون اظتسػػيما اعطالػػ  الػػل ذرػػرت أ ن

اظتتاػػف  اػػاؿ: إذا أع يػػ  رػػو مرػػاـ ارػػه كامػػ  بالػػ م كتػػم مػػف سياسػػ  ذلػػ  اظترػػاـ كأرضػػي  مىػػٍف وعػػرؼ 
ا اصتااػو فلسػ  موػه ارتؽ ال ػالـ فػال  ػيٌس ظتػا فاحػ  مػف رضػا اضتاسػد كالعػدك فنحػػٌه ت ورضػي ما اػي ، كأمنػ

 ي(89)كلي  مو  

وػػـت  -صػػلى ا عليػػه كسػػٌلس -مػػا اػػاـ بػػه رسػػتؿ ا ، كمػػف اظترامػػات الػػل وصػػلح عتػػا ال عػػو كت و يػػد في ػػا الرػػتؿ   
مسػػعتد الور ػػي، كاػػاكؿ أف ورلػػو مػػف اػػ ف اظتسػػلمني فرػػاؿ: إ٘ب أرل  صػػلح اضتدوبيػػ  ايومػػا اابلػػه عػػركة بػػف

ؾ كو ػٌركا، فػرد عليػه أبػت ب ػر الصػدو  ب ػالـ مػا رػاف اػد ح ػ  بػه ابػو ذلػ  اتل  أكبااا جػدوركف أف ورترػت 
ف مر أبا ب ر الصدو ، كاظتحنْية بف أصي ، فٌطو اصتتاب بال عو ت بالرتؿ  -ص -كت بعد اط، بيوما رستؿ ا

ف حػػا جبوػػم الرسػػتؿ ملوٌمػػني، ٍب اػػرع ُب التضػػت  كالصػػحاب  اتلػػه ورييلػػت اعػػركة أف و كػػ ا عػػف كج ي مػػا، كر
 على كضتهه، كت ودعتف ا ػرة مػا  إت كحػدافعتا علي ػا اػ ا نتسػح  ػا كج ػه، كذاؾ وػدل   ػا جلػده حصرػا بػه

 ي عليه الصالة كالسالـ
، لرػػد كفػػدت علػػى اظتلػػتؾ:     فلمػػا رأل عػػركة حعتػػيس الصػػحاب  لوبػػي س رجػػا إٔب اتمػػه كصػػاح فػػي س: أم اػػـت

ا وعتٌمه أصحابه ما وعتٌػس أصػحاب ػتمػد ػتمػدا، كا ، كا ما رأو  مل (*)على رسرل كايصر كالوجااي
إف حوٌيس ـتام  إت كاع  ُب رػٌف رجػو مػو س فػدل   ػا كج ػه كجلػده، كإذا أمػراس ابيػدركا أمػره، كإذا حتضػ   

 ي(4)رادكا ورييلتف على كضتهه، كإذا ح لس ص طتا أصتا س كييي كاد عرض علي س ص ٌ  راد فاابلتاا
فعلي  ت اتلي  عت ا اظتكرؾ ال م بدأ باتسي زا  بالصحاب  ال راـ، كأراد  ف وورو رسال أراد أ -ص -فالرستؿ   

أف ورلػػو مػػف اػػ  س، وبػػني لػػه في ػػا أف صػػحابيه علػػى ع ػػ  مػػا وتػػف  ػػس، فرجػػا إٔب اتمػػه ميعجبػػا ؽتػػا رآه، 
كطاعػػػػ   كحرٌسػػػخ ُب ذاوػػػػه أف الصػػػحاب  ليسػػػػتا أكبااػػػػا بػػػو مػػػػف أسػػػػياد العػػػرب كأاػػػػراف س، كأ ػػػػس أاػػػٌد ارصػػػػا

 لرستعتس، كحصح اتمه أف وربلتا خب يه الرايدةي
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ما راف عت ا  ،ااكؿ أف وبني بالرتؿ مدل طاع  الصحاب  له كأ س لف وييلتا عوه -ص -كلت أف الرستؿ     
فلج  إٔب ال عو بال فاهدة، كالترؼ ت وسيدعي ذل ،  ؽ ذل ، كرتا رور اصتداؿ كالوراشاظتكرؾ أف وصدِّ 

ف الرتؿ فتصل  رساليه الصامي  اامل  أاتل اظتعا٘ب كالدتتت إٔب عرو كالم عركة ال م ات أصدؽ م
كُب أسرع كا ، كأصبح  عوده ورني اااداا ب ـ عيوه، كار  الرستؿ ال رٙب عدة م اسم: مو ا رفا 

ش كٓب مترجه عركة سدووه عف اظتتضتع ال م جا  مف أجله، كحرو رسال  إٔب ارو ،الركح اظتعوتو  لصحابيه
  على لساف زعيس مف زعماه ا ُب موي ى البالا  كالرتة ب او ما و تف مف ج د ككا ي

كمػػا رػػاف لييحرػػ  ذلػػ  لػػتت علػػس رسػػتؿ ا تي لبػػات اظترػػاـ، كطبيعػػ  الكيصػػي  اظتكػػرر  كُب اػػ ا ورػػتؿ     
و ػػا كبػػني أاػػدار ووبحنػػي للمػػي لس أف وعػػرؼ أاػػدار اظتعػػا٘ب، كوػػتازف بي >>بكػػر بػػف اظتعيمػػر ُب صػػحي يه البالايػػ :

 ي(91)<<اظتسيمعني، كبني أادار اضتاتت، فيجعو ل و طبر  مف ذل  رالما، كل و اال  مف ذل  مراما
 كنت ف دتويو ما ح رؽ إليه بكر باظتي ط اليإب:

 اطمػاظتي      ػالرسال    اظتي لس
                    أف ويلرى الرسال  كلتاكؿ       أف و تف أل ات ا   راعاة اظتراـم

 رمتزاا كف م ا دكف ح كوو فٌ                م ابر  للمعا٘ب   كالتركؼ الل
 ذل يإت إذا دع  اضتاج  إٔب         عو اي اظتعص  حتيط باظترسو إليهي

و كاظتتازح  بني أادار اظتعا٘ب كاظترامات ات ما عٌص عوه البالايتف بعد بكر بف اظتعيمر باظترتلػ  اظتػ  ترة: يل ػ    
 ي(92) مراـ مراؿي

كبػػػدكف  -ما مػػػا مراعاحػػػه ظتريطػػػى اضتػػػاؿ أٌدلكال ػػػالـ إذا رػػػاف ل تػػػه م ابرػػػا ظتعوػػػاه، كُب مسػػػيتل اظتسػػػي    
كتي يػػػه، كأاػػػز اظتو عػػػ  الػػػل اػػػي ااوػػػ  اظتػػػي لس، كوعلػػػت اػػػ حه رٌلمػػػا رػػػاف كجيػػػزا مبيوػػػا مرصػػػتده إٔب أف  -اػػػ ٌ 

 ي(*)وسمى بالا  أك بياحا
كحػػػ حى عتػػػا ب ػػػالـ كجيػػػز كمو ػػػ  ز ورػػػتؿ لرجػػػو أاسػػػف ُب طلػػػم ااجػػػ  لػػػه، ف ػػػ ا عمػػػر بػػػف عبػػػد العزوػػػ    

 ي(93)إف مف البياف لسحراي ي -ص-يا ا كا السحر اضتالؿي، كااؿ رستؿ ااسف:
 الة االقتصاد اللغوي:ػأص
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 وعػػد اتايصػػاد ُب اللحنػػ  العربيػػ  شتػػ  أصػػيل  كادنتػػ  لػػدل العػػريب، فرػػد رػػاحتا متيزلػػتف كلتػػ فتف كوػػدامتف ك    
ضِّػػلتف مػػا اػػون كدؿن كمػػا صػػفن علػػى اللسػػػاف ح رػػه، كروػػْيا مػػا   ًَ متيلسػػتف كنتيلػػتف بال يحػػ  ج ػػ  ال سػػرة، كويفى

 راحػتا متي ِّ تف كلت فتف مف الرتاريم الل و وػر 
ي ،(4) اسيعماعتا فرد جا  عو س يأوشو ي اصيصاران لرتعتس أم اي     كالرسس بػي إم كاي صار عوداس ي إوتى

 ي( 3)

 كحرو السيتطي أفن أبا العباس اظتصٌد ااؿ: شتع  عمارة بف عريو بف بالؿ بف جرور وررأ   
ي فرل : ف ال اليه  يكت الليوي ساب ي الٌو اري فرل  له: ما حرود  ااؿ: أردتيساب ه الٌو ارى

 (ي2) فراؿي لت اليه ل اف أكزف أم أ رو كأاتل

 ي  و على اللساف احه ووي ي بالوتف كوبدأ  اساب هي فيه مكر  ك ركالررا ة بيوتوف ل ظ ي 

كذرػػر ابػػف جػػأ أحنػػػه سػػ ؿ االمػػان فصػػيحان مػػف آؿ اظت يػػا: عػػف ل تػػ  مػػف رالمػػه ريػػف ولٌدو ػػا  فرػػاؿ بالوصػػم  
 ي (1)احٌه أصفُّ 

  كاػػ ا الػػتعي ب قتيػػ  اتايصػػاد كمراميػػه رػػاف ااضػػران ُب أذاػػاف الوحػػاة صاٌصػػ  ظتػػا كا ػػتا علػػى الوػػركة اللحنتوػػ    
كف عػػػف ذلػػػ  بػػػاليي يف كاتسػػػيحنوا  ك اظتال مػػػ   بػػػالييبا كاتسػػػيررا  ال ات ػػػا كحراريب ػػػا، كروػػػْيان مػػػا رػػػاحتا وعػػػصِّ
كاعتػػركب مػػف الورػػو، كاػػ ا وت ػػر جليػػان ُب حعلػػيال س للحػػ ؼ كاععػػالؿ كاعبػػداؿ كاعمالػػ  كاعداػػاـ كاليوػػتوف 

 كاعضمار كاليرا  الساروني كاعتمزحنيي 
أفن أ رػػو اضتررػػات الطػػم  ٍب ال سػػرة ٍب ال يحػػ   >>طي ُب ركاوػػ  حسػػب ا إٔب اطتليػػو بػػف أزتػػدكركل السػػيت      

كذرػػػر اطتليػػػػو أٌف العػػػػرب إذا طػػػػاؿ   ي(5)<< يييمػػػف أجػػػػو ذلػػػػ  الٌػػػػ  اظترفتعػػػات ُب اللحنػػػػ  كروػػػػرت اظتوصػػػػتبات
ؼ كاظتعػد رػاهف اتراهف أصيػ  علػى اتسػيي ا >>كااؿ اطتليو: (8)رالم س بالرفا حصبتا ٍب رجعتا إٔب الرفا 

أصاؾ، كذرر أوطان أحٌه نت ف جر اظت عتؿ كحتتولػه إٔب مطػاؼ لطػرب مػف اليي يػف موػو اػتعتس: اػ ا ضػاربي 
  ي(8)<<زودان خب ص زودان بنضاف  ضارب إليه

 كاضتررات مف فيح  كضم  كرسرة كس تف، ليس  ستا  ُب حسب  كركداا، فالوصم  
 ػػ

 ػػػػػػػػػػػػ
 35، ص: 4اطتصاها، ج -4
 ي253،ص: 3ال كاؼ ، الزؼتكرم ، ج -3
 اعاػرتاح ُب أصتؿ الوحت  ، عبد الرزتف السيتطي  ص: -2
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 ي 32زتد، دراس  حتليلي ،د  ػتمد إبراايس عبادة موك ة اظتعارؼ باعس ودرو  ص:رياب اصتمو ُب الوحت اظتوستب لليليو بف أ  -8
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كالوصػم صزاحػ  الوحػتييي أم ميعػٌتعتس عليػه أروػر مػف >> ات الحنالم طت يه اسػم حعليػو الوحػاة، اػاؿ اطتليػو
  ي(4)<< ساهره

  كاتسػػػيي افي  حزعػػػ  أصػػػيل  عوػػػد رػػػو العػػػرب كشتػػػ  تػػػاارة ُب رتيػػػا رالم ػػػس كاػػػ ه التػػػاارة اتايصػػػادو     
كا ما  كؼتاطبا س ل ل  راحتا ت كتمعتف بني ارفني ميراربني أك ميما لني ُب رلم  كاادة، كإذا كاا ذل  اْين

 نت ف ححنيْيه ليوسجس اضتركؼ كختف على اللٍّسافي 



 
 

سػر  ابف سواف ُب ااؿك  ،(3)  ياوعا  اعتعيا ي ف ح رحا ح لي  اكذرر السيتطي أٌف اطتليو ااؿ: شتعوا رلم     
،  ورػا بيو ػا ح لي  س عتا مػف اػْي فصػوكاركؼ اضتل  صاص  ؽتا اٌو  >>-بعد أف ذرر ركاو  اطتليو -ال صاا 

  (ي2)<<كجتوبا للورو ُب الو   رٌو ذل  اعيمادا للي  

 طتماسي كالسٌداسي، كا ه الدتهو كرور ُب رالم س الوال ي كاون الوواهي كالرباعي كا    
 حبني مدل راب  العريب كميله لالايصاد كاليي يف كاتبيعاد عف الورو كاتسي راه ُب أل اته كحراريبهي

فرػػد حرػػو السػػيتطي عػػف ابػػف دروػػد  اتلػػه ُب  ،  ػػااركف ؼتػػارجأف حيباعػػد  اظت ػػردة ُب فصػػاا رمػػا ااػػرتطتا    
بػػػ  ؼتارج ػػػا راحػػػ  أ رػػػو علػػػى اللسػػػاف مو ػػػا إذا حباعػػػدت احػػػ  إذا اعلػػػس أٌف اضتػػػركؼ إذا حرار  >>اصتم ػػػرة 

اسػػػيعمل  اللسػػػاف ُب اػػػركؼ اضتلػػػ  ة االػػػف، اعتمػػػزة، اعتػػػا ، العػػػني، اضتػػػا ، الحنػػػني، اطتػػػا    دكف اػػػركؼ 
ال تا ، رل يه جرسان كاادان كاررات ؼتيل  ، أت حرل أح  لت ألٌ   بني اعتمزة كاعتا  كاضتػا  فػ م ف لتجػدت 

حيحتؿ اا  ُب بعص اللحنات لرر ا مو ػا، ؿتػت اػتعتس: ُب أـ كا اػس كا، كرمػا اػالتا: ُب أراؽ اػراؽ، اعتمزة 
  ي(1)كلتجدت اضتا  ُب بعص االسو  حيحٌتؿ اا  كإذا حباعدت ؼتارج اضتركؼ اسف كجه الي ليف 

 ي(5)<<كالعدكؿ عف اظتسيورو ات أصو ااصتؿ ُب اضتدو  :>>كااؿ ابف جأ 
 
 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي :31،ص: 4ج (،ـ4:88، )م بع  العا٘ب، بحنداد العني، لليليو بف أزتد ال راايدم، حح: د  عبد ا دركوش، -4
  اػػػػ4119) ، ط4، كعلػػػي ػتمػػػد البجػػػاكم  جػتمػػػد أبػػػت ال طػػػو إبػػػراايس اظتزاػػػر ُب علػػػـت اللحنػػػ  كأحتاع ػػػا للسػػػيتطي، اػػػرح كحعليػػػ  ػتمػػػد جػػػاد اظتػػػتٔب بػػػ  ، -3

 ي  4:2العصرو  بْيكت ، ص:   يب اظت ـ(،4:98
 ي 91ص  ،(ـ3141) ،4، بْيكت لبواف طالدوف رياب حااركفاٌدـ له كاعيد به  إبراايس مش  ، اػ(188: ابف سواف اطت اجي )ت سر ال صاا ، ح ليف -2
 ي4:3اظتزار للسيتطي ،ص:  -1
 ي483، ص: 4اطتصاها، ابف جأ، ج -5 

 
 
  ني:ػاد الذىػقتصالا

الػػػ اأ ُب اللحنػػػ  بصػػػ   عامػػػ  كُب اليوزوػػػو العزوػػػز بصػػػ   صاصػػػ  ميػػػزة كاضػػػح  كذلػػػ  احػػػه وكػػػ و اتايصػػػاد 
وسػػييدـ ُب بوػػا  رلماحػػه لبوػػات اػػي ااوػػ  ُب اصتمػػاؿ مػػف حاايػػ  اظتعػػد ، فحركفػػه ذات ايمػػ  حعبْيوػػ  ميميػػزة 

 كر ل  أل اته كحراريبهي
يب الػ م وعػٌص ب ػو      اػرؼ عػف دتلػ  فا جٌل  ادرحه العآب ب و اي  أحزؿ ريابه كف  ال كؽ العر      

فػػػالحنني حيطػػػمف مػػػا وػػػدؿُّ علػػػى اتسػػػييار كاطت ػػػا  إذا راحػػػ  فػػػا ن     ُب اظت ػػػردات اظتصػػػتا  مػػػف  >>صاصػػػ   
 (ي4<< ) اضتركؼ اظتييل   ؿتت: اص، كما و تف بدتن مف الرا  ؿتت ارب       كااص ك ا   



 
 

كأمنػػا  >>ف اظتعػػا٘ب باال ػػاظ اظتكػػا   لوصػػتات، اػػاؿ ابػػف جػػأ:كالعػػرب روػػْيا مػػا حتػػاري ال بيعػػ  كحعػػصِّ عػػ    
مرابل  اال اظ تا وكارو أصتا ا فباب عتيس كاسا ك ج ميٍيلًئمُّ عود عارفيػه ، كذلػ  أٌ ػس روػْيان مػا كتعلػتف 
أصػػتات اضتػػركؼ علػػى شتػػ  اااػػداث اظتعػػٌص  ػػا عو ػػا يي مػػف ذلػػ  اػػتعتس: صىًطػػس، كاىًطػػس، فاطتطػػس ارػػو 

رطػػم رػػالب يخ كالروػػا ، كالرطػػس للصيػػلم اليػػاب ، اطػػم  الدابػػ  اػػعْياا فاصيػػاركا اطتػػا  لرصاك ػػا للرطػػم ال
،كالراؼ لصالبي ا للياب  اىٍ كان ظتسمتع ااصتات على ػتستس اااداث، كمف ذل  اتعتس: الوطح للمػا   

 ي كالوطخ أاتل مف الوطح
لػػتا اضتػػا  لراي ػػا للمػػا  الطػػعيف كاطتػػا  لحنلتي ػػا ظتػػا اػػت ، فجع(3) ﴾في مػػا عيوػػاف حٌطػػاصياف  ﴿اػػاؿ حعػػأب:    

 ي (2)<<  أاتل موه
كمف ذل  الرىدُّ طتتن كالرطُّ عرضان، كذل  أفن ال ا  أاصر للصتت كأسرع ا عا له     مػف الػداؿ، اػاؿ      
ػػيىػػ ٍ لى أى كى  رو ديبيػػ فٍ ًمػػ هي كاػػٌدت اميصىػػ﴿:حعػػأب ا  اظتوػػاجزة لر ػػا العػػرض لرربػػه فجعلػػتا ال ػػ ،(1)﴾ابل البنػػدى ا لىػػاى يِّدى ا سى

كسػػرعيه، كالػػداؿ اظتماطلػػ  ظتػػا لػػه مػػف اا ػػر كاػػت ا عػػه طػػتتني فمػػىت شتعػػ  ياػػٌدي  حعلػػس مبااػػرة أفن اليمزوػػ  اػػد 
 ادث طتتن، كمىت شتع  ياطني علم  أحٌه راف 

 
 ػػػػػػػػػػ
 3ي 28اتايصاد اللحنتم ص:  -4
 ي 88الرزتف  -3
    ي 481ي :45، ص: 3اطتصاها ج -2
 ي 35:وتسف  –1

 
 

كاركبػه مو ػا، كإذا رػاف ذلػ  رػ ل  فػالررآف  -عليػه السػالـ -عٍرضان، كا ا دليو على بػرا ة وتسػف الصِّػدو 
 العتيس اد ااز اظترحب  ااكٔب كالدرجات العلى ُب ا ا ي

ػس اػد وطػي تف إٔب اصيبػار اضتػركؼ كحكػبيه أصػتا ا باااػداث اظتعػٌص >>ااؿ ابف جأ:      عو ػا يي كذلػ  أ ن
ما وطااي أكس ه ستاان للحػرؼ علػى شتػ   حردٙب ما وطااي أكنؿ اضتدث كح صْي ما وطااي آصره كحتسيط

  (ي4) <<اظتعد اظترصتد كالحنرض اظت لتب
بػػالرجتع إٔب اظتعجػػس التسػػيط عوػػرت علػػى  :يويحػػٌدث عػػف صصػػاها  اػػرؼ الحنػػني اػػاؿ عبػػاس اسػػف  كاػػتك 

علػػى اتايػػزاز كالبعوػػرة  ني رػػاف مو ػػا ستسػػ  عكػػر مصػػدران حػػدؿ معاحي ػػاأربعػػ  كسػػيني مصػػدران جػػ ران حوي ػػي بػػالحن



 
 

، تا ويتاف  ما صصاها الحنني اعنتاهي  ُب اتايزاز كالبعورة مو ا، ما بياف الراب   بني معا٘ب بعط ا كالييليط
 ي(3)كبني صصاها الحنني اعنتاهي 

اري صػتت كاػ ه اضتػدنة الػل حتػ، ل عاليػ دنة صػتحه حػتاي بالكػدة كافحػ :كُب ادووه عف ارؼ الزام ااؿ    
 ، حلاِّله لليعبْي عف ااصتات اظتما ل  ُب ال بيع ازِّ اضتدود على اضتدود

بكي  مػف الكػدنة أكاػى  ظى  ً ، ف ت إذا لي حه مف ذب باحه الصتحي  العالي كظتا راف صتت ا ا اضترؼ وسيمد ادن 
، ف ػت وػتاي بػالبعورة كاتحػزتؽ كذلػ  اػ كا  ا بعص الكػي ؼت ٌ  ظى  ً أما إذا لي  ،باتض راب كاليحٌرؾ كاتايزاز

 ظتسمتع ااصتات على ػتستس اااداثي
، رػاف كذتػاحني مصػدران حبػدأ سػرؼ الػزام بالرجتع إٔب اظتعجس التسػيط عوػر علػى مئػ  ك ال ػ كذرر أوطا أحه     

تحه بػ حني مػف عمػو أك :زأر ااسػدي زاػر )أصػرج صػ مو ػا مو ا سبع  عكر مصدرا حدؿ معاحي ا على أصػتات
 ًادنة(ي 

زبػػػره  ،مو ػػػا:زأب )اػػػرب اػػػدودا(  حػػػدؿ معاحي ػػػا علػػػى الكػػػدة كال عاليػػػ كرػػػاف مو ػػػا سػػػي  كسػػػيتف مصػػػدران    
 ازم ٌرت عيواه )ازترحا مف الحنطم(ي   زعيس زعام  )ساد كرأس( ،ة )رماه  ا(ي الزكبع  )اععصار(باضتجار 
ؾ كاليػػػدارج كاتحػػػزتؽ تػػػا ا علػػػى اتضػػػ راب كاتايػػػزاز كاليحػػػرُّ كرػػػاف مو ػػػا أربعػػػتف مصػػػدران حػػػدؿ معاحي ػػػ     

 زاف  ،زأزأ الكي  )ارره كزعزعه(   مو ا: :لتاري ذب ب  صتحه
 
 ػػػػػػػػػػ
 ي481، ص: 3اطتصاهص ج -4
 ي       :43م439:ص  (،ـ9::4) عباس اسف ، موكترات احتاد رياب العرب -دراس   -صصاها اضتركؼ العربي  كمعاحي ا  -3

 
 

 زعزعه )ارنره بكدة(ي زاغ زكاان كزوحنان )ماؿ عف الرصد(ي  ،عف م احه )حترؾ(
ؽتػا ولرػد صػح    %(82)كا  ا بلحن  حسب  اظتصادر الل ح  رت معاحي ا باطتصاها الصتحي  ضترؼ الػزام    

 ي(4)ياحيماهه إٔب زمرة اضتركؼ الرتو 
ابػف جػأ بابػا ُب اطتصػاها شتٌػاه بػاب ُب امسػاس كرما فعلػتا مػا اضتػركؼ فعلػتا مػا اافعػاؿ، فرػد كضػا     

 ، س حٌتقتػتا ُب صػتت اصتوػدب اسػي ال  كمػٌد، فرػالتا :صػرن اال اظ أاباه اظتعا٘ب حرو فيػه عػف اطتليػو اتلػه: رػ  ن
 ي  (3)كحتقتتا ُب صتت البازم حر يعان فرالتا: صٍرصرى 



 
 

يسػػػرى، اسػػػي عس  اسػػػيتام اسػػػيما، كمػػػف ذلػػػ  أ ػػػس جعلػػػتا ياسػػػي عوي ُب أروػػػر اامػػػر لل لػػػم ؿتػػػت: اس   
 اسيردـ فرحٌب  اضتركؼ على حرحيم اافعاؿي 

كمف ذل  أٌ س جعلػتا ح روػر العػني ُب اظتوػاؿ دلػيالن علػى ح روػر ال عػو فرػالتا رسنػر، كا نػا  كفػينح كالنػف ،    
 كذل  أ س ظتٌا جعلتا اال اظ دليل  اظتعا٘ب ف اتل الل ظ ووبحني أف ورابو بػه

ٌتة ال عو، كالعني أاتل مف ال ا  كالالـ ،كذل  عتا كاس   عتما كم يتفػ   مػا فصػار ر  مػا سػياج عتػا الل ظ ا
 (ي2)،كل ل  جتد اععالؿ باضت ؼ في ما دك ا 

كظتنا راح  اافعػاؿ دليػو اظتعػا٘ب رػرركا أاتااػا كجعلػته دلػيالن علػى اػٌتة اظتعػد اػٌدث بػه كاػت ح روػر ال عػو رمػا 
 ُب ؿتت: صرصر كارح  دليالن على حر يعه ي جعلتا حر يعه

إذا زود ُب اال اظ أكجب  الرسم  زوادة اظتعا٘ب اٌف اال اظ أدل  علػى >> ااؿ ابف اا ْي ُب اظتوو الساهر:   
 اظتعا٘ب، كمواله اىدىر كاايدر فمعد اايدر أاتل مف معد ادري

ػ ٍ   ﴿ ااؿ حعأب:   ػا عػدؿ (1)﴾حىاايس أىٍصػ ى عىزًوػزو ميٍريىػًدرر نبيتا بًآوىاحًوىا ريلِّ ػا فى ىصى ، فمريػدر اوػا أبلػغ مػف اػادر كإفتن
إليػػه للدتلػػ  علػػى ح يػػيس اامػػر كاػػٌدة ااصػػ  الػػ م ت وصػػدر إتن عػػف اػػٌتة الحنطػػم كمريػػدر اسػػس فاعػػو مػػف 

 ي(5) اايدر كاادر اسس فاعو مف ادر، كت ا  أفن افيعو أبلغ مف فىعو
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي 411  :42عباس اسف ص ، اها اضتركؼ العربي  كمعاحي اصصووتر :  -4
 ي451،ص: 3اطتصاها ،ج -3
 ي458اظتصدر ح سه ، ص:  -2
 ي 13: الرمر  -1
 ي 58ي 58،ص: 3اظتوو الساهر ، ابف اا ْي،  ج - 5

فصيحن  ي ا ناري  ،(94)﴾ نارافػىريٍل ي ًاٍسيػىحٍنً ريكا رىبن يس ًإحٌػىهي رىافى اى  ﴿:عليه السالـعلى لساف حتح  كاتله حعأب     
 أبلغ ُب اظتحن رة مف اافر افن فعناتن ودؿُّ على رورة صدكر ال عو كفاعالن ت ودؿ على ال ورةي

قي ايتى اليػىتنابي الرنًاٍيس  ﴿كاتله حعأب:      َى ، فاليٌتاب ات ال م حي رر موه اليتب  مػرنة بعػد مػرنة كاػت فعنػاؿ ﴾إفِّ
 ي  (95)فن الياهم صدرت موه اليتب  مرٌة كاادة ،كحتناب صدكر اليتب  موه مراران روْيةأبلغ مف الياهم  ا

 :عالمياد اإلػاالقتص

                                                 
 ي41ح : حت  - 94
 ي 58ي 58،ص: 3اظتوو الساهر ، ابف اا ْي،  ج - 95



 
 

ح ػرار بعػص العواصػر بصػترة اػْي مالهمػ  بالوسػب  إٔب عمليػ  اليتاصػو وزوػد مػف رل ػػ   فيػه أفن  ؽتػا ت اػ ٌ      
كالالسػل ي  التسػيل  ضتسػاب ال لمػات    ي ا ه العملي ، كمف ا ا اظتو ل  كجد م وػد سػت اظتتاصػالت السػل

 ك اايماتت كركد رو كاادة مو اي اعصبارو  اظتورتل ، بعد حتدود كادات الوتاـ
دلػػ  اظتسػيعمو: موػػو كُب سػعي س ليي ػيص مصػػاروف حرػو اطت ابػػات، اػٌدركا ح ل ػػ  اعصبػار كفرػػا لوتػاـ اا   

 ي(96)كالوتاـ الوواهي )كادحاف(ي كادات( 41)اد كااعد كادة(، 38)، كااجبدو  العادو  أجبدو  يمترسي
اسػم  ككعلى ا ا ويس اياس رل   رو كادة سسم عدد الرمتز الل لتيتم علي ػا اػ ل ا اظت يػتب،      

عػػػدد ااصػػػتات اظتو ػػػتؽ  ػػػا، كمػػػا داـ أف اػػػ ه التاػػػدات ختيلػػػف التااػػػدة عػػػف ااصػػػرل، مػػػف ايػػػ  اصت ػػػد 
  رػػو كااػػدة أوطػػا ختيلػػف سسػػم ال ػػتؿ كالرصػػر، كموػػه و ػػتف رػػو اظتبػػ كؿ ُب ح ر ػػا أك ريابي ػػا، فػػنف رل ػػ

 ارؼ زاهد وي لم ج دا إضافياي
اظتي تحػ  مػف ذتاحيػ  عكػر  chemin de fer métropolitainفمػوال حسػمي  سػ   ادودوػ  اطػرو      

 طيالل حتمو ح   اظتعد كحي تف مف ستس  صتحيات فر يmétroصتحا ميياليا أرور رل   مف حسمي  مرتك ي
كمػػف اػػ ا اظتو لػػ  الػػ م  ػػيس فيػػه الوتروػػ  اليتاصػػلي  باصيصػػار الي ػػاليف اظتادوػػ  فمػػف بػػاب أكٔب و ػػتف      

 حتدود العواصر اظتي ررة كال ارا  مف اظتطمتف اععالمي عص الروتات، كإزالي ا 
 عملي  اليتاصويعلى  اهيا ا ا م ٌل  ، كت حعتد ب م مو ع  

 اراػػ  عػػص اطت ػػتط اليلحنرافيػػ  اػػبي   بورػػو صػػوادو  فاراػػ  ُب سػػيارة اػػحف ذاابػػا كعمليػػ  حرػػو اااػػيا  ال>>
 ي(97)<<كإوابا مساف  مئات ال يلتمرتات

ح سػه كفرػه إت  اعحسػاف يتاف  ما مبػدأ اصت ػد اااػو الػ م ت و لػفوكحرو كح رار موو ا ه العواصر ت     
 بالردر ال م لتر  له مو ع ي

اااػػو ُب العمليػػ  اليتاصػػلي  فنحوػػػا ؾتػػد ُب تػػو اػػ ا الػػزصس اعتاهػػو مػػف اظتصػػػ لحات كحتريرػػا ظتبػػدأ اصت ػػد      
فاللحنات ااكربي  حعيمػد ب وػرة اسػييداـ اظتييصػرات  ،العلمي  كالي وتلتجي  كاْياا أف اصيصاراا أكٔب كأفطو

 الدال  على كادة اظتعاصت  اظتررزو  ُب اضتاستبي puي = central processing uni موو: ي
كاػػػػد حكػػػػي  مو ػػػػا رلمػػػػات  يradarكمػػػػف حلػػػػ  اظتييصػػػػرات مػػػػا ويحػػػػٌتؿ إٔب رلمػػػػ  ااهمػػػػ  بػػػػ ا ا موػػػػو ي    

 ي(98)جدودةي

                                                 

 ي458ووتر: مبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدرم مارحيأ، ص:  -2
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 ي:5ووتر: االسوي ، ميكاؿ زرروا، ص:  - 
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 ي اظتوتمػػػػػػػػػػػ  unicefكح ػػػػػػػػػػػ  اامػػػػػػػػػػػر وو بػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػى أشتػػػػػػػػػػػا  اظتوتمػػػػػػػػػػػات كاتحتػػػػػػػػػػػادات العاظتيػػػػػػػػػػػ  موػػػػػػػػػػػو: ي
 العاظتي  لل  تل  كيال اكي اظتوتم  العاظتي  لليحن و ، كموتم  اامس اظتيحدة 

  يo n u = organisation des nations uniesي
 يunescoكموتم  اامس اظتيحدة للرتبي  كالعلـت الورافي  = ي

organisation des nations unies de la science et la culture   
كحتػػرا اقتيػػ  اػػ ه اتصيصػػارات ُب حسػػ يو عمليػػ  اليتاصػػو رػػتف اػػ ه ااشتػػا  طتولػػ  كروػػْية اتسػػيعماؿ      

اجت   روْي مف دكؿ العآب ا ا اتجتاه كؿت  اػ ا اظتوحػى كمو ػا الػدكؿ العربيػ  الػل أصػبح  اػي كاليداكؿ، 
ا  ؼتيصرة، كم تح  مػف اضتػرؼ ااكؿ ل ػو رلمػ  مػف حلػ  ااشتػا  ال تولػ  موػو: )ـ ك ص شتااصرل ح ل  أ

ك ت( الصػػػودكؽ ؾ ـ( اظتلسسػػػ  التطويػػػ  للصػػػواع  ال  ركموزليػػػ  ك)ب ك ج( البوػػػ  الػػػتطأ اصتزاهػػػرم ك)ص 
 التطأ لليتفْي كاتايياطي

كمو ػػا اصيصػػار أشتػػا  بعػػص اامػػراض، كاادكوػػ  كاظتلسسػػات العلميػػ  موػػو: يااليسػػ تي )حعروػػم ؼتيصػػر     
(، كأرساد )اظتررز العريب لدراس  اظتواط  الراال   اتسس ااجويب اظترابو للموتم  العربي  للرتبي  كالوراف  كالعلـت

 ي(99))ميالزم  حرا اظتواع  اظت يسم(ي كاصتاف (، كإودز
كمو ا أوطا اصيصار اشتا  فرؽ أك أحدو  رواضي ، كملسسات اايصادو  كاجيماعيػ  كاْياػا، كاػ ا الوػتع      

مػػػف الرتميػػػز مػػػا داـ دات علػػػى معوػػػاه ااصػػػلي ف ػػػت أروػػػر اايصػػػادا سيػػػ  نت ػػػف حػػػداكعتا بسػػػرع  كأروػػػر وسػػػرا، 
 ظتصاروف إضاف  إٔب اتسي ادة مف ذل  ُب ربح التا يكبي ل   زايدة مف ج ل الو   كا

كاػ ا الوػػتع مػػف اتايصػػاد رػػاف اػػد دعػػا إليػػه علمػا  البالاػػ  العربيػػ  الرػػدامى برػػركف ابػػو علمػػا  اللسػػاحيات     
إت دلػػيال  (100)<<إف اػػدرًب أف جتعلػػتا ريػػب س حتايعػػات فػػافعلتا>> اضتدووػػ ، كمػػا دعػػتة جع ػػر بػػف لتػػىي رٌيابػػه

 على ذل ي
فنفتػا وػدؿ علػى علم ػس الػداي  تػا ُب اتايصػاد اللحنػتم مػف فتاهػد كأحػه م لػم  ،كا ا إف دٌؿ علػى اػي      

كأمػػػف اللػػػب   -سػػػتا  رػػػاف فػػػردا أك رتاعػػػ  -إعالمػػػي سيػػػ  مػػػىت اامػػػ  عمليػػػ  اتحصػػػاؿ بػػػني بػػػاث كميلػػػٌ  
 كالحنمتض و طو اتايصادي

 اقتصاد لغة أـ اقتصاد كالـ:
اتايصاد ُب اللحن  كعالايه  ا، بري لوا أف حعرؼ ما إذا راف و تف ُب ال الـ أـ ما دموا اد ف موا معد      

 الـ ػأحه مرحبط باللحن  فرط، كلإلجاب  تبٌد مف الي رو  بني اللحن  كال 
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كال ػالـ حكػاط كاللحنػ   فال الـ عمو كاللحن  ادكد ا ا العمو، كال الـ سلتؾ كاللحن  معاوْي ا ا السػلتؾ >>
 ي<<، كال الـ ارر  كاللحن  حتاـ ا ه اضترر اتاعد ا ا الوكاط

كال ػػالـ لتػػ  بالسػػما ح رػػا كالبصػػر ريابػػ  كاللحنػػ  ح  ػػس بالي مػػو ُب ال ػػالـ، فالػػ م حرتلػػه أك ح يبػػه   >>     
رالـ، كال م حرتؿ سسبه كح يم سسبه ات اللحن ، فال الـ ات اظتو تؽ كات اظت يتب، كاللحن  اي اظتتصتف  

لحنػػػػػ  كاظتعػػػػػاجس، كال ػػػػػالـ اػػػػػد لتػػػػػدث أف و ػػػػػتف فردوػػػػػا كل ػػػػػف اللحنػػػػػ  ت ح ػػػػػتف إت ُب ريػػػػم الرتاعػػػػػد كفرػػػػػه ال
 ي(101) <<اجيماعي 

حسيكػػف مػػف صػػالؿ اػػ ا الي روػػ  بػػني اللحنػػ  كال ػػالـ أف ال ػػالـ نتػػارس سروػػ  كطالاػػ  احػػه فػػردم كاللحنػػ      
رة حبػني مػراده أك اػْي اجيماعي ، كروْيا مػا نتيػو اظتػي لس إٔب اتايصػاد ُب ادووػه رػ ف متيصػره أك وسػييدـ إاػا

 ذل  مف التساهو كالسبو اْي اجمل دةي
حتٌر  فتحيس معني لتياج إٔب ال ٌااػ  أاػٌو أك أروػر مػف  كو عو ذل  راب  موه ُب ب ؿ أاو ج د ؽت ف، افٌ     

             ي     (102)<<ال تحيس ذا اظتلمح اعضاُب وويج بي ل   أرص كمف التاضح أفٌ  >>فتحيس آصر
اايصػػػاد اللحنػػػ  اػػػت حييجػػػ   >> فٌ إيػػػه نتيػػػو اظتيحػػػدث إٔب أاػػػو ال تحيمػػػات ح ل ػػػ ، كموػػػه نت ػػػف الرػػػتؿ كعل    

ال رور  الل وسيعمو  ا رػو اػيا ال ػالـ كاػي بالطػركرة علػى ؿتػت  لحاج  إٔب اتايصاد ُب ال الـ، افٌ ل
 ي(103) <<اايصادم، حويرو إٔب اطتصاها الوتامي  للحن ، أم إٔب اايصاداا الداصلي

مبػػدأ اتايصػػاد ويحنلحنػػو ُب حتػػاـ اللحنػػ  ر ػػو، كوكػػمو رػػو مسػػيتوا ا، كل ػػي  ت اامػػر الػػ م ح  ػػس موػػه أفٌ كاػػ
حيبػػني ذلػػ  تبػػد أف حعػػرج أكت علػػى م  ػػـت الوتػػاـ اللحنػػتم، كمػػا اػػي مسػػيتواحه، ٍب حبػػني أوػػف و مػػف عوصػػر 

  اتايصاد ُب رو مسيتلي
 العالقة بين االقتصاد والكفاية اللغوية:

اللحنتوػػػ  مصػػػ لح أطلرػػػه عػػػآب اللسػػػاحيات اامرو ػػػي حػػػتاـ حكتمسػػػ ي ُب إطػػػار حترويػػػه اليتليدوػػػ  ال  اوػػػ     
اادا  ال المػػػي اػػػت اتسػػػيعماؿ اآل٘ب للحنػػػ   اظتعرفػػػ  الطػػػموي  باللحنػػػ ، ُب اػػػني أفٌ  >>كاليحتوليػػػ  كورصػػػد  ػػػا:

 ي(104)<<ضمف سياؽ معنٌي 
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ُب اعحياجيػػػ  كاعبداعيػػػ  اللسػػػاحي  إضػػػاف  إٔب  كعليػػػه و ػػػتف العوصػػػر اضتاسػػػس كاظت ػػػس عوػػػد اظتي لمػػػني راموػػػا    
 ال  س لعدد اْي ميواه مف اصتمو الل ٓب وسب  للمي لس أف حلٌ ظ  ا أك شتع اي ىالردرة عل

إحياج عػد مػف >>نت ف مالاتيه عود  performance، كاادا  compétenceكال رؽ بني ال  او       
ج رتو ت  او  ل تعتا )حتروا( كل ف عودما لتػاكؿ اسػيعماؿ اػ ا اصتمو ال تول ، فاعحساف ذك ادرة على إحيا 

 اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعداد اللحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم كااعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 اسػػػػػػػباب عدوػػػػػػػدة ويريػػػػػػػد بعػػػػػػػدد معػػػػػػػني مػػػػػػػف الصػػػػػػػ ات كاااػػػػػػػتاؿ كالتػػػػػػػركؼ ُب رػػػػػػػو رتلػػػػػػػ  مػػػػػػػف اصتمػػػػػػػو 

  ي(105)<<الل ولدو ا
 مػػػػػػػػف كتػػػػػػػػرم  كذلػػػػػػػػ  أفٌ كعوصػػػػػػػػر ال  اوػػػػػػػػ  كاادا  عتمػػػػػػػػا أقتيػػػػػػػػ  ربػػػػػػػػْية بالوسػػػػػػػػب  للعمليػػػػػػػػ  اليتاصػػػػػػػػلي ،      

 بيػػػػػػػػو س اليياطػػػػػػػػػم، أك ورػػػػػػػػػـت بيػػػػػػػػو س اليتاصػػػػػػػػػو وييػػػػػػػػػ كف مػػػػػػػػػف اال ػػػػػػػػاظ كاظتصػػػػػػػػػ لحات كسػػػػػػػػػيل  فاعلػػػػػػػػػ  
و ػػتف اليتاصػػو كػػيا اللحنتوػػ ، كم ارحػػه ُب اادا ، ليبليػػغ أف ػػاراس، كرؤااػػس كح لعػػا س، كعلػػى اػػدر ر اوػػ  ال

 أفطوي
، ورػػػا ُب اتػػػتر كاػػػْي اظتراػػػتب فيػػػهبػػػ ف  حرصػػػ  ر اويػػػه البياحيػػػ  م ػػػدد داهمػػػاكاػػػْي اظتػػػيم ف الػػػ م  >>     

، فيورلػػم اامػػتر مػػف الطػػد إٔب الطػػد، مػػف الرػػدرة علػػى أدا  مػػه إٔب ح توػػو ت فاهػػدة حرجػػى موػػهكويحػػتؿ رال
، (3) <<توػػو الػػ م ت فاهػػدة فيػػه يييفيصػػبح ال ػػالـ ُب عػػداد مػػات ايمػػ  لػػه  اظتعػػد مػػا زوػػادة ال اهػػدة إٔب الي

 حبني ذل  أرور، اضتتارات اصتارو  بني ؼتيلف أفراد اجمليما وتمياكمف اامول  اظتلمتس  الل 
كأ وػػػػا  العمليػػػػات اليعليميػػػػ  ُب اظتػػػػدارس أك اظتعااػػػػد، فنحوػػػػا روػػػػْيا مػػػػا حػػػػرل الػػػػبعص موٌػػػػا وسػػػػيعمو م ػػػػردة، أك   

مصػػ لحا ُب اػػرح ف ػػرة مػػا، ُب اػػني أف اػػ ا اظتصػػ لح ت وعػػٌص بداػػ  عػػف اظتعػػد اظتػػراد، كسػػبم ذلػػ  إٌمػػا أٌف 
اال ػاظ ٓب حسػع ه، فيطػػ ر إٔب اععػادة طالبػػا الع ػت ليبٌييو ػػا  ل  ػرة ٓب حيبلػتر ُب ذاوػػه ياظتػي لسي بعػػد، أك أفٌ ا

ورتؿ بل ظ آصر ت تعد آصر، احه وعيػد اػرح ح ػ   كحتضيح ا، مسي ال ادووه ك)تعد آصر( كاضترير  أفٌ 
 ال  رة بل ظ مواسم كمتاف  للمعد اظترصتدي

عػص اظتي ٌلمػني أك اطت بػا  ؽتػف أسػع  س اضتػظ، كاميل ػتا حاصػي  اللحنػ  وصػتلتف ككتتلػتف ُب ُب اني ؾتػد ب    
أرجا  ال  ر، كراباحه معٌصوف حعبْيا دايرػا اػافيا عػف أف ػاراس كعػتاط  س ر فتػا وػركف اظتعػا٘ب داصػو ح تسػ س، 

اصػو بػ على مسػيتواحه، كأذاا س فيييْيكف ما والهم ا مػف ال لمػات، فيجػي  اػدوو س عػ با زتت، كوػيس اليت 
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ا كلتصو ال  س اصتيد بعيدا عف رو امتض أك لب ، كلي  ا ا فحسم بػو اػد وػل ر ُب اراهػه أك سػامعيه أنٌتػ
 ح  ْي، فيعجبتف به كوواؿ حردوراس لهي

كمػػف صػػالؿ اػػ ا حػػصز كبكػػ و جلػػي ايمػػ  ال  اوػػ  اللحنتوػػ  كاادا  ُب ارػػو اتحصػػاؿ كاليتاصػػو اللحنػػتم،     
ٌف عوصر اتايصاد ورحبط   وف العوصروف، ف لما زادت ر او  ال رد اللحنتو ، كراف ميمرسػا إؿ كموه نت ف الرت 

  ُب حتصيو أف اره إٔب اْيه، اسي اع أف وريصد مف ج ده ال اأ كال زوتلتجيي
 اقتصاد األصوات واقتصاد الكتابة:

مو ػا أٌف ال ػالـ وصػدر اػ توا  :لعػدة اعيبػارات  اايصاد ال ػالـ و ػتؽ اايصػاد اللحنػ أفٌ ذررت فيما مطى     
اظتو تا  كبعداا ويٌس حسجيله، كتا أٌف ال الـ بوتعيه اظتو تؽ كاظت يتب قتا كج اف لعمل   تتاصعف طرو  اا

 كاادة، ف و ا ا وعأ أف رٌو اايصاد ُب ااصتات ات ح سه اايصاد ُب ال ياب  
ايصػػاد ااصػتات  أـ أٌف اوػػاؾ جاحبػا و ػػتف أك تعػد آصػػر اػو اايصػػاد ال يابػ  اػػت صػترة طبػػ  ااصػو ت    

 فيه اتايصاد بوسب  أرص أك أاو مف اآلصر  كما متاف اللساحيات اضتدوو  مف ذل  
حعيػص اللحنػػ  أداة ح ػػااس ككسػيل  حتاصػػو بػػني البكػػر علػى اصػػيالؼ ألػػتا س، كحوػتع أجواسػػ س كاػػ ه التسػػيل      

ػػو ُب ؿتػػت كؿتػػت ُب بيػػافأصػػتات ُب اػػركؼ، كاػػركؼ ُب رلمػػات، كرلمػػات >>اػػي :  ُب رتػػو اسػػوادو ، كرتي
 ي(106)<<

كصػػالؿ عمليػػ  حرريػػم ااصػػتات كح ر ػػا متيلػػف اامػػر مػػف الكػػ  ي إٔب ال يػػايب فاطت ػػاب االبػػا مػػا وصػػدر 
سيربو عف طرو  اواة اليتاصو ٍبٌ ويحٌتؿ بعداا إٔب صط م يتبي

ي
 ا توا مف آليات إٔب اظت

 طوقة واللغة المكتوبة:مناللسانيات الحديية وموقفها من اللغة ال
ل ي حيعٌرؼ عٌما إذا راف اواؾ ح اكت ُب حسػب  اتايصػاد بػني اػٌري الٌلحنػ  اظتو ػتؽ كاظت يػتب، ت بػد أف     
 ٌو مو ما أكت، ٍبٌ متاف اللساحيني مف ذل يػٌرؽ إٔب معد رػحي 

 prononciation et écritureالتلفظ والكتابة: 
 تو  أٌكؿ اامر، كسرعاف ما حويرو إٔب اركؼ كرمتز مدٌكح  إذا ما أردحػا حيجسد اللحن  ُب ا و أصتات ا   

 ا ت ا أك حرل ا لحنْيحاي
 كاللسػػػػػػػػػػػػػػػػاحيات اضتدووػػػػػػػػػػػػػػػػ  أكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػ ه التػػػػػػػػػػػػػػػػاارة اعحسػػػػػػػػػػػػػػػػاحي  بكػػػػػػػػػػػػػػػػري ا اظتو ػػػػػػػػػػػػػػػػتؽ كاظت يػػػػػػػػػػػػػػػػتب     

 فلػػػػػػػػػي  ل ػػػػػػػػال الكػػػػػػػػػ لني ايمػػػػػػػػػ  ميسػػػػػػػػػاكو ،  >>أقتيػػػػػػػػ  بالحنػػػػػػػػػ  كاػػػػػػػػػٌدم  اظتو ػػػػػػػػػتؽ مو ػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى اظت يػػػػػػػػػتب
 اسػػػػػػػػػػاس أصػػػػػػػػػػتات كليسػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػترة م يتبػػػػػػػػػػ ، ف ػػػػػػػػػػو إحسػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػادم فسػػػػػػػػػػيتلتجيا اػػػػػػػػػػْي فاللحنػػػػػػػػػػ  ُب ا
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كت وػػيعلس ال يابػػ  إت ُب  أصػػٌس ورابػػو اللحنػػ  ُب ط تليػػه ابيػػدا ا ُب صػػتر ا اظتو تاػػ ، كوػػي لس ػتاريػػا ااصػػتات
 ي(107) <<مرال  مي صرة اني حيتفر له الكركط الورافي  )ال ياب ( كاتجيماعي  )اظتدرس (

مف العواصر اظتكرتر ، فرد ت ػرت )ال يابػ ( ُب  دالورافات اظت يتب  اظتبٌ رة ح كف عف عد >> رما أفٌ       
كرلمػػا ت ػػرت اظتل يػػ  ت ػػرت الرابػػ  ُب حسػػجيل ا  -ُب ال ػػرات كالويػػو كالو ػػر ااصػػ ر -أاػػتاض أ ػػار صصػػب 

ا إتٌ بعد رابي س أم أٌف البكر راحتا وي لمتف لحنا س ا  يا، كٓب وسٌجلتا مو ا ايئ، (108) <<بك و صحيح
 ُب اليمٌل ي

 علمػػػػػػػػػػػا  اللسػػػػػػػػػػػاحيات اامرو يػػػػػػػػػػػتف سػػػػػػػػػػػابْي كاترػػػػػػػػػػػ  كبلتم يلػػػػػػػػػػػد، اػػػػػػػػػػػىت أٌف  >>كذاػػػػػػػػػػػم إٔب اػػػػػػػػػػػ ا    
 بلتم يلػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػاؿ: الكػػػػػػػػػ و اظت يػػػػػػػػػتب لػػػػػػػػػي  لحنػػػػػػػػػ ، كل وٌػػػػػػػػػه طرورػػػػػػػػػ  ليسػػػػػػػػػجيو اللحنػػػػػػػػػ  بتسػػػػػػػػػاط  إاػػػػػػػػػارات 

 ي(109) <<كرمتز مرهي 
ف اظت يػتب لل ػركؽ اصتتاروػ  اظتتجػتد بيو مػا، كالػل كوعتد السبم ُب حرريزاس على اصتاحم اظتو ػتؽ أروػر مػ   

 دتٌوو ُب:
اعرسػػاؿ اظتو ػػتؽ إرسػػاؿ ميػػتاحر ويميػػز بالييػػابا الػػزمأ كاتسػػيمرار، أمػػا اعرسػػاؿ اظت يػػتب فييميػػز بالييػػابا  -4

 اظت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب، كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اابػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لإلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع كاتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدبار، بيومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الييػػػػػػػػػػػػػػػػػػابا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٌب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي اابػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ف الصتت ت وتجد إت عودما و تف ُب طروره إٔب احعداـ التجتد، ف ت سػروا ذل  أ >>لإلرجاع كاتسيدبار،

الػػزكاؿ، كوػػيس اعاسػػاس  ػػ ه الصػػ   عوػػدما أل ػػظ رلمػػ  يايػػدا ي اػػد اصي ػػى، كتبػػد لػػه أف متي ػػي، لػػي  ٍب 
 ي(110) <<طرور  عوراؼ الصتت كحوبييه

اظت يتبػ  إٔب اػيا ااهػم، كباليػإب  ح رتض اليبادتت اظتو تا  كجتد اآلصر، ُب اني حيتجه اليبػادتت -3
 :(111)ح رد اظترسل  اظت يتب   الث عواصر م م  اي

 ارجي:ػالسياؽ الخ -أ
الرػػتؿ اظتو ػػتؽ وصػػدر مػػف اػػيا اريرػػي إٔب اػػيا أك أاػػياص آصػػروف ُب ضتتػػ  زمويػػ  معيوػػ ، ُب      

الـ م يػػتب فنحػػه متاػػف اريرػػي ويطػػمف داهمػػا مػػا ويجػػاكز غتػػرد ال لمػػات، كاػػني لتػػتؿ اػػ ا اظتو ػػتؽ إٔب رػػ
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ابػو سػرد  -و رد ا ا السياؽ أك اطت اب اظتسيرو، كعت ا روْيا اظترسو اوا أف وعػٌتض اػ ا الػورا بػ ف وػ رر 
 سيااه أك بعص م رداحه حت  عوتاف جٌت الواي -الوا
  وتي:ػاألداء الص -ب

ايومػػا حػػدٌكف اػػ ه ال لمػػ  اظتو تاػػ  عتػػا ايمػػا أدا  صػػتٌب، مػػف علػػت كاـت ػػاض كحػػص كحوحنػػيس كاػػْي ذلػػ  ك      
ال لمػػ  فن ػػا ح رػػد اػػ ا اادا  الػػ م لتػػاكؿ ال احػػم أف وعتضػػه أك وػػدؿ عليػػه، باسػػييدامه عالمػػات الرتاػػيس، 

 >>كاليدصو ُب  واوا الوا ب رر عبارة دال  على ا ا اادا  الصتٌب )موو بصتت ازوف أك بوصة زتاسي ييي(
 ي(112)<< تٌب حعتوطا رامالل ف موو ا ه ااكل   لف نت و ا حعتوص اادا  الص

اتسػي  اـ أك رج  أاٌو إٔب ححنم  الصػتت  فعالمػ  نت ف أف حكْي عالمات الرتايس ُب الوا بد >>كإفتا:      
 ي(113)<<ال اصل  على سبيو اظتواؿ حدعت إٔب رفا درج  الصتت اليالييي ل و ا ليس  أدل  رامل 

 وية:ػالعالمة غير اللغ -ج
اْي لحنتو  حسييدـ ُب اتحصاؿ الك  ي، حيموو فيما وصاام الصتت مف اٌز  اواؾ عالم  أك عالمات    

الػػرأس، كحتروػػ  اليػػد كمالمػػح التجػػه كاْياػػا، كاسػػييداـ اػػ ه العالمػػات اصتسػػدو  إضػػاف  إٔب العالمػػ  الصػػتحي  
كا ا وييح لالحصاؿ الك  ي إم احي  أرص كأفطو عاػداث  >>كتعو اظترسل  ؼتاطب  ااسل السما كالبصر،

 ي(114) <<ح اعو أاد، كح  ْي أعم ، كلف ح لح ال ياب  ُب حعتوص ا ه العالم  إت بدرج  ػتدكدة
كبعػػد اػػ ه اظترارحػػ  بػػني اػػري اللحنػػ  اظت يػػتب كاظتو ػػتؽ ويطػػح سػػبم اعيمػػاد علمػػا  اللسػػاحيات اصتاحػػم     

 مو اي (*)اظتو تؽ ُب الدراس  اللساحي  كاسيبعاد اصتاحم اظت يتب
كذلػ  أف اليتاصػو ه اليتاصػو بكػ و أفطػو مػف اظت يػتب، أف اظتل ػتظ مػف اللحنػ  وػيس بػ رما حالاػظ أوطػا   

و ػػتف ال ػػالـ مرفتاػػػا   سيػػ بو، كاػػت مػػا وسػػاعد علػػى ال  ػػس أروػػر و ػػتف كج ػػا لتجػػه بػػني اظترسػػو كاظتسػػير
عيػدة الػل وػ ام اظتسػيرًبو إٔب اليػ كوالت، أك اظتعػا٘ب البز كمالمح التجه، كحصة الصػتت فالباعاارات، كالرمت 

مػػف اليسػػْي أف حوجػػز احصػػات اتوػػا عػػف طروػػ  اتحصػػاؿ الكػػ  ي،  >>حػػهأرتػػا ت ورصػػداا البػػاث  اهيػػا، رمػػا 
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مػػف اظتسػػيما، ف ػػت وسي سػػر عػػف رلمػػ  أك ف ػػرة أك عبػػارة ٓب لتسػػف ف م ػػا،  (**)ايػػ  حتػػدث ححن وػػ  راجعػػ 
 ي(115)<<فيكرا ا اظتي لس كباليإب حيطح الرسال 

 ف حسػػػػػػػػػػػب  اايصػػػػػػػػػػػاد ااصػػػػػػػػػػػتات و ػػػػػػػػػػػتؽ حسػػػػػػػػػػػب  إ  ف ػػػػػػػػػػػ ا كتعلوػػػػػػػػػػػا حرػػػػػػػػػػػتؿ كإذا رػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػػ ل     
<< اصتاحم اظتو تؽ مف اللحن  نتارس ارو  أرور مف اصتاحم اظت يتب >>اايصاد ال ياب ، صاص  إذا علموا أف

 ي(116)
كاف اظترسو متاطم ايصا ااضرا معه ُب الزماف كاظت اف، كباليإب وسي يا أف ورلو مف اصت د مىت      

حه لي  رو اايصاد ُب الصتت إعلس أف اظتعد اد كصو  إٔب اظتيلري، كعلى ا ا نت ف أف أاتؿ،  أاٌ ، أك
ات صترة طب  ااصو تايصاد ال ياب  أك الع  ، كعليه ح تف اللحن  اافطو إذا راف اواؾ سبيو 

 ي(117)للم اضل  ياي الل حلدم كتي ي ا اليتاصلي  ب وسر ما و تف مف اصت دي
 ـ اللغوي:االقتصاد والنظا

كليحدوػػػد م  ػػػـت الوتػػػاـ اللحنػػػتم ويعػػػني عليوػػػا أف حي ػػػرؽ أكت إٔب  systèmeحتصػػػف اللحنػػػ  ب  ػػػا حتػػػاـ     
عمػػو كاللحنػػ  اػػدكد اػػ ا العمػػو، كال ػػالـ سػػلتؾ  >>:اػػتم  ػػـت ال ػػالـ، ك يال ػػالـي رمػػا وػػرل دتػػاـ اسػػاف 

ال ػػػالـ اررػػػ ، كاللحنػػػ  حتػػػاـ اػػػ ه كاللحنػػػ  معػػػاوْي اػػػ ا السػػػلتؾ كال ػػػالـ حكػػػاط، كاللحنػػػ  اتاعػػػد اػػػ ا الوكػػػاط، ك 
 ي(118) <<اضترر 
 حػراه اػدما نت ف اسييالصه ؽتا سب  أف دتاـ اساف كباعضاف  إٔب دتييزه بني مص لحي اللحن  كال الـ  ك    

سػػػٌلط الطػػػت  علػػػى م  ػػػـت الوتػػػاـ اللحنػػػتم، كاػػػ ا مػػػا حسيكػػػ ه مػػػف اتلػػػه: معػػػاوْي اتاعػػػد حتػػػاـييي فمػػػف اػػػ ه 
ف الوتػػاـ اللحنػػتم اػػت غتمتعػػ  مػػف الطػػتابط كالرتاعػػد، كاظتعػػاوْي كاضتػػدكد الػػل إ العبػػارات غتيمعػػ  نت ػػف الرػػتؿ

 ختطا عتا لحن  ماي
اللحنػػ  موتمػػ  ؿتتوػػ  متجػػػتدة  >>كاػػي توابػػ  الرػػاحتف الػػ م ت ووبحنػػي صراػػه، كُب اػػ ا ورػػتؿ دم ستسػػْي:   

 ي(119)<<ا لدل اجملمتع بالرتة ُب أدمحن  غتمتع  اافراد إت أ ا ت حتجد رامل  حام  عود اافراد كإفت
 حوتػػػػػػر إٔب اللحنػػػػػػ  علػػػػػػى أ ػػػػػػا رتلػػػػػػ  مػػػػػػف البػػػػػػد، أك بكػػػػػػ و أدٌؽ حتػػػػػػاـ عػػػػػػاـ  >>كاللسػػػػػػاحيات اضتدووػػػػػػ      

وكػػػػيمو علػػػػى مسػػػػيتوات ميعػػػػددة مػػػػف ااحتمػػػػ  مسػػػػيرل  ذاحيػػػػا، علػػػػى الػػػػراس مػػػػف أ ػػػػا وي اعػػػػو بعطػػػػ ا مػػػػا 
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مػػػف ال لمػػػات اظت ػػػردة كاظترٌربػػػ ،  كعليػػػه نت ػػػف حتليػػػو أم لحنػػػ  كرٌداػػػا إٔب حتػػػاـ ااصػػػتات، كحتػػػاـ <<بعػػػصييي
 ي(120)كغتمتع  مف اظت ردات بك و عاـ وكمو الوتاـ اللحنتم عدة مسيتوات

 النظاـ اللغوي في العربية:
حصػػوف اللحنػػ  العربيػػ  ضػػمف اللحنػػات السػػامي ، كعتػػا حتام ػػا اطتػػاص  ػػا، كاتاعػػداا الػػل دتيزاػػا عػػف اْياػػا،      

اللحنػات، وكػيمو علػى مسػيتوات ميعػددة مػف ااحتمػ  الػل ويعػني  كا ا الوتػاـ اللحنػتم رحنػْيه مػف أحتمػ  اػ ه
على رو دارس او  لحن  مف اللحنات أف لتيط به لييسد له التاتؼ على صصاهص ا كميزا ا، كويكٌ و الوتاـ 

 :(121)اللحنتم ُب العربي  مف اظتسيتوات اليالي 
 مسيتل البوي  الصتحي ي -4
 مسيتل البوي  الدتلي ي -3

 ي الرترييب سيتلاظت -2

ف الوتػاـ اللحنػتم ويكػ و ُب عمتمػه مػف غتمتعػ  مػف ااحتمػ  الػل حكػرتؾ إكؽتا سػب  ـتلػا إٔب الرػتؿ       
كأف ا ه ااحتم  كإف راح   >>في ا رتيا اللحنات البكرو ، كإف راح  ختيلف ُب جتاراا مف لحن  إٔب أصرل

عطػػ ا الػػبعص بصػػترة مي املػػ ، ميعػػددة، كذات مسػػيتوات ؼتيل ػػ ، ف ػػي ميماسػػ   فيمػػا بيو ػػا كمي اعلػػ  مػػا ب
 يحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ُب حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

عبػارة عػف أحتمػ  ميعػددة مرحب ػ   ف ػتمف صالله اليمييػز بػني لحنػ  كأصػرل، كعليػه نت ف الوتاـ اللحنتم  ك     
فالوتػػاـ الصػػتٌب: ويعلػػ  ب بيعػػ  ااصػػتات  ،ببعطػػ ا، كمي اعلػػ  مػػا بعطػػ ا، رمػػا أ ػػا ذات مسػػيتوات ؼتيل ػػ 

كحتاـ الرتاعد ويعل  ببوي  ال لمػات ُب اللحنػ  كحتتول ػا كااػيراا ا  ،كحداصل ا إٔب اْي ذل كؼتارج ا كص ا ا 
كميل ػا كإبػداعتا، كعالاػػ  اظت ػردات ببعطػ ا، كحتػػاـ البويػ  الدتليػ  ظتعجػػس م ػردات اللحنػ  ويعلٌػػ  بدتلػ  اال ػػاظ 

 ي(122) <<على اظتعا٘ب، أصل ا كح تراا
 >> ه اظتسػػيتوات رتيع ػػا، كاػػت شتػػ  بػػارزة في ػػا، ورػػتؿ أكظتػػاف رتظتػػاس:كمبػػدأ اتايصػػاد اللحنػػتم مػػرحبط  ػػ    

 ي(123) <<حعيص مبادئ اتايصاد مبادئ راسي  ُب الوتاـ اللحنتم على رو مسيتواحه
 كُب ما ولي حبيني بعص السمات اتايصادو  ُب ا ه اظتسيتواتي
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ص:  (،ـ4::4) اهر، ط:صصاها العربي  كاععجاز الررآ٘ب ُب حترو  عبد الراار اصترجا٘ب، أزتد اامي ، سلسل  اظتعرف ، دوتاف اظت بتعات اصتامعي  اصتز  - 
 ي11

121
 ي32ووتر: ُب اطاوا اللحن  العربي ، ػتمد عيد، ص:  - 

122
 ي11صصاها العربي  كاععجاز الررآ٘ب، أزتد اامي ، ص:  - 

123
 ي232اللحن  كاتايصاد، أكظتاف رتظتاس، ص:  - 
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 :االقتصاد اللغوي في المستوى الصوتي 
 مستوى البنية الصوتية: -

 ي(124)<<أصتات وعٌص  ا رو اـت عف أاراض س>>اللحن  رما ورتؿ ابف جأ      
إت أف الوتػػػاـ الصػػػتٌب  >>كمػػػف اوػػػا فااصػػػتات اػػػي اظتػػػادة ااساسػػػي  الػػػل حرػػػـت علي ػػػا رػػػو اللحنػػػات البكػػػرو  

ْي متيلف مف لحن  إٔب أصرل، على الراس مف أٌف معتس اللحنات ح اد حكرتؾ ُب ااصتات ااصلي  أك بعدد ربػ
 ي(125)<<مو ا، باعضاف  إٔب اليكابه ُب اظتراطا الصتحي 

الوتاـ اللحنتم ُب العربي  ميميز عف بري  ااحتم  الصتحي  ُب اللحنات ااصرل كاد اطي اػ ا اصتاحػم  ك     
باايماـ اللحنتوني الردامى، إذ احصل الت  كمو  بداو  الي سي  لعلس الوحت العريب على دراس  أصتات العربي  

 ف اي  ؼتارج ا كص ا ا، تا ويال ـ كمع يات علس اللحن  اضتدو يم
ي ك ال ػػ  أصػػتات consonnesوي ػػتف الوتػػاـ الصػػتٌب ُب العربيػػ  مػػف ذتاحيػػ  كعكػػروف صػػاميا أك ارفػػا ي     

 : (*)ك ال   أصتات طتول  ايالطم  ػيتال سرة ػً  ي كاي ارر  ال يح  ػى voyellesصاهي  اصْية ي
، ال سرة اظتمدكة ػًيال يح  اظتمدكة ح ػىا، الطم  اظتمدكة ػتي

 ي(126)
 كمف اتحصاؿ بني الصام  كالصاه  ويكٌ و ما وعرؼ ُب راف  اللحنات باظتر ا 

syllabeػ  بيػفٍ  + حيػ + ، ف ي ريم لدووا: ري
ػ  سى  + دىرٍ  + بىػدٍ  + حىػ + كُب ريم الدرس و تف الير يا راآلٌب: رى
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 ي21، ص: 4اطتصاها، ابف جأ، ج - 
125

 ي18صصاها العربي  كاععجاز الررآ٘ب، ص:  - 
*
  اب  اضتررات الرصْية ما ال تول  ُب رتيا الص ات إت أ ا ختيلف عو ا ُب مسيتل مدة الو  يحي - 

126
 ي88الصتحيات كال تحتلتجيا، مص  ى اررات، ص:  - 



 
 

تبػػ ، ف ػػي فػػالو   حويرػػو مػػف اػػرؼ البػػا  مبااػػرة إٔب الػػداؿ، كاػػرؼ فػػ ؿ الكمسػػي  ت حو ػػ  كإف راحػػ  م ي
الػػداؿ اػػت اآلصػػر عبػػارة عػػف اػػرفني مػػدامني مػػا بعطػػ ما، ف ػػي الصػػتت حسػػما ارفػػا كااػػدا كأ وػػا  الير يػػا 

 وبدك أحه مكٌ و مف ارفنيي
اكلػػه بداػػ  جتيمػػا ُب الل ػػظ التااػػد أصػػتات بيو ػػا حوػػافر صػػتٌب وورػػو علػػى ج ػػاز اليصػػتو  حد مػػا كروػػْيا     

كورػيس بيو مػا اوػاة مكػرتر  حسػٌ و  فييواكله بطركب مف اليعدوو كاليبػدوو، ليرػٌرب بعطػه مػف بعػص>>ككفا ، 
 يرارب ال م وزوو اليعورياصترواف الصتٌب، إ ا حزع  العواصر اظتيوافرة لكدة اليباعد أك اليما و، إٔب ال

ه أف ح ػتف اليػا  بعػد الػزام، اػْي أف الػزام غت ػترة ااصػو فيػ ، كمف أمول  ذل : ازدار كوزداس كازدوػاد      
ؿ اليػا  اػرؼ بدً ب  ص   اصت ر على اعتم ، كأي لِّ رصتة، كاليا  م متس  ادودة، كبيو ما حوافر مف ج يني فحني 

 ي(4)<<غت تر ادود ات الداؿ، ف صبح بني اضترفني ضرب مف اليرارب وزوو العسر العالجي كويسر اادا 
الصػتاه  الرصػػْية )الطػػم ، ال يحػ ، ال سػػرة( ؿتػت اتلوػػا: ٓب و يبػتا ٓب و يبػػا اػػ ؼ  حػػه اػد حتػػ ؼأرمػا     

الصػػاه  كالصػػام  الػػ م اػػت اػػرؼ الوػػتف، فحػػ ؼ الصػػتاه  كالصػػتام  ُب الوتػػاـ اللحنػػتم، وعػػٌد ملمحػػا 
 اايصادوا بارزا، كشت  دال  على الراب  ُب اايصاد ااصتاتي

مػػف علمػا  العربيػ  الػ وف اٌعػدكا عتػا، كأٌسسػتا بويا ػا، فػػنف كسػتا  أرػاف ذلػ  عػف اصػد أك عػف اػْي اصػد     
الػدارس كاظتػيمعف ُب الوتػػاـ اللحنػتم للعربيػػ  وػرل ذتػػ  شتػات اايصػادو  كاضػػح  كميػو إٔب حيسػػْي ح ػ  ااصػػتات 

 اظتيوافرة أك اظتيباعدةي
  االقتصاد اللغوي والمناسبة الصوتية

ذلػػ  افن ال ػػالـ ويػػ لف مػػف أل ػػاظ كاال ػػاظ حيكػػ و مػػف أكؿ مسػػيتوات اللحنػػ  ك د اظتسػػيتل الصػػتٌب عػويػػ     
 ااصتات كااصتات اظت تح  لل الـ متيلف الي ليف بيو ا ُب ال لمات كاصتمو باصيالؼ اظتيحد ني باللحن ي

ف وػػْيان مػػا نتيػػو اظتػػي لس إٔب اسػػيبداؿ السػػ و مػػف أصػػتات لحنيػػه بالٌصػػعم الكػػاؽ الػػ م لتيػػاج إٔب غت ػػتد     
ر وسػاعحساف ُب اػ ا رحالػه ُب اػىت موػااي اياحػه وروػد التصػتؿ إٔب ارضػه ك مبيحنػاه ب  عطلي أرص ،كااؿ

 ، كب او الي اليف يالسيبو
اظتواسػػب ي اػػيتعان ملحتتػػان ُب الدراسػػات البالايػػ  كالوحتوػػ  رمػػا اػػاع  مصػػ لحات لرػػد اػػاع مص لحي   

اػػت  >>فػػ   كاظترصػػتد باظتواسػػب  الصػػتحي أصػػرل اروبػػ  موػػه ُب الدتلػػ  مو ػػا: اتحسػػجاـ اظتتسػػيري، اعحبػػاع كاليتا
حػػ  ر أك حػػ  ْي أصػػتات ال لمػػ  التااػػدة بعطػػ ا بػػبعص رمػػا لتصػػو اػػ ا اليػػ  ْي أوطػػان عوػػد احصػػاؿ ال لمػػات 

 اظتيجاكرة ُب الو   اظتيتاصو ،كااصتات 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 
 

 ي:45اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت رد، فير الدوف اباكة، ص:  -4

 
 
 

رل ػػػا سػػػتا  فمػػػف ااصػػػتات مػػػا اػػػت سػػػروا اليػػػ  ر ووػػػدمج ُب اػػػْيه أروػػػر ؽتػػػا اػػػد و ػػػرأ علػػػى سػػػتاه مػػػف   ليسػػػ 
  ي(4)<<ااصتات يي

كاتحسجاـ الصتٌب ات جز  مف حتاـ اللحن  العربي ، كذلػ  أحوػا ت ؾتػد رلمػ  ويجػاكر في ػا ارفػاف وصػعم     
ػػػػ ِّبى اػػػػىت وصػػػػبح سػػػػ ال، كحي ػػػػ  رت صلػػػػ  حػػػػتع مػػػػف  علػػػػىيػػػػا أعطػػػػا  الو ػػػػ  ح ر مػػػػا إتٌ كايػػػػْيِّ أاػػػػدقتا كاي

اتحسػػجاـ اضتررػػي أ وػػا  عمليػػ  الو ػػ ، فػػال جتمػػا بػػني صػػتت اػػاذ كآصر،رمػػا ت جتمػػا بػػني اررػػ  موااطػػ  
اصرل، فيلدم ا ا اتحسجاـ إٔب صل  حتع مف اليتاف  كاليػتازف ُب ال لمػ  التااػدة أك ال لمػات اظتيجػاكرة، 

ااعطػػا  الػػل حيعػػاكف علػػى اليصػػتو  حػػتع مػػف اتح ػػاؽ الػػ م ووكػػ  بػػني رتيػػا  >>: كُب اػػ ا ورػػتؿ فوػػدرو 
 ي(3)<<ويي ه إٔب أف ووسجس ما ااعطا  ااصرل 

ك ُب اليوزوػو اضت ػػيس ؾتػػد ألتاحػػان روػػْية مػػف اتحسػػجاـ الصػػتٌب بػػني آواحػػه ال رنتػػ  ايػػ  ت كتػػدالرارئ عتػػا أٌم    
ص مػػف حاايػػ  اظتيػػارج كالصػػ ات كاضتررػػات صػػعتب  ُب حالك ػػا أك حردوػػداا، فحركفػػه ميواسػػر  مػػا بعطػػ ا الػػبع

 بك و بدواي

 : مظاىر االنسجاـ الصوتي في القرآف الكريم 
 ،اليجػػاح كاعحبػػاع،  فمو ػػا اليما ػػوؼتيل ػػ ،   اتحسػػجاـ الصػػتٌب ُب الرػػرآف ال ػػرٙب متػػاار عػػٌدة كطراهػػ  ًيػػوين 

 يكاليرروم كاعمال  كاضت ؼ 
 التمػاثل:

كاليػا  ُب اليػا  فػاف ؼترجػا كصػ   رالبػا  ُب البػا ، أف وي ػ  اضتر >>اعداػاـ كاػت ويعد اليما و حتعا مف أحتاع    
كوعػأ   ،رج كالصػ ات حرػتؿ عو مػا اػد دتػا الفمػىت حكػابه ارفػاف حكػا ا حامػا ُب اظتيػا( 2)<<كسػاهر اظتيمػا لني

لالحسػػػجاـ حػػػ  ر اظتيجػػػاكرة بعطػػػ ا بػػػبعص حػػػ  را وػػػلدم إٔب اليرػػػارب ُب الصػػػ   أك اظتيػػػرج حتريرػػػان  >>:رػػػ ل 
 ي(1)<<الصتٌب، كحيسْيان لعملي  الو  ، كاايصادا ُب اصت د العطلي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي415ااصتات اللحنتو  ، إبراايس أحي  ، م يب  ااؾتلت اظتصرو ، الراارة،ص -4
 ي82،ص ـ (4:51)،حعروم: عبد اضتميد الدكاصلي، كػتمد الرصاص، م يب  ااؾتلت اظتصرو   ،جتزوف فودرو   للحن ا  -3
 51ارح طيب  الوكر ُب الررا ات العكر، ابف اصتزرم ،ص -2



 
 

 ي315،ص( ـ4:94)ضتف العام ،د  عبد العزوز م ر، طبع  دار اظتعارؼ -1

     
 

فل ػػي لتػػدث اتحسػػجاـ الصػػتٌب أ وػػا  عمليػػ  ال ػػالـ ت بػػدن أف حيسػػ  اضتػػركؼ كحوسػػجس مػػا بعطػػ ا الػػبعص 
ل ، كإذا جتاكر ارفاف ميرارباف ُب اظتيرج موو العني ك اضتا  كجػم ححنيػْي ستا  أراح  ُب  ال لم  أك ُب اصتم

مػػف العسػػْي علػػى اللسػػاف أف وو ػػ  بصػػتحني ميجػػاكروف كقتػػا  >>ه ػٌ أاػػدقتا ليسػػ و علػػى اللسػػاف الو ػػ   ػػا احػػ
 ي(4)<<مف طبيعيني ؼتيل يني ظتا ُب ذل  مف ج د على أعطا  الو   

اػػت حػداصو أك ذكبػاف فػػتحيس ُب  >>كااؿ عوػهذلػػ  مصػ لحياليحييدياف الػدوف علػى رػرٙب اسػػكاػد أطلػ       
فتحيس آصر اىت وصْي فتحيمان كاادا ُب سياؽ صتٌب معنٌي ،أك بعبارة أصرل: إلحنا  أك ػتت ل تحيس معنٌي حييج  
لي اعلػػه مػػا فػػتحيس آصػػر متيلػػف معػػه ُب ملمػػح صػػتٌب كااػػد علػػى اااػػو ،كو ػػتف ال ػػتحيس اصتدوػػد الوػػاحج عػػف 

  ي(3)<<يحييد صترة جدودة أك كس ان بني ال تحيمني اٌتؿ عوه كاتؿ إليه حييج  عملي  اظتما ل عملي  ال
كا ا اظتص لح كيجد ُب العربي  فرد ذرره سيبتوه كأطل  عليه مص لح ياظتطارع ي اي  كضػا ُب ال يػاب    

ع بػػػه اضتػػػرؼ كلػػػي  مػػػف بابػػػا شتٌػػػاه ي بػػػاب اضتػػػرؼ الػػػ م وطػػػارع  ػػػا ارفػػػان مػػػف متضػػػعه كاضتػػػرؼ الػػػ م وطػػػار 
 ي                                     (2)متضعهي

كمف اامول  الل ويما و في ا ارفاف رلم ياذٌرري الل حي  ر في ا اليػا  بالػ اؿ بعػداا فيصػبح ذاتن كااصػو     
رػػػر موػػػو اتلػػػه  ريكظتػػػا حػػػ  رت اليػػػا  اظت متسػػػ  بالػػػ اؿ اجمل ػػػترة بعػػػداا حتٌتلػػػ  إٔب ذاؿ ف صػػػبح  اذن حفي ػػػا ياذ
 ،كات م نرنر ي (1) ﴾ كاذٌرر بعد أم و  ﴿ حعأب:

أم شتا العرب ال صحا   (5)<<كمىٍف ااؿ مي نٌعف ااؿ مي ٌٌرر كاد شتعوااس ورتلتف ذل ي>>ااؿ سيبتوه
 وو رتف ب ل ي

 فى لًل نٍرًر فػى ىٍو ًمف مُّدًٌرركىلىرىٍد وىسنٍرحىا الريٍرآ ﴿ ;كااؿ حعأب ،(8)ااؿ بعط س ُب ادٌرر اذٌرريكااؿ ابف جٌأي    

 ي(8) ﴾
 ػػػػػػػػػػػ
 ي11ص( 4:88)4ط،ُب الوحت العريب اتاعد كح بي  على اظتو ج العلمي اضتدو  ،د  م دم اظتيزكمي ، م بع  مص  ى اضتليب  -4
 ي4:4صـ ( ،4:95) ،3أصتؿ حرا ي  ُب علس اللحن ،د ررٙب زري اساـ الدوف، م يب  ااؾتلت اظتصرو  ،ط -3
 ي 188، ص1،ج 2ـ(،ط4:92ال ياب،سيبتوه، حح: عبد السالـ ااركف، عآب ال يم، بْيكت ) -2
 ي 15وتسف:  -1
 ي:18،ص 1ال ياب ،ج -5
 ي 4:1 4ـ( ،ج4:51سر صواع  اععراب ، ابف جأ ، حح: مص  ى السرا كزمالهه الراارة ،) -8
 ي 87الرمر:  -8



 
 

  
مػػػ ح ر اجيمػػػا ذاؿ كحػػػا  كؼترج مػػػا اروػػػم مػػػف بعػػػص، فلمػػػا  اػػػو مػػػف مػػػدٌرري ف صػػػلهكاػػػاؿ اطتليػػػو: ورتلتفي

  (ي4)ازدزتيا ُب اظتيرج أيدام  اليا  ُب ال اؿ ف عرب  اليكدود فيحتل  داتي

كا ه العل  الصتحي  حيتً ر اٌ  العريب اظتراف ال م و ره حتإب اامواؿ كاظتيراربات مف اضتركؼ، فيرـت    
م أك الورو ليجعو اركؼ ال لم  ميجاحس  كموسجم  ما بعط ا بعمليات جتميلي  إما باضت ؼ أك الرل

 االنسجاـ بين حروؼ المباني :                                                 البعص ي
ايػ  ورػرتب بعطػ ا  حيميز بوي  ال لم  سرري  داصليػ ، حيموػو ُب الي ػاعالت الصػتحي  بػني كاػدات بواه ػا   

 أصرل،كويجاذب حارة، كويوافر حارة أصرليمف بعص مرة كوبيعد مرة 
  ف ي بوي  ال لم  اظت ردة حعيص اركؼ اظتبا٘ب ) الصتام ( اللبوات ااساسي  ُب بواه ا     

اػػ ه اضتػػركؼ ُب حرريب ػػا فيمػػا بيو ػػا، كُب احطػػماـ بعطػػ ا إٔب بعػػص ليكػػ يو ال لمػػ ، ت حػػ لف رتيع ػػا فيمػػا 
 ا رو اضتركؼ كاواؾ ما و حلف ما بعص دكف البعص اآلصريبيو ا ُب رو اااتاؿ، ف واؾ ما و حلف م

بعص، إذ وسػعى رػو كااػد مو ػا إٔب اسػيرراره بػل  حزاع ما بني الل ت ح حلف بعط ا كُب اضتال  ااصْية متي     
ا باليػػ  ْي علػػى اضتػػركؼ اصتػػارة لػػه كجعل ػػا حيصػػف تتاصػػ احه كصصاهصػػه، كمػػف ٍب نت ػػف أف وربػػو كسػػ تحه، إٌمػػ
 أك بنسراطه  اهيان مف البوي  ي ،ا بنبعاده مف اصتتارإتن فنحه لتاكؿ الييلا مو ا، إمٌ غتاكرحه، ك 

كا ا ما ويموو ُب الدراسات الصتحي ، ُب تاارٌب اليرروم كاليبعيد الصتحيني الليني حعيػصاف ذات أقتيػ  ُب     
إلي ػا، بيحدوػداا كذرػر بعػص  حتري  اتايصاد اللحنتم، مف صالؿ بعص اآلليػات الصػرفي  الػل ؿتػاكؿ الي ػرؽ

ٍجً ػػدة لػػ ل  
ي
اامولػػ  عو ػػا راليػػا   ُب صػػيحنليحي ٌعوي كيحي اعػػوي: إذ ح ػػره العربيػػ  حػػتإب اظترػػاطا الرصػػْية اظت

حلج  إٔب اصيزاعتا عف طرو  إسراط اضترر  مف أاػدقتا ليكػ ِّو مػف اظتر عػني اظتييػابعني مر عػان ميتسػ ان مر ػالن 
ٌتؿ رو   (ي4)مف ي حػىيػى ىعنوي كي حػىيػى ىاعنوي إٔب حػىيػٍ ىٌعو ك حػىيػٍ ىاعنوي ُب لحن  اليياطم( ) ك  ه ال رور  حتي

 

 ػػػػػػػػػػ
                ي31رياب اصتمو ُب الوحت اظتوستب لليليو بف أزتد، دراس  حتليلي  ،د ػتمد إبراايس عباده ، موك ة اظتعارؼ باعس ودرو  ،ص  -4 
 ي318ـ( ، ص3111)4تحي  ُب بوا  ال لم ، د  فتزم الكاوم عآب ال يم اضتدو ،أربد ااردف طووتر : أ ر الرتاحني الص -3
 

 
 



 
 

ػػػٍر اػػػاؿ حعػػػأب:كمػػػف أمولػػػ  ذلػػػ  ال عػػػو ح ٌ رػػػ ػػػٍر أك اطن ن ػػػر كاامػػػر موػػػه حى ى ن ٍوػػػييس جيويبػػػان فػػػاىطن نريكا  ﴿ػ و ن ن  ﴾كىًإٍف ري
ي ن ِّرً  ﴿، كااؿ أوطان:الوسا 

مُّ اظت  (ي4)  ﴾وفكىاي لتًي
سبم ؽتا ل  اليا  لل ا  ب حه مىت جا ت اليا  بعد صتت ص ْيم أك  يرمطاف عبد اليتابيكاد علٌو    

، كت حريصرا ه اظتما ل  على (3)أسوا٘ب اد   ؽتا ل  رلي  بني اليا  كبني ا ا الصتت الص ْيم أك ااسوا٘ب
ضي كاظتطارع، كاد كردت ُب الررآف ُب العدود* صيحن  اامر أك اظتصدر فرط، بو ح ٌرد ا ه العل  ليكمو اظتا

  :موومف اظتتاضا 
 ي(2) ﴾ كىٍليى تنفيتا بًالبػىٍيً  العىًيي  ﴿ ااؿ حعأب: (وى نتنؼي ) ػػػػ (ويٌ تؼ)

 ي            (1) ﴾ اىاليتا ًاطنيػىٍرحىا ًب ى كىًتىف منعى ى  ﴿كااؿ حعأب ؼتصا عف رد اـت ذتتد لوبي س : 
 (ي5) ﴾ف صىدنؽ كىأىريف مِّفى الصناضًتني ﴿ ااؿ حعأب:( وٌصٌدؽي ) ػػػ (ٌصدؽيػو)كر ل  
 ي(8) ﴾لىعىلن يس وىطنرنعيتف  ﴿ ;، ااؿ حعأب(وطنرٌع ) ػػػ( طرنع ػوي)كر ل  

كالطػػػػاد  داؿكاظتالاػػػػظ ُب اامولػػػػ  اظتػػػػ رترة أٌف اػػػػرؼ اليػػػػا  اظت مػػػػتس وصػػػػعم ح رػػػػه جبوػػػػم ال ػػػػا  كالػػػػ    
لػػم اليػػا  إٔب طػػا  لييما ػػو اضترفػػاف، كحتػػران لتجػػتد طػػا وف فالبػػٌد مػػف اعداػػاـ، كُب اػػ ا ورػػتؿ ركيييفلػػ ل  حي 

اظت بػ  طػا ن تسػيوراؿ اجيمػاع اليػا  مػا اضتػرؼ اظت بػ  إفتا أبدل  حا  اتفيعاؿ إ ر  >>الكيخ صالد اازارم 
 بػػ  مػػف اػػركؼ اتسػػيعال  ، إذ اليػػا  مػػف اػػركؼ اعتمػػ  ، كاظت ،الصِّػػ  ظتػػا بيو مػػا مػػف اح ػػاؽ اظتيػػرج كحبػػاوف 

 ف بدل  اليا  ارؼ اسيعال 
 ػػػػػػػػػػ
 ي  419اليتب :  -4
 ي :3ـ ( الراارة، ص 4:94الي تر اللحنتم كمتااره كعلله كاتاحيوه ، عبد اليتاب رمطاف، م يب  اطتاخبي ،) -3
 ي:3اضتج:  -2
 ي18الومو: -1
 ي41اظتوافرتف:  -5
 ي 1:ااعراؼ:  -8 

 الل ايتِّؿ في ا اظتر عاف اظتييابعاف إٔب مر ا ميتسط ُب الررآف ال رٙب ال لمات اليالي  : مف اظتتاطف -)*(
انري ااؿ حعأب:  ٌَ  ي  95البررة :  ﴾حىتن نريكفى عىلىيً س بًاًعٍبًٍ كىالعيٍدكاف  ﴿ حيتٌ ر ػ حظن
    ي                                   :38البررة:   ﴾ب كىمىا وى نرنري ًإتٌ أيٍكليتا ااىٍلبىا ﴿ :وي ٌررػ و نرر ااؿ حعأب -
و ااىٍعلى ﴿ويسٌما ػ وسنمنا ااؿ حعأب:  -

ى
 ي   91الصافات:  ﴾تى وىسنمنعيتفى ًإٔبى اظت

ا كىازٌٍوػنوىٍ   ﴿ويزنوف  ػ وزنونف ااؿ حعأب:  -  ي   31وتح :  ﴾اىىتن ًإذىا أىصى ىًت ااىٍرضي زيٍصرىفػى ى
ارأ ااؿ حعأبويدى  -  ي 83البررة :   ﴾كىًإٍذ اػىيػىٍلييس حػىٍ سان فىادنارىٍأًبي ًفيػٍ ىا ﴿ :ارأ ػ ودن
وػىينا   ﴿ حيسااط ػ حسنااط ااؿ حعأب: -  ي  35مرٙب:   ﴾حىٌسااىط عىلىٍيً  ريطبان جى
 ي88الومو:  ﴾بىٍو ًادنارىؾى ًعٍلمي يس ُب اآلًصرىة   ﴿ حٌدارؾ ػ ادنارؾ ااؿ حعأب: -

    



 
 

 ي(4)<<مف ؼترج اظت ب  كايصيْيت ال ا  ل ت ا مف ؼترج اليا   
 كا  ا حرلم اليا  طا  لوسباب اليالي  :

فيجػػد اللسػػاف  رػػالن كصػػعتب  ُب الو ػػ   مػػا ميجػػاكروف، ا  م متسػػ  كابل ػػا اػػرؼ م بػػ  مسػػيعو، أٌف اليػػ -4
كحيػداس ي يػف علػى اللسػاف حيرلػم اليػا  طػا ، ليكاػىت وػيس ا ،ة مػرة  احيػ رن عيد ال ى فالٌلساف وصعد كو بط  ٍب وي 

ال ػػا  ُب أصي ػػا لي ػػتف عمػػو اللسػػاف مػػف كجػػه كااػػػد فيصػػعد مػػرٌة كااػػدة، كاػػت ضػػرب تػػاار مػػف ضػػػركب 
 اتايصاد اللحنتمي

 الب  اليا  طا  بص   صاص  مف بني اضتركؼ اظت بر  اظتسيعلي  ا ا مف ؼترج اليا   -3
 رؼ آصر، كا ا الوتع مف اظتما ل  وسميه اللحنتوتفكلي  إٔب ا ،فواسب ا  أف حرلم إليه

 ، كاواؾات أف وي  ر الصتت ااكؿ بالوا٘بك  يrogrossiveيباليما و اليردمي )اظتربو ( 
  ي(3)كفيه وي  ر الصتت الوا٘ب بااكؿ progrossiveحتع  اف ات الرجعي أك الييل ي 

 فاصوياليرا  اضترفني اليرا ن مبااران اي  ٓب و صو بيو ما  -4
في ػا  جتػاكر، دازحػا  عى، اٍذح ػرحػدا بويي ػا العميرػ :كاػي ُب  ،زاد ،ٌدعى، اذدرر، ازداد، مػف دعػا، ذرػرفموالن ا

لبػػػ  اليػػػا  إٔب حتْياػػػا اظت بػػػ  فصػػػارت ياصػػػ صي اػػػاؿ فري  ،ااكؿ م بػػػ  كالوػػػا٘ب مسػػػي يو ،صػػػتحاف م متسػػػاف
ا﴿حعأب:   (ي2) ﴾كٍامير أىٍالى ى بًالصنالًة كىاٍص ىًص عىلىي ى

 (ي1) ﴾  رالن بو رناف   ﴿ اتله حعأب:الل كردت ُب  )بو راف( جعيالرن  الي  ر كمف أمول  

إت اعماـ ا ا فله س ي  ل ي ػ  علػى تـ بػو، كالسػ    ،  بندااـ الالـ ُب الرا  يبرٌافيره  اآلوفرد اي     
 ي(5)نتوا اعدااـ 

كما حسييلصه ؽتا مطى اػت دااـ الرا  ُب الالـ ي وحن لن سي، بن ،(8) ﴾ سكىوػىحٍنً ر لن يس ذيحيتبى ي  ﴿كاتله أوطان:      
كرػػاف عمػػو اللسػػاف في مػػا صػػعبان أك فيػػه مكػػر  ك رػػو وػػيس حتتولػػه   أحػػه مػػىت جتػػاكر ارفػػاف ُب رلمػػ  أك رلميػػني

 تل  ػكحرله إٔب ارؼ آصر نتا و اضترؼ ااا
 

 ػػػػػػػػػػ
 ي2:4، 2م بع  عيسى اضتليب، مصر بدكف حاروخ جارح اليصروح على اليتضيح  صالد اازارم،  -4
 ي418م418ااصتات اللحنتو ، د  ابراايس أحي ، م يب  ااؾتلت اظتصرو ، الراارة،ص:  -3
 ي423طه :   -2
 ي41اظت   ني:  -1
 ي 39ـ (، الراارة ، ص 3115، 4138،)اػ 3الصااف ُب جتتود الررآف ، ػتمد الصادؽ امحاكم ، دار العريدة ،ط -5
 ي 24آؿ عمراف: -8



 
 

كالحنػػرض مػػف اػػ ا اليػػ  ر اػػت  >>كاػػ ا مػػا ويسػػ ِّو كمت ػػف علػػى اللسػػاف الو ػػ   مػػا ،ورػػتؿ إبػػراايس أحػػي     
  ي(4)<<اليرروم بني الصتحني اظتيجاكروف ما أم ف حيسْيان لعملي  الو   كاايصادان ُب اصت د العطلي

 ي                             (3) ﴾ صرةبو اٌدارؾ علم س ُب اآل  ﴿ كمف أموليه أوطا اتله حعأب:
ي حػداررتاي فػػ دامتا اليػا  ُب الػػداؿ فصػػارت داتن سػارو   ايو ػػا ٓب وصػػلح كالبويػ  السػػ حي  عتػ ه ال لمػػ  اػػي:

 اتبيدا  بسارف ف دصلتا أل ان ورا   ا اتبيدا  ي
ل  ذكايػ  متيلػف في ػا الوػاس  كؼ مسػ كا ه الراعدة ليس  م ردة ُب با ا اطِّرادا ريليا اٌف اطي  ح   اضتػر    

، مػا دترٌحػ  عليػه االسػو  كاعيادحػهاسػم  ،به عود ايا ما اد وصعم على اػْيه فما وس و الو   ،روْيا
 ﴿:-عليػه السػالـ -، كموه  اتله حعػأب ؼتػصا عػف حبينػه متسػى  اتصيالؼ ُب الررا ات الررآحي وك د على ذل

فرػد اػرأ أبػت عمػرك كزتػزة  ي،(3) ﴾ كىرىبِّ يػس ًمػٍف ريػوِّ مييى ىػصِّ ت وػيػٍلًمفي بًيىػتـً اضًتسىػاب كىاىاؿى ميتسىى ًإ٘بِّ عيػٍ تي بًػرىيب 
ي، كارأ البااتف باعت ار، اٌف ال اؿ كاليا  اْي ميجاحسني   ي(4)كال ساهي بندااـ ال اؿ كاليا  لرر ما ي عي ُّ

وىػا عىلىٍيػًه آبىا ىحىػا اىاليتا بىٍو حٌيًباي مىػا أىٍل ى  ﴿:كمف ذل  اتله حعأب    اػرأ ال سػاهي بنداػاـ تـ ياػوي كيبػوي  ،(5) ﴾يػٍ
، كالوػتف  ؿتػت: ي بػٍو حيبػا ي كي اػٍو حػرل يمػف سػترة لتا ، كالصػاد، كالػزام، كالسػنيعود اليا  كالوا  كال ا  كا

 (ي6)ت ار، كارأ البااتف رتيعا ذل  باعباي كي ارٌتل ي: يبٌويإب،في تف الررا ة على الوحت الي 3اظتل  
فلػ ل   -اليعروػف أم تـ -و  ُب اطتًلر  أاػب   تـ اظتعرفػ كاج  ال ساهي أٌف ا ه الالـ ظتٌا راح  سار   

 ، كاج  مىٍف  ركؼ رما حداس تـ اظتعرف  عودافٌ حداس ُب حل  اضت
 ، اٌف ا ه الالـ ا ُب اي  مف حل  اضتركؼأت ر تـ ي او ي كيبوي فلس وداس تمى 

 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي:41م451ااصتات اللحنتو  د  إبراايس أحي  ، م يب  ااؾتلت اظتصرو  ص: -(4)
 ي88 :الومو -(3)
 ي 27:اافر  -(3)
 ي 79، ص2008ووتر: الي سْي اللحنتم اتجيماعي للررا ات الررآحي   ، اادم  ر ، عآب ال يم اضتدو   -(4)
 ي870 :البررة -(5)
، ( ـ 8997)، ملسسػػػ   الرسػػػال  بػػػػْيكت ،   5اػػػػ( حػػػػح: سػػػعيد اافحنػػػا٘ب ط403الػػػػرزتف بػػػف أزتػػػد بػػػف زؾتلػػػ  )ت  اجػػػ  الرػػػرا ات لإلمػػػاـ أيب زرعػػػ   عبػػػد -6
  ي822، 828ص

وسػػ   عليػػه، كالػػ م لري ػػا  -أم مػػف رلمػػ  -و مػػا مػػف اػػرؼح ػػارؽ تـ اظتعرفػػ  مػػف ج ػػ  أٌف رػػٌو كااػػدة م
ؼ التااػػد الػػ م ت وي صػػو اػػرؼ آصػػر مػػف رلمػػ  أصػػرل ، كلػػ ا وطػػعف مبػػدأ اعداػػاـ الػػ م و ػػتف ُب اضتػػر 

  ي(8)<<بعطه عف بعص 



 
 

 تنػاسب األصوات: 
اظتيػػو إٔب اطت ػػ  كالسيػػ تل  كإٔب الينواسػػ  اػػاها بػػني الونػػاس اػػىتن ُب ح ػػ  اللُّحنػػ ، كلػػ ا فعوػػد جتػػاكر ااصػػتات     

ػػ -نتيػػو حػػاط  الٌلحنػػ مػػوالن ُب رلمػػ  مػػا  -اظترارػػ  كاظت يمػػ  الٌصػػ يني علػػى  إٔب ححنليػػم إاػػدل -رعي ٍكػػر أك ٓب وى عى اى
 ااصرلي

م الصِّ   الرتو ، في ص  ااصتات اظترار  صػ   ال يامػ ، فيورلػم إٔب غتاحسػي ا اظت يمػ ، حتريرػان حنلن كاوا حي     
 لالحسجاـ كاظتما ل  بيو ا، كب ل  متف ح ر ا، كمف صتر ا ا الينواسم:

رحي، كاعػ  السػػني بػني اػػرفني صػ   اصت ػر، كذلػػ  موػو رلمػػ  يمسػ إٔبكاػي م متسػػ  اظتيػو ُب ح ػ  السػػني  
 ي غت تروف كقتا اظتيس كالرا  ،في ص  ص   اصت ر كحيسما ُب الو   صادا حتريرا لالحسجاـ بني اضتركؼ 

كُب رلم  يسٌيري أ رت اطتػا  اظتسػيعلي  ُب السػني اظتو يحػ  ابل ػا فحتنلي ػا إٔب حتْياػا اظت ٌيػس كاػت الصػاد     
س مػف اضتػرريني اظتيوااطػيني الرػروبيني مػف بعطػ ما، حػزكؿ اللسػاف اػرك  >>فصارت صينر، كسػبم ذلػ  اػت 

ميسػػػي الن ؿتػػػت اػػػاع ال ػػػس مػػػا الصػػػتام  اظتو يحػػػ  ٍب صػػػعتده م برػػػان أاصػػػى اضتوػػػ  مػػػا الصػػػتام  اظتسػػػيعلي ، 
كجوػػػػتا س إٔب العمػػػػو مػػػػف كجػػػػد كااػػػػد كاصيصػػػػار العملييػػػػني اظت ل يػػػػني ُب اررػػػػ  كااػػػػدة اايصػػػػادان ُب اصت ػػػػد 

  (3)<<العطلي اظتب كؿ
كرما وي  ر اظت مػتس بػاجمل تر رػ ل  ويػ  ر اجمل ػتر بػاظت متس ، ف لمػ  ي قتػ ي مػوال كاػا في ػا اظتػيس كاػت     

كاػػت ُب التااػػا >>غت ػػتر بػػني م متسػػني كقتػػا : اعتػػا  كالسػػني، كاػػت السػػبم الػػ م جعلوػػا فتيػػو بػػه إٔب اعتمػػ 
اظت مػػػتس كوطػػػي  مػػػا اجمل ػػػتر ليي بػػػ ب  اايصػػػاد ُب عمليػػػ  اتحربػػػاض كاتحبسػػػاط ُب اظتزمػػػار الػػػ م و ػػػيح مػػػا

 ي(2)<<التحراف الصتحياف
 
 ػػػػػػػػػػػ
  ي822، 828اػ( ص403ووتر: اج  الررا ات لإلماـ أيب زرع   عبد الرزتف بف أزتد بف زؾتل  )ت  -8
 ي95م91 ييب، ص:الايصاد اظتتركفتلتجي، أزتد تا -3
 ي93، ص  ايصاد اظتتركفتلتجيتا -2

    
وتمئػػ و وٍصػػدير الونػػاسي أىٍاػػيىاحان  ﴿اسػػم بػػني اضتػػركؼ أوطػػا الػػم الصػػاد زاوػػان رمػػا ُب اتلػػه حعػػأب:كمػػف صػػتر اليو

 فالصاد صتت م متس و رد ص   اعتم  ليما و الصتت اجمل تر ال م وليه فيصبح اظت متس غت تراني ،(4)﴾
 صتحني فحسم، بػو اػي أروػر كورل شتْي اسيييي  أفن ا ه العملي  مف الوااي  الو ري  ليس  حتافران بني     

مػػف ذلػػ  ب وػػْي، ف ػػي مرحب ػػ  تي احي يػػ  الو ػػ  فػػالتحراف الصػػتحياف ُب اػػاؿ ح ػػ  ااصػػتات اظت متسػػ  وبيعػػد 



 
 

أادقتا عف اآلصر اىت ح تف اظتساف  بيو ما رافي  ظتػركر اعتػتا  سروػ  كطالاػ  فػال وي بػ ب الػتحراف الصػتحياف، 
  ثي2سس211إٔب    311           كحرتاكح سرع  اعتتا  مابني           

أمنػػا ُب اػػاؿ ح ػػ   ااصػػتات اجمل ػػترة فػػالتحراف الصػػتحياف ورػػرتب أاػػدقتا مػػف اآلصػػر اػػىت ح ػػتف اظتسػػاف     
بيو ما اْي رافي  ظتركر اعتتا   سرو  كطالا ، في رِّا ما اعتتا  ٍبن وررتباف ٍبٌ وبيعػداف، كح ػتف سػرع  اعتػتا  مػابني 

 ي ث2سس811 إٔب  311
كمعػػد ذلػػ  أفن ححنػػٌْي ح ػػ  الصػػاد ليصػػبح غت ػػتران عوػػد غتاكرحػػه الػػداؿ ُبي وصػػدري رػػاف بسػػبم السػػرع  ُب     

عمػػو الػػتحروف الصػػتحيني، كبسػػبم دووامي يػػ  اعتػػتا  ُب التضػػعني اظتييل ػػني اللػػ وف وييػػ قتا الػػتحراف الصػػتحياف 
 ي(3)ج ران كقتسان 

ات لو ػ  رلمػ  يوصػدري  مػ  الصػاد ٍب جب راػا، أم جبعل ػا كاد ااـ شتْي اروف  اسييييه بريػاس الػرتداد   
زاوان مي يم  مسييدمان ُب ذل  الراسس ال ي ي اتسم، فيبني له أفن ح ر ا غت ترة متي ف مف حرددا ا، كمف 

 : (2)بني الوياهج اظتيتٌصو إلي ا ُب ذل  ما ولي
بلحنػػ  حػػرددات الصػػتت ُب اظتسػػيتل عوػػد ح ػػ  الصػػاد م متسػػ  ) أم بو ر ػػا علػػى ااصػػو ُب يوصػػدري  -4

 3,1ارحػػز، أٌمػػا عوػػد ح ر ػػا زاوػػان م يمػػ  فرػػد بلحنػػ  حرددا ػػا ُب اظتسػػيتل الػػرتددم ااٌكؿ 33الػػرتددم ااكؿ 
 ارحز، أم أفن حرددات الصاد حرو ُب اظتسيتل الرتددم ااٌكؿ عود ح ر ا غت ترةي49ارحز أم ب ارؽ 

 ارحز، كبلغ أعلى حردد عود ح ر ا  198بلغ أعلى حردد للصاد م متس  ُب يوصدري -3
 ػػػػػػػػػػػ
 ي 18 : الزلزل  -4
 ، عآب ال يم اضتدو مو ج لسا٘ب معاصر ، د  شتْي اروف اسيييي    –الررا ات الررآحي  بني العربي  كااصتات اللحنتو   -3
 ي344، 341ص: ـ(، 3115) 
     ي344ص: الررا ات الررآحي  بني العربي  كااصتات اللحنتو  -2
 
 

ارحز، كا ا وعأ أٌف أعلى حردد للصاد ُب يوصدري ورو عود ح ر ا :5ارحز ب ارؽ مرداره  139زاوان م يم  
  غت ترةي

ه اللحنتوػتف موػ  الرػدٙب علػى أقتيػ  اليػآلف الصػتٌب كجعلػته أساسػان  ل صػاا  ال لمػ  فاحسػجاـ اضتػركؼ حبٌ  كاد
كمػػف اوػػا جػػا ت دعػػتة  ،يػػه كسالسػػ  الل ػػظ كجزاليػػهكحػػآلف ؼتارج ػػا اػػرطاف ليحريػػ  سػػ تل  الو ػػ   كع كب

ا مػػا رػػاف أعػػدؿ رػػاف أاػػد حالؤمػػان، كأٌمػػحعػػدوو اضتػػركؼ ُب اليػػآلفييي كرلٌ  >>الرمػػا٘ب إٔب مراعػػاة الػػيالـؤ كاػػت
اليوافر فالسبم فيه ما ذرره اطتليو مف البعد الكدود ك الررب الكدود،كذل  أحه إذا بػىعيػد البعػد الكػدود رػاف 



 
 

كرل مػا  احه توزل  رفا اللسػاف كرده إٔب م احػه ،كإذا ارب الررب الكدود راف توزل  مكي اظتريدتوزل  ال  ر ،
  ي(4)<<صعم على اللساف، كالس تل  مف ذل  ُب اتعيداؿ 

ة عو ػاكبوا  ااصتات ُب ال لمػ  كال لمػات ُب اصتمػو وػرحبط ارحباطػان ك يرػان مػا تػالؿ اظتعػا٘ب ا    ، كاػ ه ظتعػصِّ
الل حتاد اظتكاعر ال ياض  كحتٌرؾ رتيا اضتتاس كجتعل ا ااضرة ليعيش اضتدث كحرااػم عػف روػم  ااصْية اي

 غتروات التااع  ي
أرور ااصتات ح  ْيان اركؼ اظتٌد كاللني الل دتياز خبصاها متسيري  جتعل ػا أاػدر  كاد تاظ الدارستف أفٌ   

 لتد ه اللحف اظتتسيري يعلى إاداث ح  ْيات ح سي  أابه بالي  ْي اظتتسيري ال م 
كحبدك أقتي  اركؼ اظتد كاللػني فيمػا حتد ػه مػف حلػتُّف ُب اعورػاع بػني اتـت ػاض كاترح ػاع وػوجس عػف طتعتػا    

اظتر عي اظتوساب ما اتا  الزفْي ؽتا وب ئ ارر  اعوراع ك و دِّئ مف حتحره دكف أف حل ر حل  ااصتات علػى 
 ير ص ات ااصتات السابر  عتا أك الالا

، ح  بتجتداػا دكف أف حرػف عاهرػان بيو ػاف ي حتافظ على العالاات ال بيعي  بني ااصتات السارو  فػو >>
 كمف اوا راف عتا دكر ُب موح اعوراع ص ات اارمتحي  ؽتيزة ادودة

اليػػ  ْي ُب حلتووػػه كإع اهػػه صصتصػػييه، إذ إٌف رػػو اػػرؼ مػػف اػػركؼ اللػػني حت ػػر لػػه ححنمػػ  كاضػػح  ُب الو ػػ  
 ي(3) << دكاعحكا

 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي8:ص ، الرما٘ب الو   ُب إعجاز الررآف ضمف  الث رساهو ُب إعجاز الررآف،  -4
اػػػ 4149)، 4أزتػػد عبػػد ا فراػػتد ، دار الرلػػس العػػريب ط :مراجعػػ  كحػػداي  ،ااسػػ  اصتماليػػ  لإلورػػاع البالاػػي ُب العصػػر العباسػػي ،د  ابيسػػاـ أزتػػد زتػػداف  -3
 ي455،ص الم ستروا (،ـ8::4،
   
 
 
، كعود ٍذ حيحنْي إذا ححنٌْي السارف ابل اكأصتات اللني ت حبرى على ااعتا عود جتاكراا ما ااصتات السارو  إ 

ادكد العبارة أك  او  البي  الكعرم و تف للتاف علي ا أ ر متسيري ربْي إٍذ حعمو أصتات اظتد كاللني على 
، كدتوح ػػػا صػػػدل متسػػػيريان وػػػل ر علػػػى با ااصػػػتات السػػػارو لوارتػػػ  عػػػف حيػػػاخت يػػػف اػػػدة اظترػػػاطا اعوراعيػػػ  ا

 إوراعي  الصتت السارف كو يح أمامه صدل أكسا ، ؽتا وساعد ُب إبرازه ككضتاه ُب الٌسماي



 
 

فاتميداد عود  او  العبػارة وسػمح للمػي لس )الرػارئ( تػد الصػتت كحرجيػا اليوحنػيس كح روبػه اامػر الػ م ت    
،كإذا اح ػػرد الصػػتت السػػارف عوػػد التاػػف ُب  اوػػ  العبػػارة أك اصتملػػ  رؼ السػػارفث مػػا احي ػػا  اظترػػاطا سػػلتػػد

  ي(4)كىضيح  اٌدة الطربات اعوراعي   اوا ا
  الهمزة بين التحقيق والتسهيل: 
كشتيِّػيى اضتػرؼ اظتعػركؼ قتػزة افن  ،زت ال ػرس قتػزان إذا دفعيػه بسػرع الدفا بسرع  حرتؿ قت >>اعتمز ُب اللحن    

 ي(3)<<كالوص مرادؼ عود اصتم تر لل مز ،عود الو   به ل ل يه على اللساف ت ويدفاالصت 
حرػػػتؿ حػػػصت اضتػػػرؼ حػػػصان إذا قتزحػػػه، كاليحريػػػ  كاليسػػػ يو كاليبػػػدوو مصػػػادر ضترػػػ  كسػػػٌ و   كبػػػٌدؿ رػػػاليعليس   

 ي(2) مصدر يلعلسي، كاعتمز عود الررٌا  كاللحنتوني ارؼ غت تر ادود مو يح موس و ت متال  ا ح  
كأمػا الػ وف ت مت  ػتف اعتمػز فيحررت ػا رتيعػا  كت ويػدصلتف >>:كاليحري  ات ااصو ُب اعتمز ااؿ سيبتوه   

 ي(1)<<بيو ا أل ا 
كخت ف اعتمزة إذا سبر ا ارؼ أك أرور، كالسػبم ُب ذلػ  اػت أفن  اعتمػز ُب الو ػ  بػه ح لػف، أم مكػر    

 ابن هي بعط س اجو ذل   كصعتب  ل تحه ارفان اتوان بعيد اظتيرج اىت
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 وبرته على أصله كات اليحري يبالي تٌع أم اليريل ، كبعط س بالسعو فلس 
اػاؿ ك س نله آصركف اصدان إٔب خت ي ه رما حيس و ال رو  الصعب  كالعرب  اظتي لف صعتداا كححنيْياس له أحػتاع 

، فحيوئػ  حصػْي إٔب االػف كالػتاك كاليػا  ، علػى اسػم ارري ػا فاعبداؿ ب ف حزوو حص ا فيلني >>:ابف وعيش



 
 

ة كاضتػػرؼ : بػني اعتمػػز ف حسػر  ا مػػف الل ػظ البيػػ ، كأمػا جعل ػػا بػني بػػني أماضتػ ؼ فػػ كاررػ  مػػا ابل ػا ييكأمػػا 
، فػػنذا راحػػ  م يتاػػ  جتعل ػػا بػػني اعتمػػزة كاالػػف ، كإذا راحػػ  مطػػمتم  جتعل ػػا بػػني اعتمػػزة الػػ م موػػه ارري ػػا

علػى  كؽتػا االػه ابػف وعػيش ويطػح أف ححنيػْياس لػه ،(4)<<كالتاك  كإذا راح  م سترة جتعل ػا بػني اعتمػزة كاليػا  
  ال   أحتاع: 

 ، كجعلته ارؼى مدٍّ ػتطا، أم صالصان مف ااهب  اعتمز إبداله مف جو  ارر   ما ابله -4

                                                                                      يا فه ما ارريه كوعص عوه باعسراط أكا فه كات حتعاف : -3
       ي ﴾ اىت إذا جا   ااراط ا ﴿ ني موو اتله حعأب:حس يله بني ب -2
كحيبدؿ اعتمزة سسم اررػ  مػا ابل ػا ، فػنذا  ،حافا ، ككرش عفعتس خت يف اعتمز أبت عمرك كأا ر مف ركم   

ُب ركاو  كرش عف حافا كاكا  كمف أمول  إبداؿ اعتمزسيبر  بطم  حيبدؿ كاكا ، كإذا سيبر  ب سرة حيبدؿ وا  ، 
فليػػتدِّ  ﴿ :فىيكمػػف إبػػداعتا وػػا  اتلػػه حعػػأبورتلػػت ذى ي رػػرأ ايػػ  حي ( 3) ﴾كمػػو س مػػف ورػػتؿ اوػػ ف ٕب  ﴿ :أباتلػػه حعػػ

 (8)، حيرػرأ ي اًوٍػييػت٘ب ي، (5) ﴾كىاىػاؿى ًفٍرعىػٍتفي ًاٍ حيػت٘ب ﴿ ،كاتلػه حعػأب :(1)ياي  حررأي ال وييًمف ،(2) ﴾ال م ايكدتف 
 ي (8)﴾اعتيدىل اًٍوًيوىا  ﴿كاتله حعأب :

 أما الهمزة األولى:
 كصيٌتر اجيماع اعتمزحني ُب رلم   ال    أحتاع:،فال ح تف إتن م يتا      
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 دصو س ِّل ا كوي ، كاالتف وي ويبدؿ الواحي  مو ما أل افترش  ،: ؿتت: أىأىح ر س، أىأىلدي مفتوحتاف
 كإفتا بدؿ أل ااعتمزة الواحي  ٓب حي  كاوا ورل شتْي اروف اسيييي  أفٌ ( 4)كودصو ابل ا أل ا ي 



 
 

َى ؿ -َى  –د ػػػ أ  – ؿ  ى –َى أ -فاجيمعػ  ال يحيػاف ف صػبحيا أل ػا ا ػ ا : أ  ، كبري  ارري ػا  سر  
د ي–  ي( 3) آلدي ًَ
ني جتوبػػػا للورػػػو اضتاصػػػو حه ت وو ػػػ   مػػػا ميجػػػاكر ػبػػػدل  قتػػػزة أـ سػػػر   كبريػػػ  ارري ػػػا اظت ػػػس أحٌػػػكسػػػتا  أي  

                               تجيماع ما  ي                                               
 ﴾ س يػلً ذى  فٍ ًمػ ٍْيً خًبىػ سٍ ري لي بًػحى ؤي أى  وٍ ايػ ﴿ ;موػو اتلػه حعػأب ،ف ااكٔب م يتاػ  كالواحيػ  مطػمتم أف ح ػت  النوع اليػاني :

 ليػػعى جى كى  ﴿                   (1) ﴾ا وىػػوً يٍ ف بػى ًمػػ ري رٍ الػػ ِّ  هً ٍيػػلى عى  ؿى زً حٍػػؤي أى  ﴿ :، كاتلػػه حعػػأب(2)
ى
ػػهً الى تا اظت  دى ٍوػػعً  سٍ ايػػ فى وٍ الػػ ِّ   ى  ى

 (ي 5) ﴾س ي رى لٍ كا صى دي  ً اٍ ؤي ا أى ا ى حى إً  فً زٍتى الرن 
كعليػػه ح ػػتف الرػػرا ة ي أىيحػػزؿي ي أي اػػ دكا ي كاػػ ا اليسػػ يو ُب  ،ل الرػػرٌا  وسػػ ِّو اعتمػػزة الواحيػػ فرػػالتف رمػػا وػػر 

 اريريه الصتحي  ا ؼ لل مزة الواحي  ما برا  ارري اي   

ي أىإذا ميواي    ي أىإًلػه مػا اي ، ي : ف ااكٔب م يتا  كالواحي  م سترة، موو اتله حعأبأف ح ت النوع اليالث :
هًو سي ، يأىهًو ي،ي أىهًوناي ،ي أىًهف لوا اجراني، ي أىًهف ذيرِّرًبي ي ، يأىًهم ي ، ي أٌهً  ايي  أ ى

سارف، بيوما كرش وورػو ارري ػا ؿتػت:  فوافا ت ويسى ِّو أكعتما بو لترر ما على ااصو إتن أف و تف ابل ا   
 (8)ي او أىأىحيس ي ،ي او أىأىحبئ س ي ، ي او أىأىح س ي

 ف  كبري  ارري ا ا  ا :أ ػى إ ػً ذا ػػػػػػػ أ ػى اعتمزة ٓب حيسٌ و ، كل و ا اي  أما الدرس الصتٌب اضتدو  فْيل أفٌ  
 ي(8)ػً ذا )أ ػً ذا(

 ل ا بني بني ات اليي يف مف اد ا كصل  حتع كجع السبم ُب حس يو اعتمزة الواحي  و   
 ػػػػػػػػػػػ
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كاظتطػػمتم  بػػني     مػػف اتحسػػجاـ بيو ػػا كبػػني اضتػػرؼ اجملػػاح  ضترري ػػا، في ػػتف اظت يتاػػ  بػػني اعتمػػزة كاالػػف  

 اعتمزة ك التاك ، كاظت سترة بني اعتمزة كاليا  ي



 
 

ب اازرؽ عف كرش إبػداعتا أل ػان تح يػاح مػا ابل ػا فيحصػو ُب رػو مػف ا اظتصروتف فنفتا رككا عف أيب وعرت أمٌ    
 ي(4)كات ليس يو بني بني لرالتف ك كرش  ،كاظت سترة بعد اظت يتا  كجه كااداظتطمتم  

، كاليسػػػػ يو كاعبػػػػداؿ أل ػػػػا لػػػػترش ،ذرػػػػر صػػػػاام الوجػػػػـت ال تالػػػػا أٌف اليسػػػػ يو ُب الواحيػػػػ  فرػػػػط لرػػػػالتفك    
 ه أاتل مف ج   الركاو  يػٌ ظتٌردـ اعبداؿ اح، كا اف مررك   ماكالتج
ي   وعػػأ إذا كاػػا بعػػداا سػػارف موػػو:ي أىأىحٍػػ ر سك دتيػػدن االػػف اظتبدلػػ  مػػف اعتمػػزة ُب اظت يػػتايني مػػدان مكػػبعان    

، في تف مدُّاا تزمان ، فنذا كاا بعداا ميحرؾ كذل  ُب متضػعني ي ا ا سارو ، كالسٌ  ارف ال م بعداا تـز
 كي أىأىموي سي  اظتل ، فلي  إتن الرصر لعدـ السارف بعدااي ي اتد أىأىود
فاسػػيوراؿ     ككجػػه اليسػػ يو أٌف اعتمػػزة اظت ػػردة مسػػيورل  لػػ ل  صٌ  تاػػا جبميػػا أحػػتاع اليي يػػف              

 ، ك اصيٌص   الواحي  باليي يف ا ا اي الل اتم   ا الورواجيماع قتزحني أكٔب
 ي(3)بني بني دكف اْيه احه ات ااصو ُب أحتاع اليحنيْي لبرا   أ ر اعتمزة معهٌص  باليس يو كصي 
افا مػػف إبػػداؿ الواحيػػ  مػػف اظت يػػتايني أل ػػا عوػػد اعمػػاـ كرش اظتبالحنػػ  ُب اليي يػػف فػػراراٌ مػػف اعتمػػزة رلِّ ػػا كالػػدٌ   

باعبػداؿ دكف اظتطػمتم   كبعط ا إٔب ما اػت ص يػف جػدان ،كاػت االػف اللٌيوػ  ، كصيػان الواحيػ  مػف اظت يػتايني
 كاظت سترة افن الو   باالف أصف مف الو   بالتاك كاليا  ي

 المخالفة بين الصوامت بالزيادة :
ااٌكؿ لي تف ُب طتله فسػح  إذا اليرى صامياف ُب العربي  فنحه ويس اظتيال   بيو ما بنطال  ارر  الصام      
 كمف أمول  ،السياؽػيابا مولني ُب كفاصو مت ف مف  رو ح ،زموي 
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 ، حيو ػ  أإذا   ي آأحػ ي حيو ػ  عودما حليري مػا قتػزة ال لمػ  موػو : أأحػ     ذل : مٌد ارر  قتزة اتسي  اـ 

 ي يآإذاييي



 
 

، ااؿ سيبتوه ما عمو به ادامى الوحاة كالررٌا ت ُب العصر اضتدو  ات عيوه كما ذام إليه علما  اللساحيا  
كذلػػ  أ ػػس رراػػتا اليرػػا   كبػػني اعتمػػزة أل ػػا إذا اليريػػا،دصلتف بػػني ألػػف اتسػػي  اـ كمػػف العػػرب حػػاس ويػػ >>:

أاػػػو ف صػػػلتا بػػػاالف رراايػػػ  اليرػػػا  اػػػ ه اضتػػػركؼ اظتطػػػاع   ف ػػػلت   ،: اصكػػػيوافٌ قتػػػزحني ف صػػػلتا رمػػػا اػػػالتا
 ي(4)<<اليحري  

، كأدصػػػو بػػػني اعتمػػػزة اررػػػ  اػػػم اػػػالتف إٔب ال صػػػو بػػػني اعتمػػػزحنيكرابػػػ  ُب طلػػػم اظتزوػػػد مػػػف اليي يػػػف ذ  
ػػرى لٍ كا صى دي  ً أىأيٍاػػ  ﴿ :كاظتسػػٌ ل   أل ػػا ُب اتلػػه حعػػأب ، فيررأاػػايآ أياػػ دكا  كفصػػو بػػني اعتمػػزحني باظتػػٌد احنػػػه (3)﴾س  ي
ف ي اػْي صاليػ  مػف الورػو ل ت ػا ُب ا ػس اٌررػ  اظتيحررػ ، ف صػو بيو مػا كبػني رأل أٌف الواحي  كإٍف صي ِّ ى  

   يالل ابل ا ليموا مف اجيماع ما
، فػػنذا راحػػ  ُب رلمػػ  قتزحػػاف ازداد الورػػو ككجػػم اليي يػػفإذا اجيمػػا  >>:فرػػاؿ بػػ ل ابػػف وعػػيش اػػد أاػػٌر ك 

  ي(2)<<آدـ أصله أأدـ  ، ؿتت :واحي  إٔب ارؼ لنيكاادة راف الورو أبلغ ككجم إبداؿ ال
، دصو بيو ما أل نا  متي ف الواحي ، أبت عمركككتتز أف و >>اتله : ااًب أيب عف اػ(239الوحاس )ت كحرو   

  ي(1)<<كحافا و عالف ذل  روْيان 
ااكٔب لالسػي  اـ كالواحيػ  زاهػدة  كالوالوػ  اػي فػا   قتزحػاف ُب الل ػظ، ،كُب أآح ر س اجيمعػ   ػالث قتػزات   
 لم  اظتبدل  أل ا على الراعدة، فيٌ ف حافا الواحي  باليٌس يو بني بني ال 

 كحرؾ االتف إدصاؿ اظتد بني اعتمزات احٌػه لت فعو ذل  لصار الل ظ ُب حردور أربا أل اظ 
، : اظتبدلػػ  مػػف اعتمػػزة والرابعػػة : اعتمػػزة اظتٌسػػ ل ، والياليػػة: االػػف ال اصػػل  و اليانيػػةقتػػزة اتسػػي  اـ  األولػػى:

 (5)كذل  إفراط ُب الي توو كالورو كصركج عف رالـ العربي
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ف ك رمػا أٌف اػػالتف ت وػدصو اظتػػد فيمػػا اجيمعػ  فيػػه  ػالث قتػػزات ، رػػ ل  ت إبػداؿ لػػترش فيػه ،اٌف رػػٌو مػػ
 ي لي  له ُبي أآمويسيك يأآعتيواي إتن اليٌس يوي     ركل اعبداؿ ُب ؿتت: يأأح ر س



 
 

 ف في كلمتين متجاورتين : الهمزتاف المفتوحتا
كلتٌرػػ   ،بال ليػػ  أم لتػػ ف ا ،سػػرط أكتقتػػافرػػالتف وي ف م يتايػػاف ُب رلميػػني ميجػػاكرحني إذا اجيمعػػ  قتزحػػا   

 ي﴾إذا اا  أحكره ﴿ك، ﴾كجا  أجل س﴿ك ﴾جا  أمرحا﴿اتله حعأب:  الواحي  موو
   ا ما البري  يجا أمرحاي كاي، في تف ارا حهاارور على ا ا ) أم ا ؼ ااكٔب(ك     

  (4) كااؿ بعط س: لت ؼ الواحي ، يككرش لتٌر  ااكٔب كوسى ِّو الواحي  ي
، كرػػو كاعبػػداؿاليٌسػػ يو  كلتصػػو ؽتػػا سػػب  كج ػػاف لػػترش : ،ه الواحيػػ  أل ػػااازرؽ إبدالػػكركل اظتصػػروتف عػػف   

ػ  ﴿ ;موػػو اتلػه حعػػأببػه كاعبػػداؿ ميٌرػدـ ُب اادا ،  مو مػا صػحيح مرػػرك ه  ػػليتفى فػىلىمن يٍرسى
ػػا ى  ىاؿى ليػٍتطو اظت  ،(3) ﴾ ا جى

 ( 2) ﴾كىلىرىٍد جىا ى  ىاؿى ًفٍرعىتفى الوُّ يري  ﴿:ك
ف ػي الواحيػ  في مػا التج ػاف علػػى اليحريػ  اظترػرك  بػه صالفػا لوػػافا اعبػداؿ، كعػني اليسػ يو ُب اظتتضػػعني،     

 ي(1)كورٌدـ اليٌس يو احه ااا ر ك اااي  
جا  آؿ فرعتفي ستس  أكجه: حس يو اعتمزة الواحي  ما الرصػر  ﴿ك، ﴾جا  آؿ لتط﴿كاضتاصو أٌف لترش ُب   

كورٌدـ بداعتا أل ا ما الرصر كالي توو، ا مف باب مٌد البدؿ كإٍب اليتسط ٍب الي توو ُب االف الل بعداا ا ٌ 
 الرصر على الي توو ي

 المكسورتاف من كلمتين :  الهمزتاف
لتف ترحاف فمػ ام اعمػاـ كرش حتريػػ  ااكٔب كحسػ يو الواحيػ  كمػػ ام اعمػاـ اػػاإذا جتػاكرت قتزحػاف م سػػ    

 موو: ،(5) ،حس يو ااكٔب كحتري  الواحي 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي58ص،: الوجـت ال تالا على الدرر اللتاما  ووتر-4
 ي  84اضتجر : -3
 ي 14الرمر :-2
 ي58ص، ووتر : الوجـت ال تالا على الدرر اللتاما  -1
 .485ص  ،را ات الررآحي  بني العربي  كااصتات اللحنتو  الر -5

  
 
 
اً  ًإٍف ريٍو ى ًمفى الصناًدًاني ﴿:اتله حعأب  وىا ًرس نا ًمفى السنمى  ي(4) ﴾ فى ىٍسًرٍط عىلىيػٍ



 
 

ٍوػػييٍس  صىػػاًدًانيى  ﴿كمولػػه:    ً  ًإٍف ري ػػليتى كاوػػاؾ كجػػه  بػػني بػػني، كمعػػد اليسػػ يو أم: (3)﴾فػىرىػػاؿى أىٍحبًػػليك٘ب بً ىشٍتىػػاً  اى
ٍوػػييٍس ارىػػفػى  ﴿ : الػػ  عوػػد كرش ُب متضػػعني قتػػا اتلػػه حعػػأب ً  ًإٍف ري ػػليتى كاتلػػه  ،(2) ﴾ني اً ادً صىػػؿى أىٍحبًػػليك٘ب بً ىشٍتىػػاً  اى

حٍػيى  كىتى حيٍ رًايتا فػىيػىيىاًح يس عىلى الًبحنىاً  ًاٍف أىرىٍدفى حتىىصُّوىا ليىٍبيػىحنيتا عىرىضى  ﴿: حعأب كاػت إبػداؿ اعتمػزة  ،(1) ﴾ ااضتىيىػاةى الػدُّ
عني ص ي ػػ  ال سػػر أم ؼتيلسػػ  ال سػػر، كعلػػى اػػ ا ح ػػتف لػػترش ُب اعتمػػزة الواحيػػ  ُب اػػ وف اظتتضػػ الواحيػػ  وػػا ن 

كاظترػػٌدـ ُب اادا  إبػػداؿ اضتػػرؼ ٍب اليسػػ يو ُب رػػو م سػػترحني ٍب إبػػداعتا وػػا   ، ال ػػ  أكجػػه، كرل ػػا مرػػرك   ػػا
 ي(5)ص ي   ال سر  

فنحػه لترػ  الواحيػ  كوسػ ِّو ااكٔب كإذا أدل اليٌسػ يو إٔب اصتمػا  :زحني اظت سػترحني عوػد اػالتفأما ا س اعتمػ   
بػػني سػػاروني ،فػػال وسػػ ل ا بػػو وبػػدعتا موػػو مػػا ابل ػػا ٍب وػػداس مػػا ابل ػػا في ػػا  كذلػػ  ُب  ال ػػ  متاضػػا:ُب اتلػػه 

ا الونيبُّ ﴿:حعأب    ي(8) ﴾ ًإحنا أىٍالىٍلوىا لى ى أىٍزكىاجى ى   وىا أىوػُّ ى

ػرى ﴿ كاظتتضا الوا٘ب ُب اتله حعأب    ٌ أىف وػيػٍلذىفى لى يػس ًإٔبى طىعىػاـو اىيػٍ ا ال ِّوفى آمىويتا تى حىػٍدصيليتا بػيييػتتى الونػيبِّ ًإتى وىا أىوػُّ ى
  (ي8) ﴾حىاًتروفى ًإحىاه 

س ريب إٌف ريب ا ػػتر كمػػا أبػػرِّئ ح سػػي إٌف الػػو   اٌمػػارة بالسػػت  إت مػػا راػػ﴿:ُب اتلػػه حعػػأب كاظتتضػػا الوالػػ :
 ي(9) ﴾رايس 

كركل عوػػه اليٌسػػ يو رسػػاهر اظت سػػترحني كرػػال الػػتج ني مرػػرك  بػػه،  ،ركل عوػػه اعبػػداؿ رمتضػػعي اااػػزاب   
 ي(:)كاعبداؿ مرٌدـ على اادا  ُب اال  التصو، أما ُب اال  التاف فلي  له إتن اليحري   ُب ذل  رله 

 

 ػػػػػػػػػػػ
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 ي 24لبررة ا -3
 ي 24البررة  -2
 ي 22الوتر -1
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 ي 51 :ااازاب -8
  ي52:ااازاب -8
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 :الهمزتاف المضمومتاف في كلمتين عند ورش



 
 

ػػٍم دىاًعػػيى اً فػىلىػػٍي ى  ًتيٍعًجػػزو ُب ااىٍرًض كىلىػػٍي ى لىػػهي ًمػػٍف ديٍكحًػػًه ﴿الواحيػػ  ررتلػػه حعػػأب: كرش ويسػػ ِّو     كىمىػػٍف تى كتًي
ؿو ميبًػػػنٍي  أم وٌسػػػ و    ، في ػػػتف بيو ػػػا كبػػػني الػػػتاك، كركم عػػػف اػػػالتف ع ػػػ  كرش(4)﴾أىٍكلًيىػػػا ى أيٍكلىئًػػػ ى ُب ضىػػػالى

: اعبػػداؿ كاليسػػ يو ج ػػافاظت سػػترحني كاظتطػػمتميني ك  رش ُب اعتمػػزحنيااكٔب كمت ػػف الواحيػػ  ،كموػػه و ػػتف لػػت 
 ُب اادا ي       ـردٌ لل مزة الواحي  ،كاعبداؿ مي 

يجػػػا  أمرحػػػاي دتػػػٌد مػػػدا  طػػػتوالني اجػػػو اػػػرؼ مػػػٌد فػػػنف كاػػػا بعػػػده سػػػارف ؿتت: ك إذا أبػػػدل  الواحيػػػ  لػػػترش   
 جا  أاداسي    السارف بعد اعتمزة الواحي ، كإف كاا بعده ميحرؾ ؿتت: 

كت كتػتز حتسػط كت ح توػو تح صػاؿ اعتمػزة   ،على الرصر على ااصح اظتررك  بػه ي اايصرتي ُب السما  إله
 عف ارؼ اظتد ُب رلم  أصرلي

 الهمزتاف المختلفتاف في الحركة من كلمتين:
 ليالي  :اح   كرش كاالتف على حتري  ااكٔب مو ما ، كخت يف الواحي  رما ُب اامول  ا      
 ي ا دا  اذ يبيس يو الواحي ي  ﴾أىـٍ ريٍوييس اي ىدا ى ًإٍذ اىطىرى  ﴿م يتا  فم سترة موو اتله حعأب : -4
ػػ نبيته  ﴿:طػػمتم  ٓب حرػػا إتن ُب متضػػا كااػػد، اػػاؿ حعػػأبم يتاػػ  فم -3 ػػا ى أيمػػ ن رىسيػػتعتيىا رى  ﴾ريػػون مػػا جى

 ي﴾جا ى ايم  ﴿بيس يو الواحي   ،(3)

وىاايس﴿:يتا  موو اتله حعأبمطمتم  فم  - 2      يي لت حكا ك صبوااسبنبداؿ الواحي  كاكا  ﴾ لىٍت حىكىا ي أىصىبػٍ

ا  ى جى رى يٍ يى ٍسػاً فى  ﴿                     -عليػه السػالـ –فم يتا  موو اتله حعأب ا اوػ  عػف وتسػف م سترة   -1
 ، بنبداؿ الواحي  وا  ي﴾هيٍ اً  أىصً عى ف كً مً 

 ي(2)بنبداؿ الواحي  كاكا  ﴾ ٔبحكا ي إً  ﴿ مطمتم  فم سترة -6

  ػػػػػػػػػػػ
 ي23 :اااراؼ -4
 ي11 :اظتلموتف -3

 ي485، ص 3115الررا ات الررآحي  بني العربي  كااصتات اللحنتو ، مو ج لسا٘ب معاصر ، د شتْي اروف اسيييي  عآب ال يم اضتدو  ، أربد  -2

 
 
 
 

 ىمزة الوصل الداخلة عليها ىمزة االستفهاـ:



 
 

ترة، فاظت يتاػ  كاي على اسمني: م يتا  كم سػحوب  ُب اتبيدا  كحسرط ُب التسط، زة التصو الل قت     
 ، كاظت سترة قتزة اْيهيقتزة تـ اليعروف

، ااحعػاـ ﴾آآلػ ارروف ﴿كقتزة تـ اليعروف الداصل  علي ا قتزة اتسػي  اـ كردت ُب الرػرآف ُب سػي  متاضػا    
ا  علػػى إ بػػات رٌ اح ػػ  الريػػكاػػد الومػػو، ﴾آا صػػْي ﴿ك ﴾آ ا أًذف ل ػػس ﴿، كمػػرحني ُب وػػتح  ﴾كاآلف ﴿مػػرحني، 

: حبػػدؿ أل ػػا ا  السػػي  كاصيل ػػتا ُب ري يػػ  ذلػػ ، فرػػاؿ روػػْي مػػف اضتػػ اؽقتػػزة التصػػو كعلػػى حلييو ػػا ُب اظتتاضػػ
 ي(4ي)حيس نو بني بنيلسارف الالـز كااؿ آصركف : صالص  ما مٌد ا

كإذا دصلػ  قتػزة اتسػي  اـ علػى قتػزة التصػو ُب اػْي تـ اليعروػف  ريػف:ىمزة الوصل مػع غيػر الـ التع   
 ي(3): اتسي  اـ اظت يتا ، كاد كردت ُب سبع  متاضا كاي قتزة اي ف  قتزة التصو كبري 

 فػ ) أىختنىٍ ًبيٍ ( أصل ا ) أاخت ًب (ي(  2) ﴾ايٍو أىختىى ًبيٍ ًعٍودى اً  ﴿ -4
  (.4) ﴾أىطنلىاى الحنىٍيمى  ﴿ -3

ً بنا أىـٍ ًبًه ًجون  ﴿ - 2 ل على اً رى   .(5) ﴾أىفػٍرتى
  .(6) ﴾أىص ى ىى البػىوىاًت على البونيى ﴿ -1
  .(7) ﴾أىختىىٍ حىااس ًسٍيرو ا ﴿ -5

 (ي 9) ﴾  أىٍسيىٍ بػىٍرت أىـٍ ريو ﴿ -8

  .(:) ﴾سىتا ي علي ٍس أىٍسيػىحٍن ىٍرتى عتسٍ ﴿ -8

 ػػ ػػػػػػػػػػ
 ي 81على الدرر اللتاما ، ص ووتر: الوجـت ال تالا -4
بػْيكت  –ميػ  ووتر:  العرػد ال روػد ُب اػرح الرصػيدة اصتزروػ  كعلػس اليجتوػد بركاوػ  ا ػا عػف عاصػس ، حػ ليف اضتاجػ  اصتامعػ  مػرٙب جوػدٕب ، دار ال يػم العل -3

 ي 18ص  ،ـ (  3119)، 4لبواف ، ط
 ي 91البررة:  -2
 ي89مرٙب:  -1
 ي19سب :  -5
 ي452الصافات: -8
 ي82ص: سترة  -8
 ي85ص:  سترة -9
 ي18اظتوافرتف:  -:

  



 
 

فػاعتمزة اظتو ػػتؽ  ػػا ُب رػو ذلػػ  اػػي قتػػزة اتسػي  اـ، كقتػػزة التصػػو ػت كفػػ  عوػد رتيػػا الرػػرٌا ، كإذا احي ػػ    
، كو ػػتف (4)ال لمػػ  سػػرؼ سػػارف ككليي ػػا قتػػزة كصػػو ايػػرِّؾى اضتػػرؼ السػػارف للػػييلا مػػف اليرػػا  السػػاروني 

 اليحرو :
 حيو   )أاىديًف ا(ي ،(2) ﴾ أىاىدي اي ﴿ :اارور، موو اتله حعأب ُب اال  التصوكات  سربالك -أ

فيمتاا(  ،( 2) ﴾ كأىٍمتاؿه ااػٍيػىرىفييميتاا ﴿كاتله حعأب   حل ظ ) كأمتالىًف اػٍرتى

ل ىظ ) عزوريفي ٍبف((1)  ﴾كىاىالىً  اليػى يتدي عيزىوٍػره اٍبفي ﴿ ؿتت اتله حعأببالضم: -ب َى     ي، تي

 كحل ظ ) ألف تـ ميسى ا(يي  (5) ﴾ آبىى، اي  ﴿: ؿتت اتله حعأببالفتح:  -ج

 تخفيف الهمز:
كظتػػػا راحػػػ  اعتمػػػزة في ػػػا رل ػػػ  كمكػػػر  ُب الو ػػػ   ػػػا مالػػػ  بعػػػص الل جػػػات العربيػػػ  اػػػدنتا كاػػػدووان إٔب      

، اػ وو   ريػف ، اػتازف، كلػ ل  كمف الرباهو الػل ت  مػز ي ابيلػ  اػروش،الييلا مو ا بالرلم أك اضت ؼ 
 (ي 8)حزؿ  ا الررآف ، كحتاحرت ارا احه  ا ف اف ارٌا  اضترمني الكرو ني كالكاـييي ت ووصكف اعتمزةي 

 ا اػاؿ لػه رجػوي وػا حػيب  ايظتػ -لى ا عليػه كسػلسصػ-ٌدال  على ذل  أوطان أفن اظتصػ  ىكمف الكتااد ال   
للجماع  الل أحيه ب سْي ورحعد مػف الػصد اػاؿ عتػسي أدفػته ي أم يأدفػلكهي كظتػا ٓب ووػص  اه أف وػىٍوبػيرى باشته، كااؿ 

لى ا عليػػه أدفػػتهي بلحنػ  الػػيمف حعػأ اايلػػته ، كاعيػصه الرسػػتؿ يصػ ،ي افٌ زة توػتا أحػػه وػ مراس بريلػػه فريلػتهبػاعتم
 (8ي)ي مريتتن ص   كدفا دويهكسلس 
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بلحنػ  اػروش،   حػزؿ الرػرآف       >>:اػاؿ -رضػي ا عوػه-رما جا  ُب اا ر رػ ل  أفن عليػا  بػف أيب طالػم 
مػا قتزحػا  -صػلى ا عليػه كسػلس-، كلتت أفن جصوو عليه السالـ حزؿ باعتمزة على  الويب كليستا ب صحاب حص

 ي(4)<<

عػػػريب نتيػػػو دكمػػػان إٔب اليي يػػػف كاليٌسػػػ يو كاتبيعػػػاد عػػػف فطػػػتؿ الرػػػتؿ، ف ػػػت ت لتػػػم الي لػػػف ت ُب كال     
لػػػي مػػػف الو ػػػ  كت ُب اػػػْيه، اجػػػو ذلػػػ  رػػػاف وػػػييلا مػػػف اعتمػػػزة بنسػػػراط ا أك حسػػػ يل ا ،كاػػػ ا مت ػػػر ج

                                               كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة :                                    متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاار اتايصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ُب اصت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، 
موػو: رأس ػ راس ، بٍئػر ػ بػْي تد ارر  الصام  الٌساب  عتا _ إذا راح  اعتمزة سارو  حت ؼ كوعتض عو ا 4

 ، ذهم ػ ذوم ي
ؿتت: اسػ ؿ إذا راح  ميحرر  كما ابل ا سارف، حت ؼ اعتمزة ، كحيصو ارري ا مباارة بالصام  ابل ا  - 3

 ( 3)و، أك سىٍو، كا ه ال رور  مف خت يف اعتمزة اي         ي ما شتاه علما  السلف قتزة بني بني يػ اس
 جهاز النطق واالقتصاد اللغوي: -
صػػػٌتح  الػػػل حصػػػدر اظتػػػادة ااساسػػػي  ُب ح ػػػتوف اال ػػػاظ كاظت ػػػردات علػػػى    

ي
ج ػػػاز الو ػػػ  اػػػت حلػػػ  اآللػػػ  اظت

 ػػتر أك كصػػ   اضتػػرؼ طرورػػ  ح رػػه غت ج م ػػاف ح ػػ  اضتػػرؼ،بػػاظتير  اصػػيالؼ ؼتارج ػػا كصػػ ا ا، كي حرصػػد
 فاصت ر كاعتم  موال تاارحاف م متس، مرٌا  أك م يسيييي

كموػه ويحػدد اصت ػر مػف  ،(2)صتحياف حتد اف عود اايزاز التحراف الصتحياف كادكث ذب بػ  حرافػ  ح ػ  الصػتتي
 اعتم ي

 الصتحياف أك إاداقتا  ف ي اال  اصت از حوربص فيح  اظتزمار، كوررتب التحراف   
 مف اآلصر فيوربص فيح  اظتزمار إٌت أ ا حسمح تركر الو   ال م وودفا في ا، كعود اايزاز 

ض، ظ،  : ب، ج، د، ذ، ر، ز ال   عكركاي  يSonoresالتحروف الصتحيني حتدث ااصتات اجمل ترة ي 
 ـ، ف، كع   اصت ر اعتم ، اي  ورختي التحراف الصتحياف غ،ؿ،ع،
  
 ػػػػػػػػػػػ
 ي23 2ـ، 4:85، بْيكت، 3الرضى اتسرتاباذم ، ارح الكافي ، حح: ػتمد حتر اضتسف ، كػتمد الزازاؽ كػتي الدوف عبد اضتميد،ط -4
 ـيي311، د  فتزم الكاوم  عآب ال يم اضتدوو ، الردف، 158أ ر الرتاحني الصتحي  ُب بوا  ال لم  ، ص -3
 ي51، ص: 4:94، 3ف، اظت يب  اصتامعي ، دار ال ياب اللبوا٘ب، بْيكت، ط:االسوي  العربي : رنتتف طحا -2

 



 
 

ط، ؼ، ؽ، ؾ،   كايي ت، ث، ح، خ، س، ش، ص sourdesكت و يزاف فيحدث ااصتات اظت متس  
 (4)اػ 
 (3:)فن ا حيتزع رما ولي ا فيما متا ؼتارج اضتركؼأمٌ  ،ا ا عف ص   اصت ر كاعتم    

  يني لوارؼ الوال  : البا  كاظتيس كالتاك الصامي ياظتيرج الك تم: بني الك
اظتيػػرج ااسػػوا٘ب: بػػني بػػاطف الكػػ   السػػ لى كأطػػراؼ الوواوػػا العليػػا ضتػػرؼ كااػػد كاػػت ال ػػا  اظتيػػرج اللسػػا٘ب    

ااسػػػوا٘ب كفيػػػه  ال ػػػ  مػػػدارج، أٌكعتػػػا بػػػني اللسػػػاف كأطػػػراؼ الوٌواوػػػا العليػػػا كو ػػػتف ااػػػرؼ  ال ػػػ : الػػػ اؿ كالوػػػا  
كات لوال ػ  أوطػا: السػني كالػزام كالصػاد، كااصػْي بػني  ،كالوا٘ب بني طرؼ الٌلساف كفيتو  الوواوا العليا كالطا ،

 طرؼ الٌلساف كأصتؿ الوواوا العليا كمتيا به أربع  أارؼ: الطاد كاليا  كالٌداؿ كال ٌا ي
ت اارؼ  ال  : الػرٌا  ٍب الوػتف كولي ا ا ااصْي ؼترج لسا٘ب لوتم بني طرؼ الٌلساف كلو  الوواوا العليا، كا   

ٍب الػػالٌـ ٍب اظتيػػرج اللسػػا٘ب اضتو ػػي كفيػػه مػػدرجاف: أكعتمػػا بػػني كسػػط الٌلسػػاف ككسػػط اضتوػػ  ااعلػػى لوال ػػ  
 أارؼ كاي اليا  الصامي  كالكني كاصتيسي

 ك احي مػػا بػػني أاصػػى الٌلسػػاف كأاصػػى اضتػػ  ااعلػػى وو ػػرد بػػه اػػرؼ كااػػد كاػػت ال ػػاؼ كوليػػه ؼتػػرج لسػػا٘ب   
عتتم بني أاصى الٌلساف كالٌل اة و تف ضتػرؼ كااػد كاػت ال ػاؼ كوليػه ؼتػرج لسػا٘ب عتػتم بػني أاصػى الٌلسػاف 

 كالل اة و تف ضترؼ كااد كات الراؼي
كأصْيا ولراحا اظتيرج اضتلري ُب مطي  اضتل  كاحرباضه، كلػه مػدارج  ال ػ  أكعتػا ُب أدٗب اضتلػ  أاػرفني ا وػني    

حي ما ُب كسط اضتل  و تف ضترفني قتا اضتا  كالعني، كآصرقتا ُب أاصى اضتل  كفيػه اعتػا  كقتا اطتا  كالحنني، ك ا
 كاعتمزةي

كمف ا ا حرل أٌف ااصتات العربي  حكحنو مدارج كاسع  اظتد ُب اصت از اظتصٌتت، ف ت نتيد مف ام  اضتوجرة    
توع ػػػػا كسػػػػعي ا، كؽتارسػػػػ  رتيػػػػا إٔب مو بػػػػ  الكػػػػ يني، كنتوػػػػو غتػػػػات تػػػػاارا تسػػػػييعاب أصػػػػتات ال بيعػػػػ  ُب حو

 ااصتات اعحساحي  الالزم  ُب اليعبْي، كا ا م رتد ُب بعص الٌلحنات اضتي  إذ ووحصر أداؤاا ُب ح اؽ ضي ي
 ػػػػػػػػػػػػ    

 ي 92، 93ص ، كمبادئ اللساحيات ، أزتد ػتمد ادكر ، 33،كااصتات اللحنتو  ، إبراايس أحي  ،ص54االسو  العربي ، رنتتف طحاف، ص:   -4
 ي11، 12ووتر: اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت ردة، فير الدوف اباكة، ص:  -3

 
 

سْي الل تي اني صياا  اظت ردات كالرتاريم إذ و يح غتات يكاتحساع اظتدود اظت رتر له أ ر تاار ُب الي
 و الو   كاليعبْيلليورو بني مدارج كأاياز ميوتع  كميباعدة حيس ِّ 



 
 

 ااصتات وسي يد اني اادا  مف ا ه اظتدارج كاااياز اظتٌتزع  تحسػياب ااصػتات بعيػدا عػف ذل  أٌف حتإب
اليرػػػارب كاليػػػداصو، فييٌ ػػػف اظتػػػي ٌلس روػػػْيا مػػػف اصت ػػػد العطػػػلي اظت لػػػتب كاػػػت ضػػػرب تػػػااٌر مػػػف اتايصػػػاد 

 الٌلحنتمي
ركؼ علػػى عػػدة ؼتػػارج، فمػػف صػػالؿ اػػ ا وٌيطػػح أٌف ج ػػاز الو ػػ  ويعػػم روػػْيا ُب عملػػه، كراػػس حتزوػػا اضتػػ   

كصاص  إذا طػاؿ ال ػالـ، كعليػه وي ٌطػو اتايصػاد ُب أم عمليػ  أدا  رالميػ  كاليرليػو مػف بػ ؿ اصت ػد الػ اأ 
 كال زوتلتجي، لييس اسييدامه ُب أكاات تار  إف دع  اضتاج  إليهي

كااضػػػراس  ج ػػػاز الو ػػػ  الػػػ م وي ػػػتف مػػػف ياللسػػػاف كااسػػػواف كمػػػا كتػػػم أف وعلػػػس  ػػػ ا الصػػػدد اػػػت أفٌ    
كالٌك ياف، كااحف كاااباؿ الصتحي  كالرهياف ت حوحصر كتي يه ُب إاػداث ااصػتات فرػط، بػو لػه كتػاهف 

 ي(4) أصرل رالٌ كؽ لٌلساف، كرسر ال ٌعاـ كطحوه لوسواف كااضراس، كالكٌس لوحف كاليوٌ   له كللرهينيي 
ظ على دكاـ حكاط كسالم  ا ا اصت از ال م كمف اوا و تف اتايصاد اللحنتم ااسلتب اظت ٌطو للح ا   

 ي(3) <<احٌه رموو بااي اآلتت لتياج إٔب حزكود ب اا  إضافي  ليكحنيله >>حعٌددت كتاه ه، كرورت أعماله 

 

 :االقتصاد اللغوي واإلمالة 
كاػد  ،يا اعتادف  إٔب حرروم صػتت مػف صػتتاعمال  اي تاارة صتحي  عالاي ا مييو  تا سبر ا مف اظتتاض   

شتٌااا اطتليو اعضجاع، كعػٌداا ابػف جػأ ضػربا مػف ضػركب اعداػاـ ااصػحنر الػ م اػت عوػده حرروػم اضتػرؼ 
 ي(2)مف اضترؼ كإدحاؤه موه ،كاعتدؼ مف ذل  حرروم الصتت مف الصتتي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي441، ص: ( ـ 3111)، حتفمص 3، اجمللد 4ووتر: غتل  اللحن  كاادب، مع د اللحن  العربي  كآدا ا اآلداب، ع -4

 ي3:1اللحن  كاتايصاد، ص:  - 3
 ي414،ص 3اطتصاها جووتر :   -2
 
 

كاي م لتف  ُب رالـ بعص الرباهو العربي  ، كمعوااا ُب اللحن  م صتذ مف اظتيو كات      العدكؿ عف الكي  ، 
 ي(4) <<الف اظتيو العدكؿ إٔب الكي  كاعاباؿ عليه كر ل  اظتي >>ااؿ صاام اللساف :

 (3) : ف ي جوتح باالف إٔب صتت اليا  كبال يح  إٔب صتت ال سرةاالصطالحأما ُب    

 ي(2) كااؿ عو ا سيبتوهي أف دتاؿ االف ؿتت اليا  في تف بني االف كاليا  ُب الل ظ ي



 
 

ف ػػي حرروػػم صػػتت مػػف صػػتت غتػػاكر لػػه اػػىت لتصػػو حػػتع مػػف اتحسػػجاـ ك اليتافػػ  ؿتػػت اتلػػ : عػػآب،     
مسػػاجد، م ػػاحيحييي كاػػ ه التػػاارة الصػػتحي  ميػػزة معركفػػ  ُب رػػالـ الرباهػػو العربيػػ  الػػل سػػ و  كسػػط اصتزوػػرة 
العربي  كاراي ا ريميس ، كأسد كطػي   كححنلػم ،كحعليل ػا عوػد علمػا  العػرب اػت اتايصػاد ُب اصت ػد العطػلي 

كورػػاؿ عتػػػا رػػ ل  اعضػػجاع كالػػػب ح كاػػت مػػا عػػٌصكا عوػػػه   بػػاليي يف حػػارة كباليرروػػم كاظتما لػػػ  حػػارة أصػػرل ،
 كاليرليو كاليل يف كبني بني ي

أما فاهدة اعمال  ف ي س تل  الل ظ كذلػ  أٌف اللسػاف ورح ػا بػال يح كووحػدر باعمالػ ،  >>:جا  ُب الوكر   
كاتؿتدار أصف على اللساف مف اترح اع فل  ا أماؿ مف أماؿ ، أما مف فػيح فنحػه راعػى رػتف ال ػيح أمػ  أك 

 ي(1) اصو ا

، كاػػ ا مػػا اح ػػ  عليػػه الوحػػاة كالرػػرا  مػػف اسػػ و أسػػ و مػػف عملػػه ج ػػ  اترح ػػاعفعمػػو اللسػػاف و ػػتف ؿتػػت ا
كاتؿتدار أصف  >>:، ااؿ سيبتوه ارر  اللساف أ وا  عملي  ال الـصالؿ مالاتا س الداير  صت از الو   ك 

 ي(5) <<علي س مف اتصِّعاد 

فصػيحياف صػحيحياف حػزؿ  مػا الرػرٌا  اح رػتا علػى أفن اعمالػ  كال ػيح لحنيػاف  أفن  >>:كاد ذرر ابف اصتػزرم    
 ف ام رتاع  إٔب أصال  ، يح، كاصيل تا ُب رت ا فرع عف الالررآف

 ػػػػػػػػػػػ
اػػػػ، 4285ـ، 4:58اػػػػ( ، دار صػػػادر بػػػْيكت، 844لسػػػاف العػػػرب ، ابػػػف موتػػػتر ) أبػػػت ال طػػػو رتػػػاؿ ػتمػػػد بػػػف م ػػػـر بػػػف موتػػػتر اتفرورػػػي اظتصػػػرم، )ت -4

 ي 828 44
 ي 298، ص3،ك ووتر: الوكر،ج458ـ، ص 4:88ووتر : دركس ُب علس أصتات العربي  ، جاف راحييوت أكفس  ، الكرر  اليتحسي ، حتح   -3
كت لبوػػػػاف اػػػػػ( موكػػػترات علػػػي بيطػػػػتف ، دار ال يػػػم العلميػػػػ  ،بػػػْي 188الو ػػػ  ُب ح سػػػْي ريػػػػاب سػػػيبتوه ، أيب اضتجػػػػاج بػػػف عيسػػػى ااعلػػػػس الكػػػويمرم )ت -2
 ي595،ص 3ـ، ج3115،ط
 ي2:4، ص3الوكر،ج -1
 ي 315، ص1ال ياب، ج -5

 
 
 

ال يح ات ااصو كاعمال  فرع بدليو أٌف اعمال  ت ح تف : ، كااؿ آصركفه على اآلصرروِّ مو ما كعدـ حردم
 ي (4)<< كٓب ورجح أم رأم على اآلصر فنف فيًرد سبم مو ا لـز ال يح،  إتن لسبم مف ااسباب

،  جات العربي  عتا أسبا ا كعلل افرعان فن ا حبرى شت  مف شتات بعص الل ـكستا  أراح  اعمال  أصالن أ    
ح اظتيتسط كبني اي أف ولٌب باضترؼ بني ال ي>> فاظتيتس   كاي اسماف ميتس   كادودة أك صحنرل كرصل

                                                                                                ي(3)<<مف اليا   اْي الم صالا اي أف حررب ال يح  مف ال سرة كاالف كالكدودة ،اعمال  الكدودة



 
 

حيت ر أسباب اعمال  ح  ر  االف تا وسبر ا أك ولحر ا مف اركؼ أك اررات ، كا ا   الة :ػأسباب اإلم
 الليتح  ادفه اليي يف كاليس يو على اللساف أ وا  ال الـ ي  الي  ر ُب اريريه ات حتع مف اظتركح  ك 

كاػػػد اصيلػػػف العلمػػػا  ُب عػػػدد ااسػػػباب اظتتجبػػػ  لإلمالػػػ ،فابف اصتػػػتزم جعل ػػػا ا ػػػأ عكػػػر سػػػببان حرجػػػا إٔب    
( 1) ا  سػي  أسػبابرٌ كاػت مػف الريػ اػػ(511)تكاي عود ابف الباذش ،(2)  ايئني أادقتا: ال سرة ، كالوا٘ب: اليا 

 ي(5) رر التاس ي ُب ال وز أٌف أسبا ا سبع كذ ،

 ي(8)كجعل ا ابف اصتزرم عكرة  ح رر مو ا ما ولي: 
 ي:1الوسا ﴾ًضعىافىا  ﴿إمال  االف ل سرة سابر  عتا ؿتت: رياب، اساب،  -4
اًفر ﴿ إمال  االف بسبم رسرة مي صرة ؿتت: -3  ي444اظتاهدة ﴾اضتتاروني  ﴿ ، 14لبررةا ﴾ رى

ق اى ن حيػرى ﴿ ًَ  .413آؿ عمراف ﴾احًػ
 

 ػػػػػػػػػػػ
 ي:29، ص3، جُب الررا ات العكر الوكر -4 
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                                                             ي ؿتت: كيأواما يكاضتياة إمال  االف بسبم اليا  اظتيردم  -2
  ياظتي صرة عف االف موو : مباوا إمال  االف بسبم اليا  -1
، كالبػػ  ني ال لمػػ صػػاؼ أصػػله صػػًتؼ ب سػػر عػػ: علػػى اػػو اظتمػػاؿ ؿتػػت اظترػػدرة اعمالػػ  اجػػو ال سػػرة -5

 ا يالتاك أل ا ليحرٌر ا كاح ياح ما ابله



 
 

، كأحى كالورل     حتررػ  اليػا  كاح ػيح مػا او اظتماؿ ؿتت : متكى كاعتدل اعمال  اجو اليا  اظتردرة ُب -8
 ابل ا فرلب  أل ا 

طػػه  :اػػي مػػاؿ رؤكس آو ػػا إاػػدل عكػػرة سػػترة، كالسػػتر اظتلػػ  اجػػو اليواسػػم بػػني رؤكس اآلوػػاتاعما -8
                                                                     كالوجس كس ؿ ساهو كالريام  كالوازعات كعب  كااعلى كالكم  كالليو كالطحى كالعل  ي   

 الة:ػراءة اإلمػق
مالػػ  االػػف لرػػد ضػػم  ريػػم الرػػرا ات ال وػػْي مػػف اااػػرؼ اظتمالػػ  ُب روػػْي مػػف الرػػرا ات حػػ رر مو ػػا : إ  

كىٍليىٍيشى الػ ِّوفى لىػٍت  ﴿:اتله حعأبكذل  موو إمال  االف ُب رلم  يًضعىافىا يُب  ،بسبم ال سرة اظتيردم  علي ا
ٍلً ً س ذيرنو ن  ًضعىافىا   ي(4) ﴾حػىرىريتا ًمٍف صى

 ، كأمواعتا ي22آؿ عمراف  ﴾ عمراف ﴿ ، كألف رلم 22الوتر﴾ إرراا فن  ﴿ كإمال  ألف 
 اعمال  حتدث بسبم ال سرة إذا راح  ابو االف أك بعده ، ااؿ صاام الوكركا ه   

 ي( 3)<<فليعلس أحه ت نت ف أف ح تف ال سرة مالصر  لولف إذ ت حوب  االف إتن بعد فيح  >>

، اػدةمريٍب إذا اا أحكرهي  مزة كاارأ  أبت ع ،(2) ﴾ٍب إذا اا  أحكره ﴿ كإمال  ألف ياا  ي ُب اتله حعأب   
 ي(1)كقتزة ياا ي ساا   اري ا  باعتمزة الواحي  مو ا ي

كات ابػف روػْي ، اػاؿ    اسس فيح كٓب نتو ايئا مف الررآف  -ا  فيما متا اعمال   ال   أاساـ:رٌ كاحرسس الري    
 أما مف أماؿ ف و الررٌا   العكرة إت ابف روْي  >>اعماـ السيتطي :

 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي:1الوسا  :  -4
 ي:29، ص3ووتر: الوكر، ج -3
 ي 33عب :  -2
 ي488،ص4إوطاح التاف كاتبيدا  ُب رياب ا عزكجو، ػتمد بف ااحبارم الوحتم ،ج -1

 
 
 
 ي(4) <<ه ٓب نتو ايئا ُب رتيا الررآف ػٌ فنح
  ياسس أماؿ برل  كاس عاصس كاالتف كابف عامر -
  ياسس أماؿ ب ورة كاس كرش كأبت عمر كزتزة كال ساهي -



 
 

 الة :ػػموانع اإلم 
إذا رػػاف اػػرؼ  خ  ؽ، غ،،ط ،ظ ض، ص، كاػػ ه اضتػػركؼ اػػي: ،اوػػاؾ عػػدد مػػف اضتػػركؼ نتوػػا اعمالػػ    

كالسػػبم  ،تػآب ،ضػػامف ،و: ااعػد، ااهػػم، صامػد، صػػاعد طػاهف، كاالػف حليػػه مبااػرة موػػمو ػا ابػو االػػف
، كاالػػػف إذا اضتوػػػ  ااعلػػػىا اػػػركؼ مسػػػيعلي  إٔب أ ػػػ ُب موػػػا اػػػ ه اضتػػػركؼ لإلمالػػػ  اسػػػم رأم سػػػيبتوه ي

 صرج  مف متضع ا اسيعل  إٔب اضتو 
رػاف العمػو مػف كجػه كااػد ااعلى فلٌما راح  اضتركؼ مسػيعلي  كراحػ  االػف حسػيعلي  كاربػ  مػف االػف  

، رما أٌف اضترفني إذا حرارب متضع ما راف رفا اللساف ُب متضا كااد أصف علػي س فيػدامته أصف علي س
 (ي3)ي

 بدأ اصت د اااو ااضرا فيما جتم فيه اعمال  كما نتيوا يكا  ا حرل م 
   :اقتصاد اللغة و التَّنغيم

إحوػػا روػػْيا مػػا حالاػػظ أفن ال ػػالـ ختيلػػف ححنماحػػه كدرجػػ  الصػػتت فيػػه مػػف ارح ػػاع كاـت ػػاض  كفرػػان افتػػاط     
ت :ي رفػػػا الصػػػتت الرتريػػػم كاظتتاػػػف، ك اػػػ ا اتصػػػيالؼ وسػػػاعد علػػػى ف ػػػس اظتعػػػد اظترصػػػتد، فػػػاليوحنيس إذا اػػػ

 ي(2)كص طه ُب أ وا  ال الـ للدتل  على اظتعا٘ب اظتييل   للجمل  التاادة ي 
أك اسي  امي ، كالينوحنيس  كاليوحنيس له كتي   ؿتتو  كدتلي  م م ، فاصتمل  التاادة اد ح تف إ باحي  ) حررورو (   

 ،إصباروػػػ  إذا حيً رىػػػٍ  بيوحنػػػيس صػػػاصرتلػػػ  بػػػني اضتػػػاليني فجملػػػ : أاػػػاـ الرجػػػو اػػػت ال يصػػػو ُب اضت ػػػس كاليمييػػػز 
، كاي رتلػ  اسػي  امي  إذا ح رػ  بيوحنػيس مػف حػتع آصػر، كو ػتف معوااػا السػلاؿ عػف كمعوااا أااـ مف اعاام 

 ياياـ الرجو، أم او ااـ أـ ت  
 
 ػػػػػػػػػػػ 
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 ي 1:ص  (،ـ3119اػ :413)يال بع  ااكٔب: 

    
أك اسػي  امي ، كالينوحنػيس  التااػدة اػد ح ػتف إ باحيػ  ) حرروروػ ( كاليوحنيس لػه كتي ػ  ؿتتوػ  كدتليػ  م مػ ، فاصتملػ 

 ،إصباروػػػ  إذا حيً رىػػػٍ  بيوحنػػػيس صػػػاصرتلػػػ  بػػػني اضتػػػاليني فجملػػػ : أاػػػاـ الرجػػػو اػػػت ال يصػػػو ُب اضت ػػػس كاليمييػػػز 



 
 

، كاي رتلػ  اسػي  امي  إذا ح رػ  بيوحنػيس مػف حػتع آصػر، كو ػتف معوااػا السػلاؿ عػف كمعوااا أااـ مف اعاام 
 يـ الرجو، أم او ااـ أـ ت  ايا
ف ػػي اصتمػػو ؾتػػد أفتػػاط روْية،مو ػػا اصتملػػ  اطتصوػػ  كاصتملػػ  اتسػػي  امي ، كأكٔب اصتمليػػني ح يػػد اعصبػػار كت    

حكػػػػيمو علػػػػى أداة اسػػػػي  اـ، كااصػػػػرل حػػػػدؿُّ علػػػػى ال نلػػػػم أك الينعيػػػػني االبػػػػان كحتيػػػػتم علػػػػى اسػػػػي  اـ، كرليػػػػا 
 ا ااؿ  الونحاةياصتمليني اد حلدم الحنرض مو ا رم

ولعػم دكران بػارزان ُب الي روػ  بػني اصتمليػني،  >>ك الينوحنيس أك الينلتوف اظتتسيري، ال م وعد جز ان مف الو  ،    
أك وبري ما علػى االي مػا ااكٔب، كحسػي يا ااذف اطتبػْية أف  ،فرد كتعو ااكٔب مو ا اسي  امي  كالواحي  صصو 

ف طروػػ  متسػػيرى ال ػػالـ الػػل اػػي أاػػسُّ عوصػػر ُب اػػ ا الين روػػ ، كالينوحنػػيس نتوػػو حيػػ كؽ ال ػػرؽ بيو مػػا كحدررػػه عػػ
عوصػػر حتتوػػو رهيسػػي ايػػ   وورػػو اصتملػػ  اليتليدوػػ  مػػف معػػد اعصبػػار إٔب رتلػػ  حتتولي )اشتيػػ  أك فعليػػ ( في ػػا 

 ي(4) معد اتسي  اـ أك اليررور أك الينعجم أك الين  س أك السُّيرو يييإْب
وسػػػااس ُب اايصػػػاد اللحنػػػ  سيػػػ  كتعػػػو اصتملػػػ  التااػػػدة ح يػػػد عػػػدة دتتت ختيلػػػف عػػػف بعطػػػ ا  ف ػػػت  ػػػ ا  

  البعص ي

 كالتااا أفن الينوحنيس ات أاس كسػيل  للين روػ  بػني اػالل اع بػات كاتسػي  اـ ُب اللُّحنػ  ال صػحى أك العاميػ  ،   
اصتمػو الػل حريطػي  بػدكف أداة، أم: ك ُب حتع معني مف اصتمػو، حلػ  اصتمػو الػل وصػح أف ح ػتف اسػي  امان 

وحنػيس اعجاب  عو ا بال أك حعػس، ف ػ ه اصتمػو ختلػت عػادة مػف أدكات صاصػ  ، كايوئػ  و ػتف اعيمادحػا علػى الين 
ػػياؽ كاػػي اػػو كاعتمػػزة،  ،حتجػػد أدكات اسػػي  اـ، أمنػػا ُب ال صػػحى ف ػػي موػػو اػػ ه اصتمػػو تسػػاعدة اظترػػاـ كالسِّ

   معتح  الينوحنيسيكل ون ا اي ااصرل حتياج إٔب 
كاػػػػد ويسػػػػيحنو الينوحنػػػػيس ُب أاػػػػراض أصػػػػرل روػػػػْية فرػػػػد وػػػػدؿ علػػػػى الػػػػين  س أك الزنجػػػػر أك اظتتافرػػػػ  أك الػػػػرنفص أك  

 اتسيحنراب أك الدناك ،كاواؾ ححنم  متسيري  كاضح  ُب اتؿ الراهو : أحا
 ػػػػػػػػػػػػ
 ي  5:، ص: ( ـ4:98اػ ،4118ط) يب  اظتوار ااردف ، مو ج كص ي حتليلي،  د  صليو عماورة م -ُب اليحليو اللحنتم -4

 
 
 

ُب حػػػالكة  فمػػػف التاجػػػم عليوػػػا أوطػػػان أف حراعيػػػه  >>كإذا رػػػاف اامػػػر رػػػ ل  ،وبػػػ  أك وو ػػػي أك وسػػػي  سكاػػػت و
  ي(4)<<فوحف إف فعلوا ذل  س و عليوا ف مه كح كؽ معاحيهرياب ا ال رٙب، 



 
 

 أميلة للتَّنغيم في القرآف الكريم: 
بنػػا انػػاؿى ﴿ ُب اآلوػػات اآلحيػػ   -عليػػه السػػالـ -ـ سػػيدحا إبػػراايسرػػال    ػػفن عىلىٍيػػًه اللنٍيػػوي رىأل رىتٍرى ػػا جى ا رىيبِّ فػىلىمن ػػ ى  اى

ػػػا أىفىػػػوى اىػػػاؿى تى أيًاػػػمُّ اآلًفلًػػػنيى ،  ػػػا رأل الرىٍمػػػرى بىازًانػػػا اىػػػاؿى فػىلىمن ا رىيبِّ فػىلىمن ػػػ ى ػػػا أىفىػػػوى اىػػػاؿى لىػػػًئٍف ٓبى وػىٍ ػػػًد٘ب  اى رىيبِّ  فػىلىمن
، فػىلىمنػا رأل الكنػػٍم ى بىازًاىػ ن اىػاؿى  ريػتحىفن ًمػفى الرىػٍتـً الطنػالِّنيى َى ا رىيبِّ اىً ػ ى ػا أىفػىلىػٍ  اىػاؿى وىػا اػىػػٍتـً ًإ٘بِّ  اى ا أىٍربػىػػري فػىلىمن ػ ى اى

 ي(2) ﴾بىرًٍم ه ؽتنا حيٍكرًريتف 
غتػػػاؿ اسي سػػػار كاسػػػي  اـ لكػػػي  ت  ( حتيمػػػو أف ح ػػػتف اسػػػي  امان، كذلػػػ  افن اجملػػػاؿيبفرتلػػػه:) اػػػ ا ر     

وعلمػػػه، كرػػػ ل  حتيمػػػو اصتملػػػ  أف ح ػػػتف حرروػػػران لكػػػي  رآه كوروػػػد أف ورػػػتؿ لو سػػػه إفن اػػػ ا اػػػت ربُّػػػه، كاػػػ اف 
عودما راف ورل ايئان جدودان ت وعرؼ اريريػه  -عليه السالـ-اتايماتف ورجعاف إٔب طرور  ادو  إبراايس

 ي
فريػػػػػػػػػػػػػو:                           (3)  ا ريب ( اصيلػػػػػػػػػػػػػف ُب معوػػػػػػػػػػػػػاه علػػػػػػػػػػػػػى أاػػػػػػػػػػػػػتاؿ) اػػػػػػػػػػػػػ:ورػػػػػػػػػػػػػتؿ الرػػػػػػػػػػػػػرطيب: اتلػػػػػػػػػػػػػه حعػػػػػػػػػػػػػأب   

 راف ا ا موه ُب م ل  الوتر كااؿ ال  تلي  كابو اياـ اضتج ، كُب حل  اضتاؿ ت و تف فيه 
ػفن  ﴿ ر ر كت إنتاف، فاسيدؿ ااهلت ا ه اظترال  تا ركم عف علي ابف أيب طالم عف ابػف عبػاس اػاؿ: فػىلىمنػا جى

ا رىيبِّ فػىلىمنا أىفىوى اىاؿى تى أيًامُّ اآلًفًلنيى عى  بنا اناؿى اى ى  ﴾لىٍيًه اللنٍيوي رىأىل رىتٍرى

 فعبده اىت ااب عوه،كر ل  الكنم  كالرمري  
ػػػا ًبن حتػػػره اػػػاؿ:       لػػػى ، كاسػػػيدؿ بػػػاافتؿ احنػػػه أت ػػػر اآلوػػػات ع﴾اىػػػاؿى وىػػػا اػىػػػٍتـً ًإ٘بِّ بىػػػرًٍم ه ؽتنػػػا حيٍكػػػرًريتف﴿فلمن

: ا ا ت وصح، كاالتا: اْي جاهز أف و تف  حعأب رستؿ وػ ٌب عليػه كاػ  مػف ااكاػات  اضتدكث، كااؿ اـت
إت كات  حعأب متاِّد كبه عارؼ، كمف روِّ معبتد ستاه برم ، االتا: كريف وصػح أف ويػتاس اػ ا علػى مػف 

 عصمه ا كآحاه راده مف ابو 
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 ي ؼ الرب أكنؿ الونتركأراه مل تحه لي تف مف اظتتاوني، كت كتتز أف وتصف باطتلت عف اظتعرف ، بو عر 



 
 

كىاٍجويٍبًأ ﴿ ا ا اصتتاب عودم ص   كالط ؽتف ااؿ، كاد أصص ا حعأب عف إبراايس أحػه ااؿ: ااؿ الزنجاج:   
: ،(8) ﴾ كىبىػػػًأ ن أىف حػنٍعبيػػػدى ااىٍصػػػواـى ػػػًليس ﴿كاػػػاؿ جػػػون كعػػػزن ػػػا ى رىبٌػػػهي ًبرىٍلػػػمو سى أم:ٓب وكػػػرؾ بػػػه اػػػط،  ،(2) ﴾ًإٍذ جى

ػػس رػػاحتا وعبػػدكف ااصػػواـ كالكنػػم  كالرمػػري اػػ ا ريب يتاب عوػػدم أحنػػه اػػاؿ:اػػاؿ:كاصت كحتْي ،علػػى اػػتل س ا ن
كاػت جػون كعػال كااػد ت اػرو  لػه، كاظتعػد: أوػف اػرراهي علػى اػتل س،  (3) ﴾ايرىراً مى  أىٍوفى ﴿ ا ا اتله حعأب:

اػ ا ريبي  أم  ه، فطف أحنه ضت يه اػاؿ:يكايو:ظتنا صرج إبراايس مف الٌسرب رأل ضت  ال ترم كات طالمه لربِّ 
 ( علس أحنه لي  بربِّهي ب حه ورتا ل ٕب حترهيي)فلمنا أفو

ػػا أفػػو اػػاؿ لػػئف ٍٓب و ػػدوأ ريبِّ ارػػتحفن مػػفى الرػػتـً  كحتػػر إٔب ضػػتهه فلنمػػا رأل الرمػػر بازاػػان  ﴿ اػػاؿ اػػ ا ريبِّ فلمن
ػا رآه   لػي  اػ ا اػرران ك  ﴾الطنالنيى، فلمنا رأل الكم  بازا  ااؿ اػ ا ريبِّ  ػا حسػم ذلػ  الطنػت  إٔب ربِّػه فلمن إفتن

 زاهال دلنه العلس على أحنه اْي مسيح  ل ل ، فو اه برلبه كعلس أحنه مربتب كلي  بربي

ا ااؿ:     ليررور اضتج  على اتمه ف ت ر متافري س، فلمنا أفو الػونجس اػرنر اضتجػ  كاػاؿ: ﴾ا ا ريبِّ  ﴿ كايو: إفتن
  ي(4)ْي ت كتتز أف و تف رب ا، كراحتا وعتمتف الوجـت كوعبدك ا كلت متف  اما ححن
ة آرا  ُب اػ ا فرػاؿ: كمػف أاسػف مػا ايػو ُب اػ ا مػا صػح عػف ابػف عبػاس أحنػه اػاؿ كاد أكرد الوحػاس عػدٌ     

كوسػػػيدؿ  - عػػػٌز كجػػػوٌ  -رػػػ ل  الػػػم اظتػػػلمف وعػػػرؼ اااؿ:  ،(5) ﴾حػػػتره علػػػى حػػػترو  ﴿ ُب اػػػتؿ ا عػػػزن كجػػػون:
برلبػػه كاسػػيدؿ عليػػه  -عػػز كجػػو -، كرػػ ا إبػػراايس عليػػه السػػالـ عػػرؼ ا، فػػنذا عرفػػه ازداد حػػتران علػػى حػػتربرلبػه

ػاجُّتٌ٘ب ُب اً كاػٍد  ﴿ فرػاؿ: بو سػه ازداد معرفػ ن  -عزن كجون -فه ابدتهله، فعلس أفن له رب ا كصالران، فلمنا عرٌ  أىحتي
 ي(6) ﴾ ادا٘ب
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، أك اػ ا و ػتف رب ػا  كُب اليوزوػو: كايو: ات على معد اتسي  اـ كالينتبيخ، مو ػران ل عل ػس، كاظتعػد:  أاػ ا ريبِّ

 ﴿، كايو: اظتعد ا ا ريبِّ على زعم س، رما اػاؿ حعػأب:أم أف س اطتالدكف ،(8) ﴾ًنوف ًمٌ  فػى يسي اطتالدكفأىفى  ﴿



 
 

أم: عود ح س ، كايػو: اظتعػد: أم كأحػيس حرتلػتف اػ ا ريب، ف ضػمر  ،(3) ﴾أىوفى ارىراً م الن وف ريٍويس حػىٍزعمتف
، أم ا ا دليو على ريبِّ الرتؿ، كإضماره ُب الررآف روْي، كايو: اظتعد ُب ا ا             . (3)ريبِّ

ػ ﴿ كح ور اصتمو الل  ػا أداة اسػي  اـ دكف أف حػدؿن عليػه، كمػف ذلػ  اتلػه حعػأب:      ػحٍ ى اًع لىػى عى حىػأى  وٍ اى  افً سى
اوػا معوااػا )اػو(  فنفن اظت سروف اني اراتا ا ه اآلوػ  اػالتا: إفن  ، (4) ﴾ترناري  ٍ ئان مى يٍ اى  فٍ وى ي  ٓبى  رً الدناٍ  فى  مً نٍيه اً 

 أم اد أحى على اعحساف اني مف الداريي ي اد
   كفٌسراا بعط س ح سْيان آصر، فراؿ )او( لالسي  اـ الينررورم، أم أفن اصتمل  حررورو      

(affirmative)                       كليسػػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػػي  امي ، أك رمػػػػػػػػػػػػػػػا ورػػػػػػػػػػػػػػتؿ علمػػػػػػػػػػػػػػا  البالاػػػػػػػػػػػػػػػ  الينرليػػػػػػػػػػػػػػدوتف ياػػػػػػػػػػػػػػػوي
ا ات الينوحنيس أك اظتتسيرىي ،(5)وااا ااصلي صرج  عف مع  كعودحا أفن ال يصو ُب ا ا اامر إفتن

كاوػػاؾ رتػػو أصػػرل ختلػػت مػػف أدكات اتسػػي  اـ كل ون ػػا حػػدؿُّ عليػػه، ف ػػي ُب التااػػا رتػػو اسػػي  امي  مػػف     
ـي ما أاون اي ل ى حبيحني مر  ﴿:ذل  اتله حعأب   ضاتى وىا أو ا الونيبُّ ًٓبى حتيىرِّ

ي حبيحنػي مرضػات أزكاجػ ي رتلػ  اسػي  امي  كأداة اتسػي  اـ قتػزة فرػد رأل اظت سػركف أفن رتلػ  ،(8) ﴾أزكاج ى 
ػت كفػػػ ، كالينرػػػدور: أحبيحنػػػي مرضػػػاة أزكاجػػػ   كلػػػي  اوػػػا مػػػا وػػػدعت إٔب حرػػػدور ػتػػػ كؼ، كافن ال ػػػالـ م  ػػػـت 

ػػا رتلػػ  اسػػي  امي  فػػاضت ُّ أفن مرجعػػه إٔب حوحنػػيس بدكحػػه، كالينرػػدور عمػػو افرتاضػػي ت و يػػد اػػيئان، أمنػػا اضت ػػس  ب  ن
  ي(7)الوُّ   بصترة حواسم اافتاط الينوحنيمي  للجمو اتسي  امي  الل مف ا ا الربيو
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 والتنوين : اللغوي ادػاالقتص



 
 

ت رياب ، كاػت دليػو لتدد اللحنتوتف العرب اليوتوف ب حه عبارة عف حتف سارو  زاهدة حلح  آصر اتسس ل تان    
كا ا العوصر نتوػو  ػرا ن لحنتوػان حبػني اللحنػ  مػف صاللػه كاػت وػدؿ  ،ي  ال لم  رما ورل الدرس اللحنتممف أدل  اشت

د  الوحػاة فنفن عػدـ دصػتؿ اليوػتوف عوػ ، ْي كاليعروفعلى ايس صرفي  أساس ا الي رو  ُب بوي  ال لم  بني الي 
امػر داؿ علػى  ،ك عمركوػه ر ل  ال لمات اظتييتم  بيتوه رسيبتوه،ك  :يصهي كيمهي،على أشتا  اافعاؿ موو

كإف دصل ػا حوػتوف صػارت ح ػرة فرتلػ  لكػيا  ،ال لمات ككضع ا ُب ح اؽ اليحدود حعروف اظت لتب مف
ف حػ  ُب اػ ا   : صػهو بػاليوتوف اظتتضتع ال م اػت فيػه، بيومػا لػت الػ  لػهف ح  حو اه عف ال الـ ُب  ما صىٍه،

 ياظتتضتع ال م ات فيه أك ُب اْيه عف م ل  ال الـ ُباضتاؿ حو اه 
وػلدم دكران  رمػا أٌف اليوػتوف ،(4)<< إطػار اعطػالؽ كالكػيتع كاليو ػْياليوتوف إا اـ عت ه ال لمات ُب>>ك  

اف  كاعضػػاف  وعمػػو فيمػػا بعػػده الونٍصػػم كمعػػد جتروػػده مػػف ياؿي كاعضػػ يأؿيفاسػػس ال اعػػو اجملػػرد مػػف  ،دتليػػان 
 كأحا راحم درسي  ،و :أحا راحمه درسان حوتووه مو

، يمعػػ  كأبػػت وتسػػف عوػػد اػػاركف الراػػيداج >>أحػػه شتػػا عػػف ال سػػاهي أحػػه اػػاؿ: (3)كاػػد حرػػو السػػيتطي    
ـي الوحت كورتؿ ما الوحت  فرل :فجعو أبت وتسف  رجػوو مػا حرػتؿ ُب  -مه فطػو الوحػتعلِّ كأردت أف أي  - و 

 أو ما رو  ح ص  به   ،  حا ااحوه االمى ى ، كااؿ آصر أااؿ لرجوو أحا ااحوي االًم 

 ي : أص  ت كراف له علس بالعربي  فاسيحىاؿ: آص قتا رتيعان فراؿ له ااركفا
كاػػاؿ ريػػف ذلػػ    فرػػاؿ الػػ م ولصػػ  بريػػو الحنػػالـ اػػت الػػ م اػػاؿ أحػػا ااحػػوي ايالًمػػ  باعضػػاف  احػػه فعػػو    

 ;رما ااؿ حعأب  ولص  احه مسيربو ٓب و ف بعد ماض ، كأما ال م ااؿ أحا ااحوه االىم  بال إضاف  فنحه ت

 ي(2) ﴾ا دى اى   ى لً وه ذى اعً  فى ٘بِّ إً   و يٍ كى لً  فن لى تٍ ره  حػى تى كى ﴿

  ااـ ي ف  ا الوا وبني بك و جلي أفن اليوتوف تاارة صتحي  ورـت بدكر دتٕب 

 ػػػػػػػػػػػ
، ـ( 3118 )  ،د  أزتػػػد ركػػػ  ،دار اروػػػم لل باعػػػ  كالوكػػػر كاليتزوػػػا  الرػػػاارةووتػػػر : مػػػف كتػػػاهف الصػػػتت اللحنػػػتم ، ػتاكلػػػ  ل  ػػػس صػػػرُب كؿتػػػتم كدتٕب -4
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، (4)ر  كحوػتوف العػتض كاليوتوف أحتاع موه حوتوف اليم ني كحوتوف اليو ْي كحوتوف اظترابلػ  كحوػتوف الػرتٖب ُب الكػع 

، كاػػت  ال ػػ  يورو مػػا كجػػتد الػػدليو علػػى اػػ كؼكاػػ ا ااصػػْي جػػي  بػػه عتضػػا عػػف اػػي  عػػف ػتػػ كؼ مسػػ



 
 

، كظتػػا اػػ ف  اليػػا  ي فااصػػو اػػت جػػتارم ك اتااػياػتاشو  ،جتارو حػتاع :عػػتض عػػف اػرؼ موػػو اتلػػه حعػػأب:يأ
 مو ما ًب كضا اليوتوف ردليو على ا كؼي

، بعػػص  أم، كاػػت اوػػا ولحػػ  ال لمػػات الياليػػ :رو ا  عتضػػا عػػف رلمػػ  ف ػػت حوػػتوفأمػػا اليوػػتوف الػػ م جػػ   
، موػو :لػت الوػا: رػوه غتػزم أك بػدوالٌ عػف رلمػ  ػت كفػ  ،زاؿ الرترييب ف ضػحى كجػتده دلػيالن ولدم كتي   اتصي

سػػس ، ف وػػا عػػتٌض اليوػػتوف  اتلرتلوػػا رػػو إحسػػاف غتػػزم عػػف عملػػه عػػف عملػػه، ل ػػاف مػػراد اػػ ه اصتملػػ  مسػػاكوان 
ػاًرلىًيه  ﴿كأموليه ُب الررآف روػْية مو ػا اتلػه حعػأب : ا كؼ، ػوي عىلىػى اى بػدكف  -أم رػو إحسػاف ﴾ايػٍو ريػوُّ وػىٍعمى

 حتدود صتوسه أك لتحه أك حسبه أك ييي وعمو على طروريه ي
حنىػػٍ  اضتيٍلريػػتـى فػىلىػػٍتتى ًإذىا بػىلى ﴿ :اػػاؿ حعػػأب أمػػا الوػػتع الوالػػ  الػػ م وػػلحى بػػه عتضػػا عػػف رتلػػ  في ػػتف مػػا إذ،   

وىئًػػ و حػىٍوتيػػريكفى  ، ،(3) ﴾كىأىحٍػػػييس ًايػٍ فلػػػتت  فجػػا  حوػػتوف إذ ُب اآلوػػ  عتضػػا عػػف رتلػػ  اػػ ف  كاػػي بلحنػػ  اضتلرػػـت
، كلػػت جػػا ت اآلوػػ  علػػى اػػ ا بلحنػػ  اضتلرػػـت حوتػػركف : فلػػتت إذا بلحنػػ  اضتلرػػـت كأحػػيس اػػني إذااليوػػتوف لرلوػػا

 ي(2)اظتوتاؿ ل اف ذل  ح توال  ريال 

 :ةدغاـ واقتصاد اللغاإل
اعدااـ ات كصل  ارفا ساروا سرؼ موله مػف متضػعه مػف اػْي فاصػو بيو مػا سررػ  كت كاػف فيصػٌْيقتا     

كاػػت مرػػٌدر سػػرفني ااكؿ مو مػػا سػػارف،   باليػػداصو رحػػرؼ كااػػد حرفػػا لسػػاح   مػػا رفعػػ  كااػػدة، كحكػػدِّده
 كالعل  فيه ات أف اضترفني إذا راحا ؼترج ما كاادا
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ى اللسػػػػاف أف ورفعػػػػه ٍب وعيػػػػده ُب اضتػػػػاؿ إٔب متضػػػػعه، كاػػػت اػػػػبيه تكػػػػي اظتريػػػػد احػػػػه رػػػػاف ت وزاوػػػػو وورػػػو علػػػػ
  ي(4)متضعه



 
 

مػػف جػػو  كااػػد ، كاػػت حتعػػاف: Complète assimilationي(3)كاػػت مػػا وعػػرؼ باظتما لػػ  ال املػػ      
، كالعربيػ  ، مىػٍف رىاؽ ؼتيل ػني: مىػٍف ٓبىٍ عدىدى، كمف جوسػني           مدىدى،  عىدٌ       موو: مىٌد  

ي اػدىدىي ي ( ارر  عني ال عو رما ُب ال عو، فل  ا ويسًرط )أاو العربرو حيابا مر عني اصْيوف ميما لنيحسيو
رػػ  اظتر ػػا ااكؿ عػػف اليرػػى اػػرؼ )د( كاػػت مر ػػا اصػػْي م يػػتح مػػا مويلػػه الوػػا٘ب، فتجػػم  الػػييلا مػػف ار 

اػػت مو ػػيح اصػػْي ، ك  الػػل راحػػ  بداوػػ  اظتر ػػا الوػػا٘بعػػنيي كووػػيج عػػف إسػػراط اررػػ  العػػني أف الطروػػ  اعداػػاـ
ف مر عػػني فرػػط: ااكؿ مر ػػا موحنلػػ ، كالوػػا٘ب مو ػػيح اصػػْي ) ، كوصػػبح ال عػػو مرربػػا مػػحصػػبح مر عػػا موحنلرػػا

 ي(2)كت مت ى ما ُب ذل  مف اايصاد ُب اجمل تد الو ري كص   ُب الصيحن  اضتاصل  ي  ،دى(-ادٍ 
أك ُب رلميني إذا      عدااـ اني ويتأب صتحاف ميما الف ستا  ُب رلم  كاادةكاللحن  العربي  دتيو إٔب ا    

موو اامول  اظت رترة ابو اليو، كذل  ليحري  أدٗب مف ،راف الصتت ااكؿ مك ال بالس تف، كالوا٘ب ػترٌرا 
 اصت د عف طرو  جتٌوم اضتررات الو ري  الل نت ف اتسيحنوا  عو اي

،رما أحه اد و تف لي  ْي حرػدمي (1)ما حتال  اضتررات أرور راف اعدااـ أاسفيكُب ا ا ورتؿ سيبتوه: يرل
أك رجعي، فاليردمي ؿتػت: ياذح ػري الػل ج ػرت في ػا اليػا  حػ  ْي الػ اؿ ياذدرػري ٍب البػ  الػداؿ ذات ليحريػ  

 اعدااـ فصارت  يادنرريي
 يويصدنؽ ػػػ وصندؽي    ،  ػػػ اطْين   ح ْي  -كالرجعي موو: 

 
 ػػػػػػػػػػػ   ػ
اػػػ( حتريػػ : اػازم ؼتيػػار طليمػػات، دار ال  ػػر، دمكػػ ، 848اللبػاب ُب علػػو البوػػا  كاععػػراب، أبػػت البرػا  ػتػػم الػػدوف عبػػد ا بػػف اضتسػني بػػف عبػػد ا )ت   -4
م أبػػػت ملحػػػس، دار كم يبػػػ  اػػػػ( حتريػػػ : دي عليػػػ529، كاظت صػػػو ُب صػػػوع  اععػػػراب أبػػػت الراسػػػس بػػػف عمػػػر الزؼتكػػػرم، )ت :18، ص: 3، ج(ـ5::4)، 4ط:

 515، ص: 4، ج(ـ2::4 )،4اعتالؿ، بْيكت، ط:
 ي299ووتر: دراس  الصتت اللحنتم، أزتد ؼتيار عمر، ص:  - 3
 ي ::،صـ(4:82 )اليصروف العريب مف صالؿ علس ااصتات اضتدو  ، ال يم الب تش الكرر  اليتحسي  بيتح  ، -2

 ي 391ف، ص: اللحن  العربي  معوااا كمبوااا، دتاـ اسا -1

  
 
 
 
بنٍو رىفػىعىهي ػػػ بػىرنفػىعىهي    ،  أصىييس ػػ أصىٍ ًبيٍ   -  

 ي(4)



 
 

يبو رنفعػهيٓب حريصػد ُب ال يابػ  إت صتملػ :ف ػي ا ،كُب ا ه اضتال  وبدك اتايصاد اللحنتم مف صػالؿ الو ػ     
اؿ مػػف الػػالـ إٔب الػػرنا  اظتيجػػاكرحني أحوػػا ُب الو ػػ  حويرػػو مػػف البػػا  إٔب الػػرنا  يبرنفعػػهي كذلػػ  لليي يػػف مػػف اتحيرػػ

 يSinizéze synizesis (3)ؼترجا، كب ل  أاٌو ج د كرل  ، كا ا ما وسمى باعدااـ الصتٌب 
حػػ رر  كاػػد أكرد إبػػراايس أحػػي  غتمتعػػ  مػػف اامولػػ  الررآحيػػ  اصتػػاهز في ػػا اعداػػاـ ُب ريابػػه ااصػػتات اللحنتوػػ    
                                                            ي(4):مو ا
 البػػػاء:       

وىػا بػيػأىن ارٍرىػم منعىوىػا كىتى ﴿ُب اظتيس كال ػا  موػو اتلػه حعػأب:ذرر علما  الررا ات أٌف ا ا الصتت كتتز إداامه    
اًفرً  ًدوػدكىًإٍف حػىٍعجىم فػىعىجىمه اػىٍتعتييس أىً ذىا ريون  ﴿ :، كاتله حعأب(1) ﴾وفحى يٍف مىاى ال ى ٍلػ و جى  ،(5) ﴾ا حػيرىابنػا ًإحنػا لىً ػي صى

 ي وويرو اللساف مف اصتيس إٔب ال ا  مباارة دكف أف ويتاف عود البا  يفعود ارا ة يحعجم فعجم
أمنا إدااـ البا  ُب اظتيس فيصره مف الوااي  الصتحي  أف ؼترج رو مو ما الك ياف كأحه ت فرؽ بني البا      

اعتتا  ما ااكٔب وٌيي  غتراه مف ال س، كما الواحي  ويي  غتراه   مف ااحف فعملي  اعدااـ كاظتيس إتن ُب أفن 
 ، إٔب حتْي له بني أصتات ااحف يؿ الصتت ااكؿ مف بني أصتات ال ساوا اي غترد احيرا

تْياا اظت متس كات كأمنا إدااـ البا  ُب ال ا ، ف اله ايتعان احه وسيلـز أكتن الم البا  كاي غت ترة إٔب ح   
   (p)الصتت الكاها ُب اللحنات ااكركبي  كال م ورمز إلي ا بالرمز

 ػػػػػػػػػػ
 ، كأزتد ؼتيار عمر: دراس  الصتت(ـ4:91اػ، 4111 )ووتر: الي بي  الصرُب، عبده الراجحي، دار الو ط  العربي ، -4
 ي:29اللحنتم، ص:  
 ارر  كاادة ليتليد ارر  مررب  أك ليتليد صتت مررم رحركؼاعدااـ الصتٌب: كات أف حداس ارريني ُب  - 3 
 ي كالي مل ، أبت علي بف أزتد ال ارسي388العل ، كاركؼ اظتٌد كاللني،، معجس مص لحات اللساحي ، مبارؾ اظتبارؾ، ص:  
 ي382حتري : اسف ااذٕب فراتد، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، بف ع وتف، ص:  
 ي483ييي 452، ص( ـ :::4)،  راايس أحي  ، م يب  ااؾتلت  اظتصرو ااصتات اللحنتو  ، إب - 2

 ي  13 :اتد-1
 ي 15 :الرعد  -5

 
 
 

كات صتت ادود اح جارم ؼترجه الك ياف، كإذا ٓب ووحب  معه الو   كأصابيه ص   الرصاكة ب ف وسما لػه 
ػػا رصػػتة م متسػػ  ك ػػ  ا وػػيس اعداػػاـ اوػػا حبػػدأ أكتن صػػ ْي ، احرلػػم إٔب صػػتت اروػػم الكػػبه جػػدا  بال ػػا  ، ا ن



 
 

 م  البا  ا ي ان أك ص ْيان ر و ااصتات الرصػتة فػنذا ًب اػ ا للبػا  صػارت رال ػا  ُب رػو الصػ ات ؼترجػان 
                        كص  ، كات ما وصر ا ا الوتع مف اعدااـي                                                                                     

داس اػػ ا الصػػتت ُب عػػدة أصػػتات ،كاػػد ركت  ريػػم  الرػػرا ات      أمولػػ  ل ػػو االػػ  ف ػػي ويػػ :التػػػػػاء      
:موػو اءػػػالي -2حداس إداامان ص ْيان ُب رو مف ااصػتات اآلحيػ :                                             

ػا  ﴿اتله حعأب: ػا بػىعيػدٍت ذتىيػتد  رى ىٍف ٓبى وػىحٍنوىػتا ًفيػٍ ى ػٍدوىفى رىمى ا ًلمى ، كاػد ًب ُب اػ ا اعداػاـ عملييػاف : (4) ﴾أىتى بػيٍعػدن
 ااكٔب أف حسمح لل تا  ما اليا  باظتركر إٔب ااماـ ميج ان ؿتت: ؼترج فس اعدااـ ي

 :مػػالجي -3
ٍلوىاايس جيليتدان اىيػٍرى   ﴿موو اتله حعأب:    ا لًيى يكايتا العى ىاب ريلنمىا حىًطجىٍ  جيليتديايس بىدن ، كُب ا ا اظتتضا (3) ﴾اى

ك  ا اليرى  ،تؿ الوواوا العليا إٔب كسط اضتو ج ر أكت باليا  فصارت دات ٍب احيرو ؼترج الداؿ مف أص
                                                    باصتيس ا ا أارب أصتات كسط اضتو  إٔب الداؿ ُب الص   ك  ا ًب اعدااـي                                          

 اء:ػػالظ -2
كىعىلى ال ِّوفى اىاديكا اىرنٍمواى ريون ًذم تي يرو ًمفى البػىرىًر كىالحنىوىًس اىرنٍمواى عىلىٍيً س ايحيتمى يمىا ًإتن مىا ﴿ موو اتله حعأب:   

فصارت داتن افن الصتت الوا٘ب أم التا  صتت غت تر، ٍب  اوا ج رحا أكتن باليا  ،(2) ﴾زتىىلى  تي يتريقتيىا 
كت ،شتح لل تا  باظتركر فصارت رصتة، ٍب احيرو ؼترج ا إٔب ااصتات اظتسماة باللوتو  ، ك  ا صارت ذاتن 

الصتت الوا٘ب مف أصتات اعطباؽ ،فاعدااـ اوا له ما وصره مف الوااي   فرؽ بني ال اؿ كالتا  إتن ُب أفٌ 
   الصتحي ي     

 
 ػػػػػػػػػ
 ي 5::  اتد -4
 ي58: الوسا  -3
 ي418:  ااحعاـ -2
 
 
 
 
 
 

 : ينػالس -1



 
 

ػػينارىة ﴿موػػو اتلػػه حعػػأب:    ػػا ىٍت سى كرػػو الػػ م اػػدث ُب اػػ ا ﴾كجػػا  ٌسػػيارة ﴿سػػما أ وػػا  الػػيالكة ، حي (4) ﴾كىجى
ا أاب   رو اظتكا   السػني ُب رصاك ػا ك  باظتركر ما اليا  ،ف صبح  رصتة،  شتحوا لل تا  ااعدااـ ات أحٌ 

 فيس اعدااـي   كقتس ا
 : ادػالص -6
ػاؤيكريس اىًصػرىٍت صيػديكريايس  ﴿موو اتله حعأب:    ػوػى يس ًمٍيوىػاؽه أىٍك جى ػوى يس كىبػىيػٍ ، (3) ﴾ًإتن ال ِّوفى وىًصػليتفى ًإٔب اػىػٍتـو بػىيػٍ

 شتػػػح لل ػػػتا  مع ػػػا بػػػاظتركر كصػػػارت رصػػػتة ، فحػػػنيأصػػػاب ُب اظتوػػػاؿ السػػػاب  مػػػا السػػػني أصػػػاب اليػػػا  اوػػػا مػػػا
كا ػ ا ًبن اعداػاـ ُب أف الواحيػ  م برػ   أاب   السني رو اظتكا  ، كلي  اواؾ فرؽ بني السني كالصاد، إتن 

 بني اليا  كالصادي  
 :زايػػال -7
فصػارت دات اف الػزام غت ػترة  كاوا ج ػر باليػا  أٌكتن (، 2) ﴾ريلنمىا صىبىٍ  زًٍدحىاايس سىًعْيىا ﴿موو اتله حعأب:    

ٍب شتح لل تا  مع ا باظتركر ف صػبح  رصػتة حيحػدث عوػد الو ػ   ػا صػ ْياى رػالزام كبػ ل  جػاز إداام ػا ُب 
 ا ا اظتتضاي

 تدغم التػاء إدغاماً كبيراً في األصوات اآلتية:                  
ةى طىرىُبىٍ  ﴿ : موو اتله حعأب:الذاؿ -أ  ػٍيئىاًت ذىلًػ ى  كىأىًاًس الصنالى ػواًت ويػٍ ًانٍبى السن اًر كىزيلى نا ًمفى اللنٍيًو ًإفن اضتىسى الوػن ى

كر ل  كتم  -اليا  كال اؿ لييس جتاكر الصتحنيسرط أكت صتت اللني ال اصو بني   ،(1) ﴾ذًٍررىل لًل ناًررًوف 
اظتسػػماة باللوتوػػ  مػػا  اصػػتاتٍب احيرلػػ  اليػػا  تيرج ػػا إٔب ؼتػػرج ا -أف لتػػدث موػػو اػػ ا ُب رػػو إداػػاـ ربػػْي

الو ػ   ػا ليصػبح رصػتة رالػ اؿ كبػ ل  دتػ  اظتما لػ  بػني اليػا  كالػ اؿ كأدامػ   السماح لل ػتا  بػاظتركر اػني
 ااكٔب ُب الواحي ي

  
 ػػػػػػػػػ
 ي:4:  وتسف -4
 ي  1: : الوسا  -3
 ي    8:  :اعسرا   -2
 ي441 : اتد -1

 
 

   دت  اظتما ل  بني اليا  كال اؿ كأدام  ااكٔب ُب الواحي يالو    ا ليصبح رصتة رال اؿ كب ل



 
 

 الضاد: -ج
اػػد ًب بعػػد أف ح ػػتر الو ػػ  بالطػػاد كوت ػػر أف اػػ ا اعداػػاـ  ،(4)﴾كىالعىاًدونػػات ضنػػٍبحىا  ﴿موػػو اتلػػه حعػػأب:   

  ي(3)ف صبح  رما وو    ا اآلف أم الصتت اظت ب  للداؿ
يداتني كت فػػػرؽ بػػػني الػػداؿ كالطػػػاد اضتدووػػػ  إتن ُب أف الواحيػػػ   صػػػبح اػػػ ا فرػػػد ج ػػػر باليػػا  أكت ف كعلػػى    

                                                                                            م بر ، كا  ا ويس اعدااـ ُب ا ا اظتواؿ ال م ٓب ورك اْيه ُب الررآف ال رٙبي
 داس الوا  إداامان صحنْيان ُب ااصتات اآلحي :حاليػػاء:                

 الػػداؿ: -2
بيتا﴿موو اتله حعأب:    ػ ن ػٍ  ذىلًػ ى مىوىػوي الرىػتـً الػ ِّوفى رى ػٍ  أىٍك حػىيػٍريٍرػهي وػىٍل ى وىًو ال ىٍلًم ًإٍف حتىًٍمٍو عىلىيًه وػىٍل ى وػىليهي رىمى  فىمى

اعدااـ اوػا كاضػح جلػي ، احػه ت فػرؽ بػني الوػا  كالػ اؿ ، ك ت اظتوو التايد ُب الررآف ال رٙب، كا(2) ﴾بًآوىاحًوىا 
إتن ُب أف ااكٔب م متس  كالواحي  حتْياا اجمل تر فمىت ج ر بالوا  أصبح  ذاتن ،كبػ ل  و ػتف اعداػاـ بػني 

 صتحني ميما لني رو اظتما ل ي 
 :اءػػالت -3
ػػػػ ﴿موػػػػو اتلػػػػه حعػػػػأب:  ػػػػا ىليتا بػىيػٍ ػػػػ ىًل ى بػىعىوٍػوىػػػػاايس لًيىيىسى ػػػػٍس لىًبوٍػػػػييسكىرى ح ػػػػ  كحسػػػػماي ، (1) ﴾وػى يس اىػػػػاؿى اىاهًػػػػوه ًمػػػػوػٍ يس رى

كاوا احيرػو ؼتػرج اليػا  إٔب ااصػتات اظتسػماة باللوتوػ  مػا السػماح لل ػتا  بػاظتركر مع ػا ليصػبح رصػتة بعػد لبيسي
 أف راح  ادودة، كب ل  ويحد الصتحاف ُب الرصاكة كاظتيرج كاعتم  فيٌيس اعدااـ ي

، زالػ  اظتراكاػ  ُب ايٌػز صػتٌب كااػدبن >>ول  اعدااـ سيجد فيػه خت يطػان للج ػد اللسػا٘بكبعد مالات  أم    
كلتحػػان مػػف اعضػػعاؼ كاليػػتاني اكؿ اظتيمػػا لني ف ػػت ت وسػػي يا اتحػػدماج إتن بعػػد فرػػده لػػبعص ايميػػه الصػػتحي  

  ي(5<<) ااصلي 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي 14: العادوات  -4
 اايس أحي  ، ص ااصتات اللحنتو  ، إبر  -3
 ي488 : ااعراؼ -2
 ي:4: ال  ف  -1
 ي491اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت رد ، فير الدوف اباكة ، ص:  -5
 
 
 
 

 التفخيم والترقيق:  -7



 
 

في ص  طتابا جدودة حيواسػم مػا ذلػ  >>حي  ر الصترة الصتحي  للحرؼ التااد تا اتعتا مف ااصتات     
 (4) <<ا جتاكره أوطاايط، كاي ح س ا حل ر فيم

حلػػتف  >>كمػف اامولػػ  الدالػػ  علػػى حػػ  ر ال تحيمػػات بعطػػ ا بػبعص ضػػمف اػػتر الرتريػػيب للتاػػدات كاصتمػػو    
االف سسم ما ابل ا مف ااصػتات في ػتف فيمػ  بعػد أاػرؼ اتسػيعال  )ؽ، ظ، ح، ص، ض، غ، ط( 

ؼ، كبعد ح كؽ اضترؼ ؾتده بني االف كأفيس بعد اظت بر  مو ا )ص، ض، ط، ظ(، كراير  بعد ساهر اضترك 
 ي(3)<<كالتاك ُب موو: ااـ صاّب

كمف اامول  اطتاص  سرؼ الالٌـ فيما متا الي ييس كالرتاي  ل ظ اصتالل  ياي فنحوا ؾتػداا تػاارة الرػتة      
 ػتف احسػجاـ كالطيام ، كإذا سيب  اتسس العتيس رىٍسر مباار زاؿ عوه الي يػيس كصػار إٔب الراػ  كالسػ تل  لي

،رمػػا دتيػػو إٔب الراػػ  أوطػػا إذا جاكراػػا اػػرؼ ح يػػيس و ؿتػػت اتلوػػا: بسػػس ا، أك باُب سػػياؽ الل ػػظ اظتيتاصػػ
 لداعي اسيجاب >>الرا  إٔب الي ييس مف ال تحيمات ص   حيحنْي اظت رترة اامول  ا ه يييييف يؿتت: ال ، سلخ

ػػػتِّف اال ػػػاظ، حصػػػرو دةجدوػػػ لي ػػػترات صطػػػع  اضتػػػركؼ أك اافعػػػاؿ أك ااشتػػػا  مػػػف  احسػػػيابي  صػػػترة مو ػػػا كحي ى
 ي(2)<<في ا اظتكرتر  ااصتات غتمتع وتازم ت أداؤاا ااجزا ، ميساكا 

،كاالبػان (1)أما الوتع اآلصر مف أحتاع حرليو ااصتات فييموو ُب حراي  اضترؼ كاتي اؿتػاؼ صػتحه كاؿتالػهي    
 ﴿ را  إذا راح  م سترة موػو رًوػاح، رًمػاؿ، دوػارًاس اػاؿ حعػأب:ما و تف ُب الرنا  فيو   بوتع مف الطعف كال

ًر ًإذىا حىالاىا  ي            (5) ﴾كىالكنٍمً  كىضيحىااىا كىالرىمى
 ي (8) ﴾الوناًر ذىاًت التىايتد ﴿كااؿ حعأب: ،(8) ﴾كىأىمنا عىادي فى يٍاًل يتا ًبرًوحو صىٍرصىرو عىاحًيىه  ﴿كااؿ حعأب:    

 ف ي اال ،ي  ُب االف أك الرا  ات موزل  بني بني لي  رامالن كت باظت رتد دتامان فالرتا   
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ي32مك ل  العامو الوحتم  كحترو  اتايطا ، فير الدوف اباكة، ص:  - 4
 ي32، ص: اظترجا ح سه  – 3 
 ي31، ص: اظترجا ح سه  -  2
 ي 1:، ص: 3ج ، الوكر   -1
 ي 14: الكم   -5
 ي 18:  اضتاا  -8
 ي  15 : الصكج -8

    
، كصتػػػ ت حلػػػ  الرباهػػػو إٔب اعمالػػػ  اٌف دل اػػػْي اضتجػػػازوني ضػػػرب مػػػف اعضػػػعاؼكسػػػط، كإمالػػػ  االػػػف لػػػ 

اتحيرػػاؿ بػػني حلػػ  ااصػػتات كاالػػف فيػػه اػػٌدة رمػػف ويٌصػػعد ُب زاكوػػ  اػػاٌدة مػػف طػػرؼ أاػػد أضػػالع ا علػػى 
 الرأس ٍب طرؼ الطلا اآلصرييي



 
 

اظتكر  ُب إصراج ال الـ ووع ف اليصتو  بنمال  بني االف كاليا  فيصْي رالسْي ُب صٌط  كليي يف ا ه   
 ي(4)موحف ػتدنب ل يفييي

   اإلقػػػالب:
اػػالب مػػف التػػتاار الصػػتحي  الػػل حعػػد كسػػيل  مػػف كسػػاهو اتايصػػاد ،احػػه اػػركب مػػف  رػػو جتػػاكر عػػد اتوي      

رو  حيػػ  ر بالبػػا  الياليػػ  عتػػا فيرلػػم إٔب صػػتت مػػف ؼتػػرج البػػا   كموػػاؿ ذلػػ  الوػػتف السػػا  ،يب اظتيػػرجاػػرفني ميرػػار 
ا  يحػػػ  رت الوػػػتف بالبػػػعوػػػد الو ػػػ   ػػػا حو ػػػ  ميمػػػا يامبع ف (3) ﴾ًإٍذ احبػىعىػػػ ى أىٍاػػػرىااىا  ﴿رمػػػا ُب اتلػػػه حعػػػأب :

 ي(2)<<كحرلم الوتف مف البا  ميما ا ا مف متضا حعيو فيه الوتف  >>:فرلب  ااكٔب ميما ،ااؿ سيبتوه
ػا ىحٍػ يس البػىيػِّوىػ  ﴿:كمواله اتله حعأب أوطا  فيرلػم الوػتف  (1) ﴾كىمىا حػى ىٌرؽى الػ نوفى أيكحيػت الً يىػابى ًإتن ًمػف بػىٍعػًد مىػا جى

د كبدكف حتاػف، فيو ػ  ي ؽتبعػد ميما  ليس و اتحيراؿ مف اظتيس إٔب البا  ،كو تف عمو اللساف مف كجه كاا
وىا فً  ﴿كااؿ حعأب :ي،  بنا فى ىحػىبىيػٍ كىمىف ونٍ  يػٍر بًال نػاايتًت كىوػيػٍلًمٍف بًػاً  ﴿كااؿ حعأب:، حو ر ا ي ف مبيوا (5)﴾ي ىا اى

 ﴿:حو ػ  ي وػتًمٍس بايكاػاؿ حعػأب ﴾وتمف با  ﴿كاعاالب اوا ُب اتله  ،(8)﴾فػىرىٍد ًاٍسيىٍمسى ى بًالعيٍركىًة التي ٍػرىى
لى و اىلىبىٍ  ًفئى  ًويػٍرىةن بًًنٍذًف اً كىاي مىاى الصناًبرًوف كىرىٍس ًمٍف ًفئى و اىًليػٍ  ، كااؿ حعأب:حو   يروْيًب بنذف اي،ي (8) ﴾ ن رى

ا حػىبىاحنا اىسىوا  ﴿ ا ًبرىبيتؿو اىسىفو كىأىحٍػبىيػى ى  يف مبي اي كاامول  ُب الررآف ال رٙب روْية ي حررأ ،(9) ﴾فػىيػىرىبػنلى ىا رىبػُّ ى
 ػػػػػػػػػ
 ي498، 495اد اللحنتم ص: اتايص ووتر :  -4
 ي 43 : الكم  -3
 ي152 1ال ياب  ،  -2
 ي1 1:  البيو  -1
 ي 38:  عب    -5
 ي 358 : البررة -8
 ي:31 : البررة  -8
 ي 28: آؿ عمراف  -9

 
 
 

 :اء ػاإلخف
د ، كاػػت الو ػػ  بصػػت ا بػػني اعت ػػار كاعداػػاـ مػػا الحنوػػ  صاليػػان مػػف اليكػػدوك اػػت صػػاص بػػالوُّتف السػػارو      

ارفػػان مػػف 45كذلػػ  بنسػػ ات ذبػػ بات الػػتحروف ليصػػْي الوػػتف اجمل ػػترة م متسػػ ، كح ػػتف ضػػعي   ص ي ػػ  ابػػو 
ػاًدحه إٔب  ﴿ اركؼ ال س كمو ا ال اؼ موػو مو سػر، كالسػني موػو إحسػاف اػاؿ حعػأب: ػا اعٍحسىػافي ًإحٌػ ى رى وىػا أىوػي ى



 
 

ًايػػٍه  ػػٍدانا فىميالى ، كال ػػا  موػػو ويو ػػ  (3) ﴾إحٌػػا أحٍػزىٍلوىػػاهي ُب لىيلىػػً  الرىػػٍدًر ﴿:كالػػزام موػػو أحزؿ،اػػاؿ حعػػأب ،(4) ﴾رىبِّػػ ى رى
ىوػٍ يػػتشً  ﴿:، كاػػاؿ أوطػػا(2) ﴾لًيػيٍوً ػػٍ  ذيك ًسػػعى و ًمػػٍف ًسػػعىًيًه ﴿:اػػاؿ حعػػأب

ػػاٍلًعٍ ًف اظت كالكػػني ، (1) ﴾كح ػػتف اصتًبىػػاؿي رى
، (8) ﴾فى ىٍح ى عىٍوهي حػىلى نى ﴿:،ااؿ حعأبك أح كاليا  موو أحيس أ(5) ﴾ٍبين ًإذىا اىا ى اٍحكىرىه  ﴿:موو وىوك ، ااؿ حعأب

ػااىا ﴿ :كااؿ أوطا ا ًإفتنىػا أىحٍػ ى ميٍوػً ري مىػف متنٍكى كالػٌداؿ موػو عوػد،ااؿ  (8) ﴾ًفٍيسى أىٍح ى ًمٍف ذًٍررىااىا ًإٔبى رىبِّ ى ميٍويػى ىااى
مػف جػا  باضتسػو  فلػه ﴿ اصتػيس موػو ووجػت:ا  موػو مووػتر، ك كالوػ ،(9)﴾ًذم اػيتنةو ًعٍودى ًذم العىٍرًش مىً ػني ﴿حعأب:

 ي﴾صْي مو ا 
فالوتف ؼترج ا بني طرؼ اللساف كلو  الوواوا العليا، كغتاكر ػا اػ ه حوحػرؼ  ػا إٔب      جتاحػم مػف ؼتػارج    

حل  اضتركؼ اظت رترة فييع ر حتري  الصتت ال امو للوتف فيطػ ر      إٔب إصراج ػا مػف اطتيكػـت مػا اػي  
 بالحنو  ي  مف اظتد الصتٌب

 اإلتبػػاع:     
أحتاعػػه: إحبػػاع إضتػػاؽ اررػػ  ضتررػػ  أك إحبػػاع كمعوػػاه: ي، اػػت لػػتف مػػف ألػػتاف اليي يػػف كاتايصػػاد ُب الصػػتت    

، الالـ ارر  آصر ال لم  اظتعرب  ضترر  أكؿ ال لم  بعداا رررا ة مف ارأ: اضتمًد  ب سر الدناؿ إحباعان ل سر
 صر ال لم  أك إحباع ارر  أكؿ ال لم  آ

 
 ػػػػػػػػػػ
 ي1 8 : اتحكراؽ -4
 ي14 :الردر -3
 ي 1 8 : ال الؽ -2
 ي15:  الرارع  -1
 ي33:  عب  -5
 ي 41:  عب   -8
 ي 15، 12 : الوازعات -8
 ي  31 : الي تور -9

 
 

 ي(4)السابر  رررا ة مف ارأ اضتمدي ليله بطس الالـ إحباعا لطس الدناؿ ابل ا
            الػػػػػػػػػػػػػػ م ابػػػػػػػػػػػػػػو آصػػػػػػػػػػػػػػر اتسػػػػػػػػػػػػػػس اظتعػػػػػػػػػػػػػػرب ضتررػػػػػػػػػػػػػػ  اععػػػػػػػػػػػػػػراب ُب اآلصػػػػػػػػػػػػػػر                          كإحبػػػػػػػػػػػػػػاع اررػػػػػػػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػػػػػػػرؼ   

 (3) ﴾إًف ًاٍمػرؤه الػ ﴿، فنف الرا  كالوتف ويبعاف اعتمزة كاظتيس ُب ارري ما ؿتػت اتلػه حعػأب كذل  ُب امرئو كابوس
ل ػػي و ػػتف عمػػو اللسػػاف مػػف ي ، ك أجػػو اليتافػػ  اضتررػػ مػػف سػػارو  ُب ااصػػو، كارِّرػػ  بال سػػر إٍفي فوػػتف ي



 
 

، كاػ ا ـت على اتايصاد ُب اصت ػد العطػلي، كا ا الييابا اضترري وويج عوه ص   ملحتت  ، احه وركجه كااد
ر عمػػر عػػف أحدروػػه مارحويػػه أحػػه ، حرػػو  الػػدريتر أزتػػد ؼتيػػاعلمػػا  اللسػػاحيات ُب العصػػر اضتػػدو مػػا حػػادل بػػه 

  حرجػػػا أساسػػػا إٔب اظتيػػػو إٔب اسػػػيعماؿ التسػػػاهو ال تحيميػػػ  ُب اللحنػػػ  اليحنػػػْيات الصػػػتحي  اعتامػػػ  ُب اللحنػػػ>>:اػػػاؿ
 .(3)<<اايصادا كب رور  س ل  بردر اعم اف 

احىػػ ي امُّػػ ً  بىحًنيػػان ﴿ :كاػػاؿ حعػػأب    مىػػا اػيٍلػػ ي عتىيػػس ًإتن مىػػا أىمىػػٍرحىًأ بػػه أىفي ايٍعبيػػديكا اى  ﴿ :، كاػػاؿ حعػػأب(4) ﴾كىمىػػا رى
ػػػس    لتػػػدث  رػػػال وعراػػػو كح ر ػػػا سػػػارو  جبػػػتار اعتمػػػزة اظتطػػػمتم ،فوػػػتف أٍف سػػػارو  ُب ااصػػػو ،(5) ﴾رىيبِّ كىرىبن ي

، كمػػف زة اظتطػػمتم ، كوتجػػم حتا ػػا علػػى الوػػتف بالسػػ تف ٍب الصػػعتد مػػف أجػػو الو ػػ  بػػاعتماحسػػياب الصػػتت
كرش اررػ  أجو حيسْي الو   كصل  حتع مف اظتواسب  الصػتحي  كاتحسػجاـ بػني اضتػركؼ كاضتررػات أحبػا اامػاـ 

كىًمػوػٍ يسي النػً وفى وػيػٍلذيكفى الونػيب ى كىوػىريتليػتفى  ﴿ :كموػو اػ ا أوطػا اتلػه حعػأب ،باعتمزة    فيحرٌر  بالطػس مول ػا الوتف
ػٍْيو لى يػس  ـى  ﴿،كاػد اػرأ أبػػت جع ػر اتلػه حعػأب:(6) ﴾ايػتى أٌٍذفه ايػوي ايٍذفي صى ػً  ايٍسػجيديكا آًلدى س بطػػ ﴾كىًإٍذ اػيٍلوىػا لًٍلمىالًه ى

 ي(7)حا  اظتاله   ُب اظتتاضا اطتمس  
ػبىنو  ﴿كموه إحباع ال لم  ُب اليوتوف ل لم  أصرل موتح  صحبي ا ررتله حعأب:     (8)﴾ بًوىبىػنو وىًرػنٍي  كىًجئيي ى ًمػٍف سى

ًسالن كىأىٍاالتن كىسىًعْينا  ﴿:كااؿ حعأب اًفرٍوفى سىالى  (9) ﴾إحٌا أىٍعيىٍدحىا لًٍل ى
 ػػػػػػػػػػػػػ
  31 32  ص 4 ج4ـ  اباه كالوتاهر ُب الوحت جالؿ الدوف عبد الرزتف بف ب ر السيتطي دار ال يم العلمي  ف بْيكت، لبواف،اا -4
 ي 488الوسا  :  -3
 ي 89ـ ، ص8978البح  اللحنتم عود العرب ما دراس  لرطي  الي  ْي كالي  ر ، أزتد ؼتيار عمر ، ط دار اظتعارؼ  -3
 ي    28مرٙب :  -4
 ي887اهدة: اظت -5
 ي     68اليتب  : -6
 ي   6، ص  8، ج2دراسات اسلتب الررآف ، ػتمد عبد اطتال  عطيم  ، دار اضتدو  ، الراارة ،الرسس -7
 ي 22الومو : -8
  ي 04:  اعحساف -9
 

 
 

 

 اليالث:  االقتصاد اللغوي على مستوى الػدالليالفصل 
 تعدد المعنى الوظيفي للكلمة -



 
 

   في السياؽانفتاح الداللة  -                                
   الوقف واقتصاد اللغة -

 تناوب الصيغ الصرفية -                                

 اد.مفردات اللغػة واالقتص -                                

 اؿ.الصّيغ اللغوية وتفاوتها في االستعم -         

 ترداد الحركات  -         

 تػرداد الحػروؼ. -         

 تػرداد األلفػاظ. -         

 االقتصاد اللغوي في القراءات القرآنية -                               

 القراءات القرآنية وتعدد المعنى -                               

    في القرآف الكريم الفنيالتصوير  -        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المستوى الداللي : االقتصاد اللغوي
اف ااصتات اظتو ردة ت حيجاكز أف ح ػتف ُب معتم ػا  >>اللحن  ت حي ٌتف مف أصتات مو ردة موعزل 

 رمتزا مب م  ت حلدم كتي ي ا إت إذا ارحبط بعط ا ببعص ارحباطا ك يرا 



 
 

متعػػات أك التاػػدات كفػػ  حتػػاـ معػػني ُب غتمتعػػ ، أك كاػػدات صػتحي  ميجاحسػػ  كميالهمػػ ، كاػػ ه اجمل  ٍ  ىػلِّ كأي 
ال لمػات، كمو ػا  كػ ويعليه فمف ااصتات حيكػٌ و اظترػاطا، كمػف اػ ه ااصػْية حك الصتحي  اي ال لمات، 

كالبوػػا  حوكػػ  اصتملػػ  الػػل  ػػا وػػيس اليتاصػػو بػػني أفػػراد اجملمتعػػ  التااػػدة اظتسػػيعمل  ليلػػ   كعػػف طروػػ  الرتريػػم
 ي(127)<<اللحن 
للحنػػات البكػػرو ، كمػػف ضػػمو ا اللحنػػ  العربيػػ  الػػل دتيػػاز بوػػركة كاسػػع  مػػف كاػػ ه اطتاصػػي  حكػػرتؾ في ػػا رتيػػا ا    

 اظت ردات تا ُب ذل  اظترتادفات كااضداد كاْيااي
اظتعد التااد، كحعد اػ ه اطتاصػي  مػف أبػرز مػا نتيػز العربيػ  عػف  فكاظتراد باظترتادفات أف وعٌص بعدة أل اظ ع    

 ي(128)ذل  ساهر أمس اارضي ساهر لحنات اامس بو يإف العرب فااتا ُب
كاد وبدك أف ا ا الزصس اعتاهو مف اظترتادفات ُب العربي  كتعل ا بعيدة رو البعد عف ميزة اتايصاد ُب ال الـ، 

، فما حتيتم عليه مف مرتادفات وساعد على إع ا  رو متاػف مػا وواسػبه مػف دتاما إت أف التااا ع   ذل 
 رتويحراريم ك م ردات أك 
ت اٌ  أٌف أل اظ الٌلحن  حيعػرض علػى مىػٌر الػزنمف احػتاع مػف الي ػتر ُب اظتعػا٘ب  :الوظيفي للكلمة تعدد المعنى

كالػػدتتت ، كاػػد و ػػتف اػػ ا الي ػػٌتر إٌمػػا بييصػػيا العػػاـ ، أك بيعمػػيس اطتػػاص ،أك بورػػو م  ػػـت الل ػػظ مػػف 
 اظتعد اللحنتم إٔب معد اص الاي جدود ي 

 ا حتمػػػػػػػػػػػو ُب طيا ػػػػػػػػػػػا دتتت ؼتيل ػػػػػػػػػػػ ، حطػػػػػػػػػػػا أٌ ػػػػػػػػػػػ >>  العػػػػػػػػػػػرب،دتيػػػػػػػػػػػاز الصػػػػػػػػػػػيغ اليعبْيوػػػػػػػػػػػ  ُب لحنػػػػػػػػػػػك     
 ز بعطػػػػػػػ ا عػػػػػػػف بعػػػػػػػص بالسػػػػػػػياؽ كالرػػػػػػػراهف، كاػػػػػػػت مػػػػػػػا حسػػػػػػػميه سػػػػػػػب ، فييميٌػػػػػػػارػػػػػػػال مو ػػػػػػػا ُب اال ػػػػػػػاظ اظتو

 ي(129)<<اظتكرتؾ الصرُب
 كُب العربيػػػػػػػػ  يحيػػػػػػػػف كمئيػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػظ وػػػػػػػػدٌؿ رػػػػػػػػٌو مو ػػػػػػػػا علػػػػػػػػى  ال ػػػػػػػػ  معػػػػػػػػا٘ب، كحيػػػػػػػػف كمئػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػظ وػػػػػػػػدؿ    

  ، كمول ػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى ستسػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػا٘ب، كاػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػدٌؿ التااػػػػػػػػػػد مو ػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى أربعػػػػػػػػػػ
كؽتػػػا وزوػػػد علػػػى ذلػػػ ، رل ػػػظ ،علػػػى سػػػي  معػػػا٘ب، فسػػػبع  فوماحيػػػ  فيسػػػع  إٔب ستػػػ  كعكػػػروف معػػػد رػػػاضتميس 

 ا حػػػػػػػػػػػػػػػػدٌؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػبا كعكػػػػػػػػػػػػػػػػروف معػػػػػػػػػػػػػػػػد، كلل ػػػػػػػػػػػػػػػػظ العػػػػػػػػػػػػػػػػني ستػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك ال ػػػػػػػػػػػػػػػػني ياطتػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي فنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
  (130)معد، كلل ظ العجتز سيني معدي
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ا أحػػ  إذا اسيعرضػػ  مػػا حيطػػموه صػػيحن  موػػو يم عػػوي رأوػػ  أ ػػا حصػػلح لليعبػػْي عػػف اشتػػي إضػػاف  إٔب اػػ     
 الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كاظت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اظتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر اظتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: م لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدصو كغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 كحتمػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػيحن  يأفعػػػػػػػػػػػوي معػػػػػػػػػػػا٘ب صػػػػػػػػػػػرفي  روػػػػػػػػػػػْية اػػػػػػػػػػػني ختصػػػػػػػػػػػا للماضػػػػػػػػػػػي ؿتػػػػػػػػػػػت: أضػػػػػػػػػػػح  حػػػػػػػػػػػرد 

 أذتػػػػػػػػػػػػػػر، كاعصػػػػػػػػػػػػػػاب  أرػػػػػػػػػػػػػػص  لليعدوػػػػػػػػػػػػػػ ، كاظت اكعػػػػػػػػػػػػػػ  موػػػػػػػػػػػػػػو، أرػػػػػػػػػػػػػػٌم، كاعزالػػػػػػػػػػػػػػ : أعػػػػػػػػػػػػػػ ر، كالصػػػػػػػػػػػػػػْيكرة:
 وػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػف اجملػػػػػػػػػػرد: أفلػػػػػػػػػػح، كحػػػػػػػػػػرد لليسػػػػػػػػػػمي  كاتسػػػػػػػػػػيحراؽ اكالبلػػػػػػػػػػتغ: أصػػػػػػػػػػبح، كاظتبالحنػػػػػػػػػػ : أضػػػػػػػػػػا ، كاع

  ي(131)كاليعروص كال ورة كاععاح ي
ي وسيعمو ل تان كاادان كلتمنلػه معػا٘ب ؼتيل ػ ، كاػ ا مػا ويعػرؼ باظتكػرتؾ الل تػي الررآف ال رٙب كروْيا ما ؾتد    

مف أحتاع معجػزات الرػرآف ايػ  راحػ  ال لمػ   التااػدة حوصػرؼ إٔب عكػروف كج ػا أك أروػر كاد جيعو ا ا 
 ي أك أاو ، كت وتجد ذل  ُب رالـ البكر

مسػػ ل  اايمػػاؿ الػػوا  ك فػػالررآف وبػػأ بلبوػػ  كااػػدة بواوػػات اػػاار  ااوػػ  ُب اصتمػػاؿ ف ػػت زتٌػػاؿ أكجػػه ،    
ضتػػتار الػػ م دار بػػني عبػػد ا بػػف عبٌػػاس، كعلػػي  اروػػر مػػف معػػد  راحػػ  معلتمػػ  للسػػلف ،ويطػػح ذلػػ  مػػف ا

 بف أيب طالم ظتا أراد أف وبعوه إٔب اطتتارج ليحاجج س 
وا أمْي اظتلموني ف حػا أعلػس ب يػاب ا مػو س، ُب بيتحوػا حػزؿ، اػاؿ : صػدا  كل ػف الرػرآف >> ااؿ ابف عباس 

 . (132)<<عو ا ػتيصان زتٌاؿ ذك كجته حرتؿ كورتلتف، كل ف صاصم س بالسوف فن س لف كتدكا 
  ي(133)كمف أمول  ذل  ح سْي اازكاج على  ال   أكجه : اضتالهو، ااصواؼ، الررحا     

ا أىٍزكىاجي مي ىٌ رةي  ﴿ااؿ حعأب  ، وعأ اضتالهو، ك ر ل  سترة آؿ عمراف  (134) ﴾كىعتىيس ًفي ى
 ، وعأ امرأة الرجوي (135)﴾كىلى يس ًحٍصفي مىا حػىرىؾى أىٍزكىاجي يس ﴿كااؿ ُب سترة الوسا   

وىا ًفي ىا ًمٍف ريوِّ زىٍكجو رىرٙب  ﴿:ااؿ حعأب:التجه الوا٘ب وعػأ رػو صػوف مػف   (136) ﴾أىكىٓبٍى وػىرىكا ًإٔبى ااىٍرًض رىٍس أىحٍػبىيػٍ
حًبي ي ااىٍرضي كىًمٍف أىحٍػ يًسً سٍ  ﴿الوب ، كااؿ حعأب: ٍَ  ﴾كىؽتنا تى وػىٍعلىميػتف  سيٍبحىافى ال ِّم صىلى ى ااىٍزكىاجى ريلن ىا ؽتنا تي

ػػػنٍيً اً ٍػوػىػػػػنٍي  ﴿كاػػػاؿ ُب سػػػترة اػػػتد  (137) ػػػوِّ زىٍكجى ػػػا ًمػػػٍف ري ػػػػٍو ًفيػٍ ى ، وعػػػأ مػػػف رػػػو صػػػو ني مػػػػف (138) ﴾اػيٍلوىػػػا ًازتًٍ
 اظتيلتاات ا ونيي
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احيت  ﴿اازكاج وعأ الررحا  ، ااؿ حعأب:  الوال : التجه  ﴾ا وػىٍعبيديكفى ايٍاكيريكا الً وفى تىلىميتا كىأىٍزكىاجى يس كىمىا رى
وعأ ارح  ح تس اظتلموني ( 140) ﴾كىًإذىا الوػُّ يتسي زيكِّجىٍ   ﴿،أم ارحا اس مف الكياطني، كااؿ حعأب: (139)

  (141)باضتتر العني،ك ح تس ال  ار بالكياطنيي
ااذاف، الدعا  ، ال الـ ، اامر الو خ ُب  (142)كاد ًب ح سْي الودا   ُب الررآف  على سبع  أكجه :   
 صتر، اضتساب ك اتسيحنا   يال

ًة ًمف ونتـً اصتيميعى  ﴿ : تعد اآلذاف اتله حعأب:فتجه الودا  كىًإذىا ﴿، كمول ا ُب اظتاهدة :(143) ﴾ ًإذىا حيتًدمى لًٍلصنالى
 ، وعأ اآلذافي(144) ﴾ًإٔبى الصنالىًة ًاختنى يكاىا ايزيؤنا كىلىًعبنا  سحىادىوٍػيي 

ً ينا  ﴿لدعا  موو اتله حعأب :الودا  وعأ ا التجه الوا٘ب: ا ن صى دعا ربه دعا  ص يا، كُب  (145)﴾ًإٍذ حىادىل رىبػنهي ًحدى
وىا لىهي  ﴿88:سترة ااحبيا   بػٍ  . (146)، وعأ إذ دعا ربه ﴾كىحػيٍتاان ًإٍذ حىادىل ًمٍف اػىٍبوي فىاٍسيىجى

وعأ رلنموا متسى  (147)﴾ل ُّتًر ًإٍذ حىادىوٍػوىا كىمىا ريٍو ى جًبىاًحًم ا ﴿الودا  ال الـ موو اتله حعأب:: التجه الوال 
 ي (148)

، أمػر (149) ﴾كىًإٍذ حىػادىل رىبُّػ ى ميتسىػى أىًفً اوػً  الرىػٍتـى التنػاًلًمنيى  ﴿ك وعػأ اامػر موػو اتلػه حعػأب: التجه الرابػا:
 رب  متسى ي 
يوىادكىًاٍسيىًمٍا وػىٍتـى ﴿كوعأ الو خ ُب الصتر ااؿ حعأب: الودا  :التجه اطتام 

أم وػـت وػو خ  ُب ( 150) ﴾وػيوىاًدم اظت
 الصتر ي

اؾى مىػػا ًمونػػا ًمػػٍف  ﴿ الودا  وعػػأ اضتسػػاب اػػاؿ حعػػأب:التجػػه السػػادس:    َى كىوػىػػٍتـى وػيوىػػاًدوً س أىوٍػػفى ايػػرىرىاًهي اىػػاليتا آذفن
 ، أم لتاسب س ككتازو سي(151) ﴾اىً يد

                                                                                                                                                                  
 ي 11اتد : - 138
 ي 33الصافات :  - 139
 ي 18الي تور :   - 140
 ي 32، ص ( اػ 189التجته كالوتاهر ل ياب ا العزوز ،ح ليف:أيب ا اضتسني بف ػتمد الٌدامحنا٘ب )ت - 141
 ي 111، 112التجته كالوتاهر ، ص  - 142
 ي :1اصتمع  :   - 143
 ي 59اظتاهدة :   - 144
 : ي12مرٙب  - 145
 ي824  1، ح سْي ال صم - 146
 ي  18الرصا : - 147
 ي 149 2ال كاؼ  - 148
 ي 41 : الكعرا  - 149
 ي14ؽ :  سترة - 150



 
 

وىػػا رىبُّػػ  ﴿الوػػدا  وعػػأ اتسػػيحنا  ، موػػو آوػػ  الزصػػرؼ  التجػػه السػػابا: ،أم (152) ﴾كىحىػػادىٍكا وىػػا مىالًػػ ي لًػػيػىٍرًص عىلىيػٍ
 اسيحنا تا ، كاْيه روْيي

ف ػي حصػػلح ُب متاضػا عدوػػدة لبوػػا   دتتت ؼتيل ػػ ، نت ػػف اليعبػْي  ػػا عػفوػػا ؾتػد الصػػيحن  التااػدة رمػا أحٌ    
الرػراهف، كاػد اح ػ  رو  مف اصيحن  اامر يافعوي يارير  إذا كردت م لر  كعاصتمو كالرتاريم ، كمواؿ ذل   

دُّ  ىااصتليتف عل   (153): امس  عكر اعيبار خب أ ا حتي
ػػفى  ﴿:كالوػػدب ررتلػػه حعػػػأب ،(154) ﴾ الةى الصنػػػ سً اًػػأى كى ﴿التجػػتب ررتلػػه حعػػػأب: ػػػس صى  ً يٍ فًػػ سٍ يي ٍمػػػلً عى  فٍ إً  سٍ تاي بي احً  ى  ﴾ ارن يػٍ

(155)  
ػػػ﴿ -ص -ررتلػػػهدب  ، كالي دوػػػم كاػػػت داصػػػو ُب الوػػػ(156) فػػػنذا اللػػػيس فاصػػػ ادكا ﴿:ررتلػػػهكاعبااػػػ     ا ؽتنػػػ وٍ ري
 ي(157) ﴾ س اي  ي اى زى ا رى تا ؽتن ريلي  ﴿ كاتميواف اتله حعأب: ﴾ ى يٍ لً وى 

 ﴾ًاٍعمىليػتا مىػا ًاػٍئييس إحٌػػهي ًتىػا حػىٍعمىليػتفى بىًصػْي﴿:كالي دوػد ررتلػه،(158) ﴾اي دصيليتاىا ًبسىالـو آًمًوني ﴿ :تلهػكاعرراـ رر

 ي(159)
 ﴾ا دن وٍ دً اى  كٍ أى  ةارى جى تا اً حي تٍ ري  ايوٍ ﴿ اليعجيزررتله: ك ،(160) ﴾ٍتحيتا ًارىدىةن صىاًسًئنيى ري ﴿حعأب: كاليسيْي ررتله     

 ﴾ كاًصي صٍ  حى تى  كٍ كا أى ًصي اصٍ فى ﴿كاليستو  ررتله: ،(162) ﴾ذيٍؽ إًٌح ى أىٍح ى العىزًوٍػزي ال ىرٙب ﴿: ررتلهكاعااح    (161)

كاليمأ ررتؿ ، (165) ي﴾تف  ي يى فػى  فٍ ري  ﴿; رماؿ الردرة ررتلهك ، (164)﴾ ٕب  رٍ  ً اٍ بِّ اً رى  ﴿ررتله:، كالدعا   (163)
كا  ا ما الو ي فنحه طلم حرؾ الكي  كصيحنيه يت ح عوي كح يد أت اؾتًوي،  أت أو ا الليو ال تووي الكاعر:
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اليحرٙب، كخترج عف أصل ا لي يد معا٘ب أصرل رال رااي  كاليحرْي كالدعا  كالي س، كبياف العااب  كاْياا مف 
 ي اااراض

رمػا حتجػػد ااشتػا  كاافعػػاؿ ذات اظتعػا٘ب اظتيعػػددة حتجػػد رػ ل  اضتػػركؼ ذات اظتعػا٘ب اظتيعػػددة كاظتييل ػػ  و   
 ﴾ور ً  حىػػتى كى  ٍْيو ًكػػبى  فٍ ا ًمػػحىػػا ى ا جى تا مىػػتليػػري حػى  فٍ أى  ﴿ ;فػػػي مػػاي اػػرؼ للٌو ػػي ُب اتلػػه حعػػأب علػػى لسػػاف أاػػو ال يػػاب

 عو ا ا   ، كارؼ اسي  اـ موو: ما جزا  مف ف(166)
كاػػد رأل بعػػص علمػػا   اللحنػػات أفن اػػ ه  >>كمػػا حعجبيػػ : مػػا أعتػػس صلػػ  ا، كرػػ ل  اعتمػػزة كالبػػا  ييي    

كاػػ ا البػػاب اتايصػػادم ُب العربيػػ  جػػا  ُب اليوزوػػو اضت ػػيس موػػه  ، (167) اضتػػركؼ براوػػا أل ػػاظ مسػػيرل  تعاحي ػػا
 الكي  ال وْي ي  

ملمحػا كشتػ  اايصػادو  كاضػح  ُب اليعبػْي عػف العدوػد مػف اظتعػا٘ب ويعػد  حتتيػف كاػدة دتليػ  ُب   كإم احي     
أابه ب داة ميعددة التتاهف ، فيحنويػ  عػف أدكات أصػرل رتػا   ك ا ه اظت ردات كالصيغالوتاـ اللحنتم العريب،

 اسػػييدام ا وي لِّػػف ج ػػدا زاهػػدا عػػف اسػػييداـ ااداة أفٌ ٓب ح ػػف متجػػتدة ُب التاػػ  الػػ م حتياج ػػا فيػػه  أك 
 ااكٔب ي

 ة:ػانفتاح الدالل 
اللحن  العربي  لحن  مرا   اضتٌ  زتانل  أكجه اي  ويحنْي معد رلما ا بيحنػْي اررا ػا، رمػا أٌف للم ػردة دتلػ      

 داصو السياؽ كأصرل صارجه ،بو كويبدؿ م  ـت رتل ا اسم حصة

فمػوال إذا الوػا: مػا أاسػف صالػد،  الصتت الل حو   به، كمالمح التجػه كاعاػارات اظتصػااب  لعمليػ  ال ػالـ
اػػ ه اصتملػػ  حو ػػيح اروػػر مػػف دتلػػ  سيػػ  ح  ػػس مو ػػا الو ػػي كاتسػػي  اـ كاليعجػػم ،كبالاػػ  الرػػرآف ال ػػرٙب 

 فاا  بالا  رو ص يم ،كدتتحه مو يح  على رو العرتؿ ي
س و  مػتف مو ػا رػو  فنذا اسيما إٔب آو  كاادة أصواؼ ؼتيل تف مف البكر ُب السػف كاصتػو  كاللػتف فػن      

اسم ما أكٌب مف علس كمعرف  كدراو   بالعربي ، ك الرػرآف موبػا  ػىػٌر كعػني فيناضػ ، كدسػيتر ميجػدد و  ػس موػه 
العػػآب مرصػػد الكػػارع اضت ػػيس، ككتػػد فيػػه ال بيػػم الػػدكا  كوسػػييرج موػػه عػػآب الػػو   أدكا  الرلػػتب كأدكوي ػػا، 

 ارهيكلتصو موه عآب ال ل  على اتاحني ال تف كأسر 
كوػػرل فيػػه البليػػغ أفػػاحني الرػػتؿ كأصػػواؼ البيػػاف ،كوسػػييلا موػػه علمػػا  الي سػػْي اصتػػتاار  كالػػدرر، فيجػػد     

اآلو  التاادة حتيمو  أرور مف معد ،كاصيالؼ اظتعا٘ب ات ما جعو علما  الدوف كالي سْي متيل ػتف ُب معػا٘ب 
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ػػافى ﴿س معػػدي كرا ي الػػل ُب اتلػػه حعػػأب:اظت ػػردات كالرتاريػػم اصػػيالؼ حوػػتٌع ت اصػػيالؼ حطػػاد  ف ػػ ا و  ػػ كىرى
ػػػػس مىلًػػػػ ه  تعػػػػد صلػػػػف   كفروػػػػ  آصػػػػر و  م ػػػػا تعػػػػد أمػػػػاـ، اػػػػاؿ صػػػػاام البحػػػػر اػػػػيط:ي كاػػػػرأ   (4) ﴾كىرىا ىاي

اصتم ػػػتر: كرا اػػػس، كاػػػت ل ػػػظ وي لػػػ  علػػػى اطتلػػػف كعلػػػى اامػػػاـ، كمعوػػػاه اوػػػا أمػػػام س ،كرػػػتف كرا اػػػس تعػػػد 
كابف السػ ي  كالزجػاج ،كت صػالؼ عوػد أاػو اللحنػ  أٌف كرا  كتػتز تعػد ايػػٌداـ أمام س اتؿ ايادة كأيب عبيد ، 

 ي (3)ي 
كمس ل  اايمػاؿ الػوا اروػر مػف معػد راحػ  معلتمػ  للسػلف وٌيطػح ذلػ  مػف اػتؿ علػي بػف أيب طالػم    

 س كت اذاػػػم إلػػػي >>ظتٌػػػا أرسػػػله إٔب اطتػػػتارج جملػػػادلي س  فرػػػاؿ لػػػه : -رضػػػي ا عوػػػه  –لعبػػػد ا بػػػف عبػػػاس 
 ي (2)<<ختاصم س بالررآف فنحه ذك كيجته

ػػر اػ ا الػػدوف علػػى البكػر ُب رػػو م ػػاف كزمػػاف     كاح يػاح معػػا٘ب آوػػات الػ رر اضت ػػيس ُب دتت ػػا اػت مػػا وػييىسِّ
 ي  كو يم له اطتلتد إٔب وـت الدوف
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كاح يػػػاح الدتلػػػ  ُب اػػػْي السػػػياؽ الرػػػرآ٘ب اػػػد >>حعػػػدد اظتعػػػا٘ب ُب السػػػياؽ التااػػػد كحرصػػػد باح يػػػاح الدتلػػػ     
ػػػاما علػػػى ميػػػراده إتن و ػػػتف ذا صػػػبحن  سػػػلبي  إذ إفن اظتػػػي لس اػػػد وػػػ ٌب بػػػه لإلو ػػػاـ دكف اع ا ػػػاـ فػػػال ورػػػفي السن

 ي (168)<<باليتاس دكف اليح س 
 رما ُب بي  اضت يئ  ايوما اجا الزبرااف بف بدر اي  ورتؿ:

ى ػىاًرـى تى حػىٍراىٍو لًبحٍنيىًي ىا  **** كىااػٍعيٍد فىنحن ى أىٍح ى ال ٌاًعسي ال ىاًسي         
   يدىًع اظت

أحه اجا  افن تااره مدحيطاعس راسيي ،بيوما الررآف ال ػرٙب مو ػيح الدتلػ   سي  ت وسي يا أاد أف كتـز
ورف رو اارئ أك ساما له على مراده اسم ما ح حى له مف أدكات إجراهي  حيسر له سبو ال  س، ك أٌكؿ ما 

داصػو السػياؽ حبدأ باضتدو  عوه ات التاف كاتبيدا  ،ف ما ولعباف  دكرا ربْيا ُب اليعٌدد كاتايماؿ للمعا٘ب 
 .التااد 
 الوقف:

حيجلى أقتييه ك   ( 169)ات عبارة عف ا ا الصتت عف ال لم  زموا ويو   فيه عادة بوي  اسيئواؼ الررا ة    
ُب حتضيح اظتعد، كي به حعرؼ جالل  اظتعا٘ب كجزالي ا، كفاهدحه أف و تف دليالن علػى اسػم اظتػدلتؿ عليػه أك 

 ( ي 170) يمرجحان 
 : لغةالوقف واقتصاد ال

الػػػ رر كاضتػػػ ؼ كاليرػػػدٙب كاليػػػ صْي كالتاػػػف  ختيلػػػف الرػػػرا ات الررآحيػػػ  عػػػف بعطػػػ ا الػػػبعص ُب أمػػػتر مو ػػػا    
اػت فػػف جليػو كبػػه وعػرؼ ريػػف >>كاتبيػدا ، كعتػ ا ااصػػْي  أقتييػه ُب ف ػػس اظتعػد، اػػاؿ الزرركػي ُب الصاػػاف: 

ه حيبػني معػا٘ب اآلوػات ،كوػلمف اتاػرتاز مػف أدا  الررآف كورتحم على ذلػ  فتاهػد روػْية كاسػيوباطات ازوػرة، كبػ
    ( ي171<<)التاتع ُب اظتك الت

صػػػاام الصاػػاف ايمػػػ  التاػػػف ُب ح دوػػ  اظتعػػػد فبػػه نت ػػػف ف ػػػس كاسػػيوباط اظتعػػػا٘ب الحنزوػػرة مػػػف الوصػػػتص  نٌي بػػ  
 اللحنتو ، كالتاف على ل ظ معنٌي وع ي معد ؼتال ان ظتا لت كا وا على ل ظ

 )*(أفن اليزودم  اػ(2:4)تل  الدالٌ  على ذل  ما وركوه الزٌجاجيبعده أك ابله، كمف اامو
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 س ؿ ال ساهي سطرة الرايد فراؿ ايحتركا ُب ا ا الكعر عيم كأحكده : اػ(313)ت
 يحػىرنػر عوه البيص صىٍرػري  ***    )**(ما رأوػػوا صربػػان         
  ***      ت و ػتف العىيػٍري ميٍ ػران         

ي
 ي ػري م ػػري ت و تف اظت

ٍ ػػػر  )***(فرػػاؿ ال سػػاهي: اػػد أاػػتل
ي
الكػػاعر، فرػػاؿ اليزوػػدم:احتر جيػػدان، فرػػاؿ:أاتل تبػػدن أف     ووصػػم اظت

الوا٘ب على أحه صص راف، ااؿ فطرب اليزودم برلوسػتحه اارض كااؿ:أحػا أبػت ػتمػد، الكػعر صػتاب إفتػا ابيػدأ 
كا طت ػ  ال سػاهي !سطػرة أمػْي اظتػلموني كح كػف رأسػ  فراؿ: اظت ر مي ري فراؿ له لتي بػف صالػد: أحي ػٌد 

 ( ي4) ما أدبه أامُّ إليوا مف صتاب ما فعل ، فراؿ:ي ل ةي الحنلم أحسيأ مف ا ا ما أياسفيي
كلػػت أٌف اليزوػػدم كاػػف علػػى يت و ػػتفي الواحيػػ  ل  ػػس ال سػػاهي أٌف اظتعػػد اػػد ًٌب ،كيت و ػػتفي الواحيػػ  اػػي     

  : اظت ػػػري م ػػػره رتلػػػ  اشتيػػػ  في ػػػا مبيػػػدأ كصػػػص، كعليػػػه أتٌ ورمػػػي الكػػػاعر بػػػاعاتا  ، ل ػػػٌف حتريػػػد لػػػوكٔب ، كرتلػػػ
اليزوػػػدم ظتنػػػا كصػػػو ال ػػػالـ اليػػػب  اامػػػر علػػػى ال سػػػاهي كرأل أٌف ُب البيػػػ  إاػػػتا  كأكجػػػم الوصػػػم يللم ػػػري 

ارئ ُب ف ػس مػا ورػرأ، اػاؿ الواحي  على أٌ ا صص ل اف، كرما أفن التاف ويعني الساما على ال  س ف ت ويعػني الرػ
 .ي(3) السيتطي ااؿ ابف ااحبارم:مف دتاـ معرف  الررآف معرف  التاف كاتبيدا  فيه

فرارئ الررآف ت وعرؼ معد اآلوات إذا ٓب ورف ُب اظتتاضا اصتاهز أك التاجم في ا التاػف، كحتػرا اقتييػه    
ليمػاـ ُب التاػػف إتن ؿتػتم عػآب بػالررا ات عػػآب ت ورػـت با>>اػػ(231)تكص ترحػه علػى اظتعػد اػاؿ ابػػف غتااػد 

 .(2)<< بالي سْي كالرصا كختليا بعط ا مف بعص عآب باللحن  الل حزؿ  ا الررآف 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػ
العربيػ ،راف أاػد الرػرا  اليزودم : لتػي بػف اظتبػارؾ أبػت ػتمػد مػتٔب بػأ عػدم بػف مبػارؾ بػف موػاة، سػ ف بحنػداد كاػٌدث عػف أيب عمػرك كاطتليػو كعو مػا أصػ   -(*)

 ي211 3ال صحا ، أٌدب اظت متف صوف ؼتيصرا ُب الوحتيييي بحني  التعاة 
 صىربان: اطترب ذرر اضتبارل ، كالعْي اضتمار ،كاظتعد ت لتاكؿ الصرر اسييراج صرر مف بيط  اضتبارل ي -(**)

 ة كاادة، كات أف كتي  بي  مرفتعا كآصر غتركرانيأاتل: اعاتا  ُب متسيرى الكعر ات اصيالؼ ارر  الركم ُب  اصيد -(***)
  ي4:5،صـ( :::4) ، 2حح كارح: عبد السالـ ػتمد ااركف، م يب  اطتاؾتي الراارة ط ،غتال  العلما  ايب الراسس عبد الرزتاف بف اسحاؽ الزجاجي -4
 ي :31، ص4جُب علـت الررآف ، حراف اع - 3
 ي98 4، اعحراف ُب علـت الررآف ، السيتطي  -2



 
 

كمعرفػػ  مػػتاطف التاػػف كاتبيػػدا  حعػػني روػػْيان علػػى ف ػػس اظتعػػد كصاصػػ  ُب الرػػرآف، فاظتتضػػا إذا رػػاف وي لػػم    
التاػػف ككصػػل  ح ػػتف اػػد اػػْيت اظتعػػد دتامػػا، كالع ػػ  إذا رػػاف اظترػػاـ وي لػػم التصػػو ككا ػػ  اػػْيت اظتعػػد  

 ر ل ي
ي  للرارئ اجي اد في ا إتن ما و ص  مف اْيه عػف طروػ  كالعلس بالتاف كاتبيدا  مف العلـت اظتورتل  الل ل    

كمػػػف أمولػػػ  التاػػػف ُب اليوزوػػػو العزوػػػز كالػػػل ويجلٌػػػى في ػػػا اح يػػػاح الدتلػػػ  ك حػػػتارد  اظتعػػػا٘ب اتلػػػه  (،4)اليلرػػػنيي 
ف حنيب ايًيوى مىعىهي  رًبػنييتفى  ﴿حعأب: ًَ ِـّ  (.3)﴾رىًوْيي )*( كى ر وِّف 

وي راف اظتعد :أف أحبيا  روْيوف اػيل س اػتمي س كأعػداؤاس  كمػا ااحبيػا  أصػحا س فنذا كاف على رلم يايػيً     
 ي)ص(فما حزلزلتا لريو أحبياه س ،ف اف اظترصتد ح وي  اظتكررني مف كاف اظتسلمني على فرض  ايو ػتمد

اليرػتل فمػا كاػف  كإذا كيصو اتلهياييوي إٔب يروْيي راف اظتعد :أٌف أحبيا  روْيوف ايًيو مع ػس رجػاؿ مػف أاػو   
ػًبٍيًو اً أىٍمتاحىػا بىػٍو أىٍايىػا ه ﴿مف بري بعداس مف اظتػلموني، كذلػ  معػد اتلػه حعػأب: ن الػ ِّوفى ايًيليػتا ُب سى كىتى حتىًٍسػنبى

س وػيٍرزىايتفى  فىرًًانيى ًتىػا  ىاحىػاايس اي ًمػٍف فىٍطػًلًه كىوىٍسيىٍبًكػريكفى بًالػ ِّوفى ٓبى وػىلٍ  ػٍتؼه ًعٍودى رى ًِّ ٌ صى ٍلً ً ػس أىتى حىريػتا ً ًػس مِّػف صى
  (1)ي(2)﴾عىلىيً س كىتى ايس لتىٍزىحيتفى 

فالتاف على رلم ي اييوي أفطى إٔب معد أفن ااحبيا  اييلتا لتاػداسي كالتاػفي علػى روػْي وي طػي إٔب أفن      
  مىػٍف اييػو ت ػرده، كاوػاؾ مػف اييػو ااحبيا  اييلتا ما أحباع س مف اظتػلموني، كريػو اػ ا اصػو، ف وػاؾ مػف ااحبيػا

 و اظت طي إٔب معاحي ا  كدتت ايما أحباعه، كاآلو  ال رنت  أصصت عف الصو ني معان كالتاف ات السبي
كاليعػدد ُب التاػف لتصػو بػه مػا لتصػو بيعػدد كجػته الرػرا ات مػف حعػدد اظتعػد  >>ال ٌاار بػف عااػترااؿ    

 ي(5)<<ما احتاد ال لمات
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ايٍو وىا أىٍاوى الً يىاًب حػىعىالىتا  ﴿كمف اامول  الل ويجلى في ا اح ياح الدتل  اضتاصو عف التاف اتله حعأب:      
وى يس أىتن حػىٍعبيدى إً  وػىوىا كىبػىيػٍ ٌَ ا ًإٔبى رىًلمى و سىتىا و بػىيػٍ   (4) ﴾تن

ف ي اآلو  الكرو   كتتز التاف على رلم يستا ي،كال لم  الستا  اػي ت إلػه إت ا، ككتػتز التاػف علػى      
ل ػػظ اصتاللػػ  ياي كرػػو كاػػف وع يوػػا معػػد ،كاػػد اٌسػػس ااحبػػارم التاػػف إٔب  ال ػػ : كاػػف حػػاـ، كاػػف اسػػف 

 (3) لي  بياـ، كاف ابيح لي  سسف كت حاـي

 ﴿ف الياـ ات ال م لتسف عليه التاف كاتبيدا  تػا بعػده كت و ػتف بعػده مػا ويعلػ  بػه موػو اتلػه حعػأب:كالتا
يٍ يىػديكفى 

ًػس كىأيكلىئًػ ى ايػس اظت لتسػف التاػف علػى ياظت لحػتفي كلتسػف اتبيػدا  تػا  (2) ﴾أيكلىًئ ى عىلى ايدىلن ًمف رن ِّ
 ﴾اضتمػد ﴿عليػه كت لتسػف اتبيػدا  تػا بعػده موػو تاػفبعده يإٌف ال وفي كالتاف اضتسف ات الػ م لتسػف ال

التاػف  ﴾بسػس ا ﴿لتسف التاف على ياي كت لتسف اتبيدا  تا بعدهي رب العاظتنيي، كالتاف الربيح موػو
  ي(1)على يبسسي

 : تناوب الصيغ الصرفية

 ػػػالـ ف وػػػْيان مػػػا ؾتػػػد اسػػػس ُب ال حوػػػاكب الصػػػيغ الصػػػرفي كاوػػػاؾ عامػػػو آصػػػر وسػػػااس ُب اح يػػػاح الدتلػػػ  كاػػػت  
ال اعو ورـت مراـ اسس اظت عتؿ أك الع   ،اػاؿ ابػف فػارس:ي ايػاـيم عتؿي مرػاـ اظتصػدر كايػاـ يفاعػوي مرػاـ 

  ي(5) اظتصدر 
                                                                           (8) كاياـ يفعيوي مراـ يفاعوي كيم عتؿي كيم ًعوي كاياـ يأفعوي مراـ يفعيويي

 ي (8)﴾تى عىاًصسى اليػىٍتـى ًمٍف أىٍمًر ا  ﴿كمف أمول  ذل  اتله حعأب: 
ظتا كاف اظت سركف كاللحنتوتف على ا ه اآلوػ  اصيل ػتا ُب معديعاصػسي اػو اػي تعوااػا اضتريرػي أـ أ ػا حابػ  

ي ، فنذا راح  تعوااا ااصلي فاظتعد ات  :عف اسس اظت عتؿ يمعصـت
 ت أاد وعصم  اليـت مف أمر اي، كإذا راح  تعد اسس اظت عتؿ  فاظتعد : ت أاد 
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                                                               (4)معصـت مف أمر ا 
كالل ي   البالايػ  اظتسييلصػ  مػف اػ ه اآلوػ  ال رنتػ  أحنػه ذتػ  صػيحن  كااػدة اامػ  مرػاـ صػيحنيني فااػيمل     

وػػاس مػػػف العػػػ اب اػػْي ا عػػػز كجػػػو، كت أاػػػد علػػى معويػػػني ميبػػػاووني، فػػال أاػػػد بيػػػده العصػػم  ل ػػػي ورػػػي ال
 معصـت ؽتا اٌدره ا ، رما أٌف اظتعويني اظت رتروف للصيحن  التاادة ت وتجد بيو ما أٌم حعارض ي

ف ػػي الو اوػػ  ت وتجػػد عاصػػس كت معصػػـت ، كاػػ ا ااوػػ  ُب اايصػػاد اللحنػػ  سيػػ  ويعػػص عػػف أكسػػا اظتعػػا٘ب ب اػػو  
 كتاهف روْية كميوتع ي كوسيعمو أداة كاادة ُب  حرريم،

َن اتله حعأب:   ي (3) ﴾  يى اً ا تى  ى يػٍ فً  اي مى سٍ  حى تى  ﴿كمف أمول  ذل  أوطان
فالصيحن  الصرفي يتاي ي حتمو ُب طيا ا أرور مف معد فرد ح تف تعد اظتصدر اللحنػت فالصػ   حرػـت مرػاـ      

 :(2) أٌف في ا سي  أكجهاظتصدر ،كاد و تف اظتعد ت حسما في ا ر ب يي كاد ذرر الررطيب 
 تاي  ر ب ك ياف كر ر كا ا م ام ابف عباس ي -4                
 باطو كإٍب كا ا م ام اياده ي - 3                
 الكيس كا ا ما االه غتااد ي - 2                
 اظتعصي  كات للحسفي - 1                
 لتلفي ر بان االه ال را ي     ت وسما في ا االف - 5                

  ت وسماي ُب رالم س رلم  بلحنت كات لل را  أوطاني -8

كرورة التتاهف للصيحن  التاادة اد حيسبم اتايماتت اظتييل   ، فيييه اظتيلري بيو ا  كو رد الوا مراصده 
كات مف متاار الي وف ، لبليغ كركد اتايماتت أمر كااعي كت سيما ُب اليعبْي ال أ ا  أفٌ  كاضت ي >>اددة ،
وسيعني  ا اليعبْي ، في تف له مف اابعاد اتايمالي  ما وواسم اظترصد البعيد ، كالتالؿ ، كالبياف كالبالا 

 كاد و تف الداير  اظتتاي  ، 
 ااف اـ كل ل  ختيلف ااذكاؽ ك، ة دتتت ُب الل ظ التااد صاام الوا ااصدان لعدٌ 
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اظتيلري اوػا متٌجػه بالسػياؽ ، اٌف السػياؽ لػه دكر ُب حتجيػه اظتعػد رما و تف ف س ( 4)كاظتكارب ُب ح  ي هي
 ال م حرشته اااتاؿ السابر  للصيحن  اظتو يح  الدتل  ي

ك بوا ا على ا ا ت وتجد ما ودفا معد ا ا أك ووب  آصر، ف و اتايماتت ؽت و  ف ووما نتم     
د اللحنتم كحبرى مس ل  الراجح كاظترجتح كج   كذام صاطرؾ ف ح  على صتاب ما دم  ُب داهرة اظتع

 حي رجح بني العلما  كاظت سروف ي
فا سبحاحه كحعأب عٌص ب لم  كاادة كحرؾ العرتؿ حصتؿ كجتتؿ ،كحبح  كحيصتر اظتعد اظترصتد، كرٌلما 

يصٌتر اامر اٌدث عباده عف اصتو  أك الوار حارة وص  ا عتس ر  س ورك ا رأم العني كحارة أصرل ودع العرتؿ ح
 اظتيحدث عوه ستا  راف ع ابان أك حعيمان ي 

 (3)  <<و يح ح   الساما كاظتيلري على م اام الي كوو اظتم و   >>كعدـ اليحدود كاليعيني ُب الدتل  

، فيصبح )عدـ اليحدود(عوتاحا مف عواكوف الي تؽ البيا٘ب ، كم ابا عزوزا ُب  كح ام العرتؿ فيه رو م ام
 يبوا  اظتعد 

 ي  (2) ﴾اادحا الصراط اظتسيريس  ﴿ كمف اامول  ر ل  اتله حعأب: 
: أٌف معواه  بٌيوا على الدوف ري ت حزلزلوا  أولهاجا  ُب ركح اظتعا٘ب أفن للمحررني ُب معد ياادحاي كجتاػا 

 ي(1) ﴾ا وى يػى وػٍ دى اى  ذٍ إً  دى عٍ ا بػى وى تبػى لي اػي  غٍ ًز  حي تى  واى بن رى  ﴿ : الكُّبه، كُب الررآف
: أع وا زوادة    اعتدل رما ااؿ وثانيهاك ُب اضتدو ي الل س وا مرلم الرلتب  ٌب  التبوا على دوو ي 

ٍوفى ًاٍايىدىكا زىادىايس ايدىل  ﴿ حعأب:ي  : أفن اعتػداو  الوتاب وثاليها (5) ﴾كىال ن
 ي  (8) ﴾س ا ًً نٍتى نً س بً  ي بػي س رى و ً دً  ٍ وػى  ﴿ :ي ررتله حعأب
 (8) راد ديلنوا على اضت  ُب مسيربو عمرحا رما دلليوا عليه ُب ماضيهي: أفن اظتو رابعها

 رما أحنه سبحاحه كحعأب عدنل فعو اعتداو  بو سه كٓب وػيعِّده باضترؼ، كذل  ليجما       
 عدة معافو ُب آفو كااد، اٌفي اليعدو  مف دكف ارؼ حيراؿ ظتف و تف فيه كظتف ت و تف
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فيػػه، ف وػػا ح لػػم اعتداوػػ  ظتػػف رػػاف ُب ال روػػ  فييعرِّفػػه بػػه كويبصِّػػره بكػػ حه، كظتػػف ضػػٌو كاؿتػػرؼ مػػف اظتػػلموني عػػف 
 (4) اصتادة فْيدُّه إٔب اصتادة فكمو الرسمني

ٌصت  عػػف معػػافو ميباووػػ  مو ػػا الوبػػات علػػى ككجػػه اايصػػاد اللحنػػ  ُب اػػ ا السػػياؽ الكػػروف أفن صػػيحن  كااػػدة عػػ 
امِّ  -ُب أمِّ اػاؿ مػف اااػتاؿ -الدوف ،كزوادة اعتدل كالوتاب،ك الدليو علػى اضتػ  ُب اظتسػيربو ،كت نت ػف

اػيا أف ويبعػػد معػػد مػػف اػػ ه اظتعػػا٘ب أك وو يػػه دتامػان اٌف اعتداوػػ  جػػا ت ُب اليوزوػػو العزوػػز  ػػ ه اظتعػػا٘ب رل ػػا 
ال عػػو بو سػػه زاد اػػت اآلصػػر مػػف اايصػػاد اللحنػػ  كاصيػػزؿ روػػْيان مػػف ال ػػالـ ف ػػت  ػػ ه الصػػيحن ي  ،رمػػا أفن حعدوػػ 

ااػػدحا ي اايصػػاد ُب البويػػ  اللحنتوػػ  ، كإطوػػاب ُب مسػػيتل اظتعػػا٘ب ، وكػػمو اظت يػػدم كاػػْيه مػػف بػػأ جوسػػه علػػى 
 اصيالؼ ألتا س كأف اراس كييي درج  اربه كبعده عوه ي

ػػ وفى  ً النػػكى  ﴿:عػػأبكمػػف اامولػػ  أوطػػان اتلػػه ح   ػػلزن س لً اي ، ف ػػ ه اآلوػػ  ال رنتػػ  رتعػػ  معػػا٘ب عػػٌدة (2)﴾ تفى لي اعً فىػػ اةً رى
كرٌل ػا ميػرىادة ت نت ػػف ح دوي ػا بيعبػػْي آصػر، فالزرػاة اسػػس مكػرتؾ بػػني عػٌدة معػا٘ب فرػػد و لػ  علػػى الرػدر الػػ م 

يٍيػػرىج ،كاػػ
ػػي مػػف مالػػه إٔب مسػػيحره، أم اػػد ح لػػ  علػػى اظتػػاؿ اظت د ح لػػ  علػػى اظتصػػدر تعػػد اليزريػػ  مترجػػه اظتزرِّ

كاػػػت اضتػػػدث، كاظتعػػػد إصػػػراج الرػػػدر اظت ػػػركض مػػػف اامػػػتاؿ إٔب مسػػػيحر ا، كاػػػد ح ػػػتف تعػػػد العمػػػو الصػػػاّب 
  ي (2) ﴾اىٍد أىفػٍلىحى مىٍف حػىزىرنى كىذىرىرى ًاٍسسى رىبًِّه فىصىٌلى﴿كح  ْي الو   مف الكرؾ كالدح  لرتله حعأب:ي 

ا اىػػٍد أى ﴿ك اػػاؿ حعػػأب:   ػػابى مىػػٍف دىسنػػااى ػػا كىاىػػٍد صى ، أم اػػد أفلػػح كفػػاز مػػف طٌ ػػر ح سػػه مػػف (1) ﴾فػٍلىػػحى مىػػٍف زىرنااى
 الكرؾ كاظتتبرات ي 

كما وك د على صح  اظتعويني السابرني ات ما جػا  ُب ال ٌكػاؼ أفن الزرػاة اسػس مكػرتؾ بػني عػني كمعػد     
ْي، كاظتعػد فعػػو اظتزرػػي الػػ م اػت اليزريػػ  ،كاػػت الػػ م ،فػالعني الرػػٍدر الػػ م مترجػػه اظتزرػي مػػف الوصػػاب إٔب ال رػػ

أراده ا فجعو اظتزرِّني فاعلني له، كت وستغ فيػه اػْيه احٌػه مػا مػف مصػدر إتٌ ويعػص عػف معوػاه بال عػو، كورػاؿ 
ًلميحد ه فاعو حرتؿ للطارب يفاعػو الطػرب كللراحػو فاعػو الريػو كللمزرػي فاعػو اليزريػ ، كعلػى اػ ا ال ػالـ  

 ي رله يي
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 (4) ك كتتز أف وراد بالزراة العني كويردنر مطاؼ ػت كؼ كات اادا  ي    

يٍيػػػرىج كاعصػػػراج، كح  ػػػْي إذان فاآل    
وػػػ  ال رنتػػػ  اح يحػػػ  دتلي ػػػا علػػػى  ػػػالث معػػػافو ػتيملػػػ  كاػػػي: اظتػػػاؿ اظت

الو  ، كاي ُب السياؽ ال ػرٙب اػْي ميدافعػ  فيجػتز أٌف اظتػلموني وػدفعتف زرػاة أمػتاعتس كمتااػي س كابػت س إٔب 
ػػركف ح تسػػ س مػػف اطتباهػػ  كاادراف كالكػػرؾ كييي كرػػو ذلػػ  مػػف اػػيس اظتػػلموني،  مسػػيحري ا، ككتػػتز أٌ ػػس وٌ  ِّ

 ف س كتمعتف بني ط ارة التاار كالباطف كاتميواؿ اكامر ا كحتاايه ي
كظتٌػا كاػف ابػف روػْي علػى معػد اػ ه اآلوػ  اػاؿ: ااروػركف علػى أٌف اظتػراد اوػا بالزرػاة زرػاة اامػتاؿ مػا أٌف      

 ف اعتجرة ا ه اآلو  م ي  كإفٌتا فرض  الزراة باظتدوو  ُب سو  ا ويني م
كالتػػاار أٌف الػػل فيرضػػ  باظتدووػػ  إفٌتػػا اػػي ذات الوصػػم كاظترػػادور اطتاٌصػػ ،كإتٌ فالتػػاار أٌف  أصػػو الزرػػاة رػػاف 

َن ت   ييي كاد لتيمو أف و تف اظتػراد بالزرػاة ا وػا زرػاة الػو   مػف الكػرؾ كالػدح  ررتلػه حعػأب اىػٍد ﴿; كاجبان
ػابى مىػٍف  ػا كىاىػٍد صى ا أىفػٍلىحى مىػٍف زىرنااى كاػد لتيمػو أف و ػتف ًرػال اامػروف مػرادان  كاػت  زرػاة الو ػتس كزرػاة  ﴾دىسنػااى

 (3) اامتاؿ فنحه مف رتل  زراة الو تس  كاظتلمف ال امو ات ال م و عو ا ا كا اي
ك اح ياح دتل  ال لمات ُب الررآف جتعله) الررآف ال رٙب( ذا ادرة إحياجي  سي  نت وه اليعبْي عف معا٘ب روْية 

 اػػو العبػػػارات ، فيبيعػػػد عػػف الي توػػػو كالي صػػػيو، رمػػا دتوحػػػه ميػػػزة اليجػػٌدد كمسػػػاورة العصػػػتر، كلػػت في ػػػس مػػػف ب
م رداحػػه معػػافو ػتػػٌددة ا عيػػ  الدتلػػ  صتمػػد علػػى اػػاؿ كااػػدة،كلزال  عوػػه صاصػػي  اععجػػاز، كاػػت  ػػ ه اظتيػػزة 

كاسػييالص آللئػه كدرره الػل ت حوي ػي الل حب  اليجدد كاضتيتو  ُب معاحيه كدتتحه وبرى م يتاان تسػييراج 
 كت حو   ي

 ي(2) ﴾ يده  ً  اى تى كى  مه احً ارن رى طى  وي تى كى ﴿:كمف اامول  أوطان اتله حعأب
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ي ف ػػي حتيمػػو ت ويطىػػارًٍر كت ويطىػػارىٍر،       كاح يػػاح الدتلػػ  ُب اآلوػػ  ال رنتػػ  حػػاحج عػػف إداػػاـ اظتولػػني ُبي ويطىػػارن
يػا أف ويطػارٌا أاػدان ااؿ أبت اياف:ي كاايمو  ا ا ال عو أف و تف مبويان لل اعو في تف ال احم كالك يد اػد  ي

اا أك نتيوا مف أداه ا ي  ب ف وزود ال احم ُب ال ياب  أك لتيىرِّؼ، كب ف و يس الكااد الك ادة أك وػيحنىْيِّ
 مػػػا ُب حػػػرؾ أاػػػحناعتما، كاايمػػػو أف و ػػػتف مبويػػػان للم عػػػتؿ فو ػػػى أف وطػػػارنقتا أاػػػد بػػػ ف وػيعىٌويػػػا كوكػػػ  علي    

كوي لم مو ما ما ت ولي  ُب ال ياب  كالك ادةيي كويرتِّم ا ا اتايماؿ ارا ة عمري كت ويطارىٍري بال ػ  كفػيح 
 (4) الرا  ااكٔبيي

ي ااػيمل  علػى  يػػني ُب صػيحن  كااػدة   ػي ال احػػم      ككجػه اايصػاد اللحنػ  ُب اػ ه اآلوػػ  أفن ل تػ  يوطػارن
ا الطػػرر بحنْيقتػػا  رػػرتؾ الكػػ ادة أك حترو  ػػا، ك ػػي اْيقتػػا     أف ولحرػػتا الطػػرر  مػػا رػػ ف كالكػػ يد أف ولحرػػ

 وػيٍبيى ى ال احم اره أك كتيٍصى الك يد على ا ادة الزكر       أك اْي ذل ي 
اب  كا ه اظتعا٘ب رل ا كاردة اْي ميدافع  افن ا سبحاحه كحعأب ورود أف لت ظ ارتؽ عباده  ف مراس ب ي    

الػػدوف ك ػػااس عػػف تلػػس بعطػػ س لػػبعص كاػػس لتػػرركف اػػ ه العرػػتد كاظتتا يػػ ، فػػال ووبحنػػي لل احػػم أف وزوػػد أك 
ويػػورا، كرػػ ل  الكػػ يد، كت كتػػتز ام طػػرؼ رػػاف أف ويٍ ػػرًه ال احػػم أك الكػػ يد أك ولحػػ   مػػا الطػػرر كقتػػا 

 وت ِّراف ا ا العرد، كا ه اآلو  ااو  ُب اعكتاز ك اتايصادي
 ُب  تفى بيػاػي رٍ وػى  تى  ﴿  ; ا اوػ  عػف ال  ػار أمول  اظتكرتؾ الل تي رلم  ياعؿيكاػد جػا ت ُب اتلػه حعػأب كمف    
 ، كا ه ال لم  حدؿ علػى أروػر مػف معػد لحنػتم ف ػي حعػأ اعلػه(3)﴾كأكلئ  اس اظتعيدكف   من  ذً تى  كى ت  إً  فو مً لٍ مي 

 آلو  ُب ا ا السياؽ أك الع د أك اضتلف أك الرراب  ،فما ال م و  س مف ا ه ا
كاضترير  أفن ال  ار ت وراعتف ُب ملمف ع دان بيو س كبيوه كت ميواؽ كت اراب ، ف ػو مىػٍف صػرج عػف دوػو س     

 ف ت عدك  عتس كاس له باظترصاد اىت كلت راف مف أبواه س أك إصتا س ي
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 ي 41:  اليتب  -3

 كموه وو يح معدي اعٌؿي على ا ه اظتعا٘ب مي را  أك غتيمع  ي
 ػدا أك ارابػ  أك ال ػا أك سياسػ  أك ا حعػأب أك ااؿ صاام البحر :ي ت ورابتف ي ت لت تػتا كت ورعػتا ت ع

  ي(4)جلرا أم : رفا الصتت باليطرع ي

ككجػػػه اتايصػػػاد ُب اػػػ ه اظت ػػػردة الكػػػرو   أفن ا سػػػبحاحه كحعػػػأب أعلػػػس سػػػاؿ ال  ػػػار  كمػػػدل ارػػػػداس     
يص كًاػون الػػت س كرػرا س للمػلموني، فػػ حى  ػ ه الل تػػ  ُب اػ ا السػػياؽ الكػروف ليعػػٌص أبلػغ حعبػػْي ،كحصػف اػػ

كح اا س، ف س ت وراعتف أم اي  جتاه اظتلموني اىت ايس العادات كم اـر ااصالؽ الل حربتا علي ػا رالتفػا  
ػػا مػرآة عارسػػ  ضتريرػػ   بػالع تد ت وراعت ػػا مػػا اظتسػلمني، ف ػػ ه ال لمػػ  علػى الٌػػ  عػػدد اركف ػا كجزالي ػػا كر  ن

اظتلئػى باضترػد كال راايػ  ل ػو مػلمف بػا، كذلػ  تاػيماعتا علػى الت  ال  ار كراا   عػف ح تسػ س اظتروطػ  
 معافو ميوتع  ٓب متا ا مو ا معد دكف آصري

افً  ﴿اتله حعأب: كمف اامول  أوطا    لتيمػو ل ػظي الػوجسي مػا حبػ  علػى كجػه  (3) ﴾كىالونٍجسي كىالكنجىري وىٍسػجيدى
 (ي1) كس ياف الوترم اػ(1:)تكابف جبْي ( 2)اػ( 89)ت اارض ؽتا لي  له ساؽ، كا ا ما ااؿ به ابف عٌباس

ااػد      رما أٌف ل ظ يالوجس ي وعأ ُب اللحن  ر ل  ؾتس السنما  ،كاآلو  حتيمو أفن اظتػراد رػ ل  ك ػ ا اػاؿ: غتي
 ي(8()ػا448)تكايادة( 8) اػ(441)تكاضتسف البصرم( ، 5)اػ( 411)ت
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هو مو مػػػا اتػػػا  مػػػف الٌوتػػػر مػػػف ايػػػ  صػػػح  كمػػػف صػػػالؿ مػػػا ذاػػػم إليػػػه اػػػلت  العلمػػػا  ؾتػػػد أفن ل ػػػوِّ كجػػػ  
اعطػػالؽ ُب اللحنػػ  أكتن ٍب لصػػح  زتل ػػا ُب سػػياؽ اآلوػػ ، فاآلوػػ  حربػػو اػػ ا كحربػػو ذاؾ علػػى ج ػػ  الي سػػْيوف 

كجيعػػو ل ػػظ الػػٌوجس كاسػػ   اتحيرػػاؿ  اػػػ(42:2)ت،كقتػػا مػػف بػػاب اصػػيالؼ اليوػػتع، اػػاؿ ال ٌػػاار بػػف عااػػتر 
 (ي4) ما  كما وسمنى ؾتمان مف حبات اارضلصالاييه احه ويرادي موه ؾتـت الس

  اػ(848)*( )تااؿ ال تُب،  وتراص مف ال أما إذا اايمو الل ظ اظتعد كضده  ف يه      

أما ما كرد فيه الي كوو اظتييلف عف العلما  فػ ل  اتصػيالؼ  إمنػا أف وكػيمو علػى اليوػااص كاليطػاد أك ت  
رػػاف أاػػدي الوريطػػني -كول ػػا إٔب اضتػػيص مػػرنة ك إٔب اتٌط ػػاًر أصػػرلرػػالرر  الػػل صػػْي ُب ح -فػػنف ااػػيمو عليػػه

ميعيوان لإلرادة تسيحال  اتميواؿ باصتما بيو ما كايوئ  اليتصُّو إٔب اظتراد اظتيعني ب رو  اتم راجا مف ال رؽ 
اػػتاؿو فػػنف اظتيرػػدِّـ ذرراػػا أك اْيياػػا إف أم ػػف  كإف ٓب وكػػيمو علػػى اليوػػااص بػػو رػػاف غتػػرد اصػػيالؼ كحعػػدُّد أ

اايمو اللن ظ رتيع ا كأم ف أف ح تف ميرادةن موه كجىمى زتىٍلهي علي ا ما أم ف ستا  راف اايماعتػا ميسػاكوان أك  
 راف بعط ا أىٍرجىحى مف بعصي

  اً تااً ًتى  سي سً اٍ أي  الى فى  ﴿:كموػاؿ ذل  أعأ اايماؿ الل ظ للتجته اظتيعٌددة اتله حعػأب    
 . (3) ﴾ تـً جي الوُّ 
 و مسااط الوجـت ُب اظتحنرب كايو إٌف موه حزكؿ الررآف احه حزؿ ُب  الثو كعكروف اي  

سو ن فالل ظ لتيمو الرتلني فيجتز أف و تف الرسس  ما مرادان ا ما عتيمػاف تسػيما علػى اػتًؿ مػف ورػتؿي ي 
 ي(2) كتتز ارير  الل ظ كغتازه رتيعا معاني
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 :بها ألفاظ العمـوالداللة وسبانفتاح 
ٙب أل اتػػان عامػ  اػػْي ػتػػٌددة كوػػرتؾ للعرػو فيسػػح  كتػػتؿ في ػا بػػني اظتعػػا٘ب اظتيػػتاردة روػْيان مػػا و لػػ  الرػرآف ال ػػر    

 ي(4) ﴾يس عً الون  فً عى   و ئً تمى وى  فن لي  ى سٍ يي لى كى ﴿ كاظتوبور  مف ا ا الل ظ العاـ، كمف ذل  ل ظ الوعيس ااؿ حعأب:
د كاامػف ك ال ػراغييي ك ػ ا اػاؿ فالعرو و ام ُب ل ظ الوعيس إٔب الصح  كالعافي  كالعرػو كاامػتاؿ كااكت   

كسػػػ ياف  اػػػػ(411تكغتااػػػد) اػػػػ(89)ترتاعػػػ  مػػػف السػػػلف، فػػػاامف كالصػػػح  اػػػاؿ بػػػه ابػػػف مسػػػعتد كالكػػػعيب 
 اػػ(441)تكاضتسػف البصػرم اػػ(89)تكصح  اابداف كااشتػاع كاابصػار اػاؿ بػه ابػف عبػاس  اػ(،484)تالوترم

 ي(3)
يس كال روػ  الوػا٘ب ذرػر جػز ان مػف الوعػيس كمػف ٍب فػالوعيس وكػمو  ف صحاب الػرأم ااكؿ ذرػركا جػز ان مػف الوعػ   

رػػو مػػا ويػػوٌعس بػػه اعحسػػاف مػػف حعػػس الػػدحيا سػػتا  رػػاف مػػاؿ أك صػػح  كعافيػػ  أك اْياػػا مػػف الػػوعس الػػل ت نت ػػف 
 عداا أك اصرااي

  الرػـت عػف :يكالٌصتاب مػف الرػتؿ ُب ذلػ  أف ورػاؿ: إفن ا أصػص أحٌػه سػاهو اػلتاػ(241)تااؿ ال صم     
صِّا ُب صصه أحه ساهل س عف حتع مف الوعيس دكف حتع،بو عٌس باطتص ُب ذل  عف اصتميػا، ف ػت  الوعيس كٓب متي

ي -رما ااؿ-ساهل س  (ي2) عف رتيا الوعيس ت عف بعص دكف بعصو

ف اسػيحنالعتا كعلى ا ا وك ر اعحساف ربه على الوعس الػل مػفن بػه علي ػا مػا علًػس مو ػا كمػا ٓب وعلػس ٍب لتسػ   
ُب مرضاة ربه كما وعتد عليه كعلى رتيا أفراد أميه باطتْي كال الح اىت  و تف اد أدل اػ  مػتته كووجػت ُب 

 أصراهي
 فٍ إً كى  ﴿: في مو ريف اون  رلم  كااػدة عػف حعػس ت حػيعىػدُّ كت حتصػى ريػف ت كاػد اػاؿ ربوػا      عػز كجػو   
 (ي1) ﴾ اتاى صي  حتيٍ تى  اً   ى مى عٍ كا حً دُّ عي حػى 
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، ف ي حعد الدصتؿ ُب اعسالـ (4) ﴾س  ي سى  ي حػٍ أى  تفى وسى حٍ كى  الًصِّ بً  اسى الون  كفى ري مي  ٍ حى أى  ﴿ :ااؿ حعأب  كر ل  ل ت  الصٌ 
ي  كطاع  ا ،ك الصالة كالصـت

ػيى ف وػن مىػكى  مي سً يى  لتىٍ تى   ي يٍ اى  فٍ مً  هي اٍ زي ورٍ ا كى جن رى ؼتىٍ  هي و لن عى كتىٍ  اى   ً ين ف وػن مى كى ﴿: كااؿ حعأب     ه بي ٍسػاى  تى  يػفػى  ى اً لىػعى  وٍ ترن
 ي(3) ﴾
ف و إحساف ملمف م ما راف جوسه كلتحه ك رافيه كعراه كبيئيه كااليه اتجيماعي  كيييكويػٌ  ا ُب ح سػه    

ت وتلم ا كت لترم ا اطتْي كويٌ  ا ُب أكتده كزكجيه ككالدوه كأااربه ،كُب الواس رتيعان كتعو له ؼترجان ،ف ػ ا 
  او  يااحتف رت٘ب عاـ ،البداو  في ا حتصل  إٔب الو

 انفتاح الداللة على مستوى التركيب:
رمػػا و ػػتف اح يػػاح الدتلػػ  علػػى مسػػيتل اظت ػػردة التااػػدة و ػػتف رػػ ل  علػػى مسػػيتل الرتريػػم، كاح يػػاح    

الدتلػػػ  علػػػى مسػػػيتل الرتريػػػم كاسػػػا اجملػػػاؿ كموػػػه حبػػػاوف اااػػػتاؿ عػػػو مرجػػػا الطػػػمْي، كمػػػف أمولػػػ  ذلػػػ  اتلػػػه 
 ي (2) ﴾ذًٍررى رىبِّه  فى ىٍحسىاهي الكنٍي ىافي  ﴿ حعأب:ي

فالطػػػمْي نت ػػػف أف وعػػػتد علػػػى وتسػػػف عليػػػه السػػػالـ في ػػػتف اظتعػػػد: أحسػػػى الكػػػي افي وتسػػػفى ذرػػػرى ربػػػػِّه،     
كلتيمػػو أف وعػػػتد علػػػى ال ػػػىت في ػػػتف اظتعػػػد: أحسػػػى الكػػي افي ال ػػػىت ذرػػػرى ربػػػه فلبػػػ  وتسػػػفي عليػػػه السػػػالـ ُب 

  السجف ا ه اظتٌدةي
لتػيمالف العػتد إٔب يالػ مي أم أحسػى الكػي اف الػ م   يربػهيأحسػاهي ك ي امْي ااؿ ال ػاار بػف عااتر:كضػ    

ؾتا أف و رره لربه، فال رر الوا٘ب ات ال رر ااٌكؿ ،كلتيمو أف وعتد الطػمْياف علػى وتسػف عليػه السػالـ، أم 
بػػػدوا اعكتػػػاز ،كذلػػػ  أف حسػػػياف  لعػػػٌو رػػػال اتايمػػػالني مػػػراد كاػػػت مػػػفأحسػػػى الكػػػي اف وتسػػػف ذرػػػر ربػػػه، ك 

كرػػاف ذلػػ   ،ُب أموييػػه رػػاف مػػف إلرػػا  الكػػي افوسػػ ؿ ا إعتػػاـ اظتلػػ  حػػ رر اػػ حه  أف  -عليػػه السػػالـ-تسػفو
على اايحناله بعػتف  -عليه السالـ -كراف ذل  عيابا إعتيا ليتسف  ،يا ُب حسياف السااي ح رْي اظتل سببا إعت

 (1)العباد دكف اسيعاح  ربه على صالصه 
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رى اي ًبًه أىف وػٍُّتصىػوى كىوػيٍ ًسػديكفى ُب ااىٍرًض النً وفى وػىوػٍريطيتفى عىٍ دى اً ًمف بػىٍعًد ًميوىاًاًه كىوػىٍر يعيتفى مىا أىمى ﴿:ااؿ حعأب
 ، الطمْي ُب اتله حعأب:}ميوااه{ وصح أف ورجا إٔب اشتني:(4)﴾أيكلىًئ ى ايسي اطتىاًسريكفى 

 : الع د كات اظتطاؼ، أم: الن وف وورطتف ع د ا مف بعد حت ي  الع ديأحدىما
 الن وف وورطتف ع د ا مف بعد حت ي  اي : ل ظ اصتالل  كات اظتطاؼ إليه، أمواآلخر

ورػػتؿ ابػػف اصتػػتزم:يكُب اػػا  ميوااػػه اػػتتف، أاػػدقتا: أ ػػا حرجػػا إٔب ا حعػػأب، كالوػػا٘ب:       أٌ ػػا حرجػػا إٔب 
 (3) الع د، فيردوره: بعد إا اـ اليت ي  فيهي

ليػه أصػرل داهػرة الدتلػ  ،ليكػمل ما فنم احي  عتد الطمْي ُب ع د اآلوػ  إٔب اظتطػاؼ حػارة، كإٔب اظتطػاؼ إ   
معػػػان بعبػػػارة كااػػػدة ،فبػػػدؿ أف ورػػػتؿ النػػػ وف وورطػػػتف ع ػػػد ا مػػػف بعػػػد حت يػػػ  الع ػػػد كمػػػف بعػػػد حت يػػػ  ا ، 

ػػحػن إً كى  الةً الصنػػكى  ٍصً الصنػػتا بً يوي عً يى ٍسػػاً كى ﴿:ي رتع مػػا مػػف أاػػرب سػػبيو بطػػمْي كااػػد وصػػلح لال وػػني معػػان، اػػاؿ حعػػأب ا  ى
 (ي2) ﴾ نيى عً ااً طتى لى  ا عى تن إً  ةه ْيى بً  ى لى 

ا {  ال   اايماتت ُب عاهد الطمْي:  ُب اتله حعأب:} كإ ن
 الصالة، أم كإفن الصالة ل بْية إتن على اطتااعنيي األوؿ:
 اتسيعاح  اظت  تم  مف ) اسيعيوتا(، أم: كأفن اتسيعاح   ما ل بْيةه إتن على اطتااعنيي  الياني:
 يالبررة 15 11 تف صتميا اامتر الل أمر  ا بوت إسراهيو ك تا عو ا ُب اتله حعأب ُب اآلوات أف و اليالث:

ػػػػػػػػػػػا( فريػػػػػػػػػػػو :                                ا ل بػػػػػػػػػػػْية{ اصيلػػػػػػػػػػػف اظت سػػػػػػػػػػػركف ُب معػػػػػػػػػػػاد ضػػػػػػػػػػػمْي )إ ن اػػػػػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػػػػػااربف عااػػػػػػػػػػػتر:}كإ ن
ػػا سػػجف للػػو   ، كايػػو الطػػمْي لالسػػيعاح  عاهػػد إٔب الصػػالة كاظتعػػد : إف الصػػالة حصػػعم علػػى الو ػػتس ،ا  ن

 بالصص كالصالة اظت صتذة مف ) اسيعيوتا( 
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ػعٍ كا حً ري ريػايٍذ  يوى اهً رى ٍسػ إً ًأ بىػ اوىػػ ﴿:إٔب اظتػ مترات اظتيردمػ  مػف اتلػه حعػأب كايػو: راجػا ًَ ًل مى س ي ي لىػػعى   ي ٍمػعى حػٍ م أى  الػ ن
 ي (4) ﴾ تفً بي اى ارٍ فى  امى وى إً س كى ري دً  ٍ عى ًؼ بً كٍ م أي دً  ٍ عى تا بً في كٍ أى كى 



 
 

 (ي3) ع ا كاامو ميرادةكا ا أكضح اااتاؿ كأرتال كاؼ كلعله مف مبي راحه كا ا ااصْي ؽتا جتزه صاام  

 سا ال اا  اليعبْيو  لآلو  ب او اال اظيت ف ي اآلو   ال   اايماتت ؽت و  ؽتا و
 الطمْي )ات( ُب عاهده اايماتف: ، (2) ﴾كل و كىج   ات متلي ا فاسيبرتا اطتْيات  ﴿:ااؿ حعأبك 

: ج   مف ال عب  ويتجه إلي ا ، ُب أحه )رو( كاليردور : كل و أاد كج   ات متٕب كج ه إلي ا ، أماألوؿ:
 صالحهي
أف و تف الطمْي  حعأب، أم: ا متلي ػا إوػاه، كاظتعػد: أٌف رػو كااػدة مػف الربليػني الليػني قتػا بيػ  الياني:

 اظتردس كال عب  ج   وتلي ا ا حعأب عباده، فاصت ياف مف ا حعأب كات ال م كٔبن كجته عباده إلي ماي
 : أما اتله } ات متلي ا{ ف يه كج اف:ااؿ الرازم 
 أحه عاهد إٔب ال و ،أم : كل و أاد كج   ات متٕب كج ه إلي اي األوؿ:
 أحه عاهد إٔب اسس ا حعأب، أم ا حعأب وتلي ا إواه، كحردور ال الـ على التجه  الياني:

اػػت مسػػيربل ا كميتجػػه إلي ػػا  ااكؿ أف حرػػتؿ: إفن ل ػػو مػػو س كج ػػ ، أم: ج ػػ  مػػف الربلػػ  اػػت متلي ػػا أم:
لصالحه الل اػت ميرػرب  ػا إٔب ربػه،كأما حرػدور ال ػالـ علػى التجػه الوػا٘ب فمعوػاه أف ا عرفوػا أف رػو كااػدة 
مف ااحني الربليني الليني قتا بي  اظتردس كال عب  ج   وتلي ا ا حعأب عباده، فاصت ياف مف ا حعأب، كاػت 

 (ي1)  ما فاسيبرتا اطتْيات باتحرياد امر ا ُب اضتالينيال م كٌٔب كجته عباده إلي
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ف ػػي اآلوػػ  احسػػاع ظتعويػػني ؼتيل ػػني بػػاصيالؼ عاهػػد الطػػمْي ،كرالقتػػا وصػػح أف و ػػتف مػػرادان، فبػػدؿ أف وعػػصِّ    
عػػف اظتعويػػني جبمليػػني أحػػى جبملػػ  كااػػدة ػتيملػػ  عتمػػا معػػان باتسػػي ادة مػػف الطػػمْي كاايمػػاؿ عػػتده علػػى اػػْي 

 كااد ؽتا سلفي
ػرى الػ ِّم حػىريػتؿي كاي وىٍ ييػمي مىػا وػيبػىيِّ  ﴿كااؿ حعأب: ييػتفى  كىوػىريتليتفى طىاعى ه فىًنذىا بػىرىزيكا ًمٍف ًعٍوًدؾى بػىين ى طىاهً ى ه ًموػٍ يس اىيػٍ

 ، ضمْي ال اعو ُب ي حرتؿي لتيمو كج ني:(4) ﴾ييي
 ل يأف و تف ) اي(، أم: ال اه  ، كاظتعد: بين  طىاهً ى ه مو س صالؼ ما اا أحدىما:
 أف ويراد به اظتياطم، أم: بين  طىاهً ى ه مو س صالؼ اتل  كأمرؾي والياني:

ػػرى النػػ م حػىريػػتؿي ي للملحػػ  الحناهػػم، كاػػي ال اه ػػ  ككتػػتز أف وػػراد    ورػػتؿ ابػػف عااػػتر:يكحا  اظتطػػارع ي ُب ي اىيػٍ
  (3) طاع ييعوه برتعتس:  فيجيبتفص اب الويب صلى ا عليه كسلس، أم: اْي ال م حرتؿ عتس أح  

كورتؿ الرازم:ي بين ى طاىه ى ه ي أم: زكنرت كزونو  صالؼ ما اال  كما أمرت به                أك صالؼ    
س أب وتا الرد ت الربتؿ، كالعصياف                 ت ال اع  ي   ي(2)ما اال  كما ضمو  مف ال اع  ، ا ن

راداف ُب التاػػػ  ح سػػػه ، فبػػػدؿ أف وػػػ رر رتليػػػني       حعػػػص ف ػػػي اآلوػػػ  معويػػػاف صػػػحيحاف ، كلعل مػػػا مػػػ    
إاػداقتا عػف اظتعػد ااكؿ ، كالواحيػ  عػف الوػا٘ب، رتع مػا ُب عبػارة كااػدة اصيصػاران مسػي يدان مػف حػا  اظتطػارع  

 الل حصلح للمياطىم كاظتلح  الحناهم معاني 
فاعتػا  ُب  يإحٌػهي كتػتز أف  (1) ﴾ف موػتامإحنػه ريٌب أاسػ ﴿كر ل  اتله حعأب على لساف وتسف عليه السالـ ي

وعتد على اسس اصتالل ، كو تف يريبي تعد صالري، ككتتز أف وعتد إٔب معلـت مف اظتراـ كات زكج ا ال م ت 
  ي(5)ورضى ب ف نتس ا اْيه، كو تف ريب تعد سيدم كمال ي كرال اظتعويني جاهز
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 دات اللغة واالقتصاد:مفر 
حي اكت رتيا الٌلحنات فيما بيو ا مف اي  رمي  كمردار اظت ردات كالرتاريػم الػل حي ػٌتف مو ػا، كبنم ػاف     

 يتركؼ الأٌم لحن  أف حصبح  رو  إذا ما أحيح  عتا 
كروْيا مػا ويحػٌتؿ د،كاظت لػ  كاظتريٌػ ،حٌوا ؾتد في ا العاـ كاطتاصإكاللحن  العربي  اوي  بالصيغ كالرتاريم، اي     

كيضػػا اابػػيص بالتضػػا العػػاـ ل ػػٌو مػػا فيػػه بيػػاض، ٍب أيصػػيا مػػا فيػػه >>اػػاؿ ابػػف صلػػدكف: العػػاـ إٔب صػػاص ،
بياض مف اطتيو بااا م، كمف اعحساف باازار، كمف الحنوس بااملح، اىت صار اسيعماؿ اابيص ُب اػ ه  

 ي(172)<<رل ا ضتوا كصركجا عف لساف العرب
 الػػػػػػػػػػػػػػػ وف اصيصػػػػػػػػػػػػػػػتا بيصػػػػػػػػػػػػػػػويف اال ػػػػػػػػػػػػػػػاظ كاظت ػػػػػػػػػػػػػػػردات ُب غتمتعػػػػػػػػػػػػػػػات حوطػػػػػػػػػػػػػػػتم كمػػػػػػػػػػػػػػػف العلمػػػػػػػػػػػػػػػا      

 حتػػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػػرة كااػػػػػػػػػػػدة الوعػػػػػػػػػػػاليب ُب ريابػػػػػػػػػػػه يفرػػػػػػػػػػػه اللحنػػػػػػػػػػػ ي، كمػػػػػػػػػػػف أمولػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػػرده الػػػػػػػػػػػتاف اعبػػػػػػػػػػػو 
 إذا ٓب متػػػػػػػالط زتػػػػػػػرة البعػػػػػػػْي اػػػػػػػي  ف ػػػػػػػت أزتػػػػػػػر، فػػػػػػػنف صال  ػػػػػػػا السػػػػػػػتاد ف ػػػػػػػت أرمػػػػػػػ ، فػػػػػػػنف رػػػػػػػاف >>اتلػػػػػػػه

  اػػػػػػػػػػٌيد سػػػػػػػػػػتاده ف ػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػتف ف ػػػػػػػػػػت أكرؽ، فػػػػػػػػػػنف ا، (*)أسػػػػػػػػػػتد متػػػػػػػػػػالط سػػػػػػػػػػتاده بيػػػػػػػػػػاض رػػػػػػػػػػدصاف الٌرمػػػػػػػػػػ 
 فػػػػػػنف رػػػػػػاف أبػػػػػػيص ف ػػػػػػت آدـ، فػػػػػػنف صال ػػػػػػ  بياضػػػػػػه زتػػػػػػرة ف ػػػػػػت أصػػػػػػ م، فػػػػػػنف صال ػػػػػػ  زترحػػػػػػه صػػػػػػ رة 

 ي(173)<<ستاد ف ت أاتلك 
 كاػػػػػػػػػػ ا اليصػػػػػػػػػػويف لػػػػػػػػػػه أقتييػػػػػػػػػػه البالحنػػػػػػػػػػ  ُب اضتيػػػػػػػػػػاة اليتميػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػ  نت ػػػػػػػػػػف للمرسػػػػػػػػػػو اليعبػػػػػػػػػػْي بػػػػػػػػػػ م     

 ابػػػػػػف سػػػػػػٌيدة: يكضػػػػػػع  ريػػػػػػايب اظتتسػػػػػػـت يبػػػػػػا سي  م ػػػػػػردة ورااػػػػػػا مواسػػػػػػب  للمرػػػػػػاـ الػػػػػػ م اػػػػػػت فيػػػػػػه، اػػػػػػاؿ
 ادٌؿ البااػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى مطػػػػػػػػػػٌو  ال لمػػػػػػػػػػ  اظت لتبػػػػػػػػػػ  ، أردت أف أعػػػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػػػه ريابػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػعه مبٌتبػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػني 

ػػدرٌه
ي
، فنحٌػػه  (****)كاطت يػػم اظتصػػرا كالكػػاعر اجمليػػد اظتػػداا  ،(***)كالبليػػغ اظت ػػٌته (**)رأوػػ  ذلػػ  أجػػدل لل صػػيح اظت
لمتصتؼ أكصاؼ عدودة، حوٌرى اطت يم كالكاعر مو ا ما اا ا، كاٌحسعا فيمػا راف للمسمى أشتا  روْية، كل

 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجا أك اافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ؿتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  فلتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 ُب اصتػػػػػػػػػػتاار استسػػػػػػػػػػ  رالبسػػػػػػػػػػاحني جتمػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػتاع الروػػػػػػػػػػااني، فػػػػػػػػػػنذا دصل ػػػػػػػػػػا اعحسػػػػػػػػػػاف أاػػػػػػػػػػتت وػػػػػػػػػػػده 
 ي(174)ي كمشه هإٔب ما اسيحسويه ااسيا حتر 

وعػتد علػى الوٌػاطرني  ػا بػاطتْي كالو ػا العػاـ،  لول ػاظ كاظت ػردات ُب ارػتؿ دتليػ  يصويفكا ا الرتحيم كال   
ايػػ  حيوػػتٌع كحعػػٌدد طػػرؽ اليعبػػْي، كاادا  الٌلسػػا٘ب كفػػ  مريطػػيات اضتػػاؿ، كمي لبػػات اظترػػاـ، كاػػت مػػا وسػػاعد 

 على حرليو اصت د ضتٌدة اادٗب أ وا  عمليات اتحصاؿي
عوػػػه  ُب م ػػػاف ت حػػػزؿُّ  ؿٌ الل تيػػػني اػػػد حو ػػػرد ُب متضػػػا، كحىػػػزً  فػػػنٌف إاػػػدل >>:كُب اػػػ ا ورػػػتؿ البػػػااال٘ب    

ضػػع  متضػػع ا ُب ح ػػار، كمرمػػى اػػراد كي  إذاجػػد ااصػػرل جتااصػػرل، كجتػػداا فيػػه اػػْي موازعػػ  إٔب أكطا ػػا ك 
 ي(175)<<بي  اسيرراركحا
ا أىٍب ىسي تى وػىٍرًدري عىلىى اىي  كىايػتى   كضىرىبى ا مىوىالن رىجيلنيً ﴿ :مول  الٌدال  على ذل  اتله حعأبكمف اا    أىاىديقتي

 ي(176) ﴾رىٌو عىلىى مىٍتتىهي 
أب س ت وي لس ك ت وو   خبْي كت بكػي ، كت  >>:ُب ح سْي ا ه اآلو  ال رنت  اػ(881)ت ااؿ ابف روْي     

 ي(177)<<متته وردر على اي  بال لي  فال مراؿ كت فعاؿ، كات ما ا ا رىوُّ، أم عياؿ كريل   على
اي مرادف  لعياؿ كريل   كعٍم  كزًتٍو، إتٌ أٌف مرادفا ا رل ا ت حلٌدم يرىٌو يكما حالاته اوا ات أٌف ل ت     

 معوااا ُب ا ا السياؽ، كاي راس ال  عدد اركف ا إتٌ أٌ ا أبلغ كأاسف ُب ا ا التضاي
ي ػػاكت الوسػػيب ُب اسػػيعماؿ الصػػيغ اللحنتوػػ ، أ وػػا  كاوػػاؾ مالاتػػ  اامػػ  ووبحنػػي اعاػػارة إلي ػػا كاظتيمولػػ  ُب ال  

ب و كاليي يف أدا  أٌم عملي  رالمي ، فما سبم ذل ، كاو عت ا الي اكت صل  أك عالا  بتاارة اتايصاد 
 أا اعتا كأحتاع ا 

 الصّيغ اللغوية وتفاوتها في االستعماؿ:
ٌم عملي  أدا  لساحي  اٌف اظتكػيرات ُب ما مف لحن  إتٌ كاي ساج  إٔب أحتاع اظتكيرات اللحنتو ، أ وا  أ

ا مػإتٌ أٌف اػ ه اظتكػيرات حي ػاكت في ،أٌم لحن  حعيص اضتجر ااساس ال م حبد به العبارات كاصتمو كالوصػتص
 درج  اتسيعماؿي ُببيو ا 
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ف واؾ رلمات كاركؼ روػْية الي ػرار، كالػدكراف علػى االسػف، كأصػرل اليلػ  اتسػيعماؿ، كموػه نت ػف 
ي تِّ مػػا اػػت سػػبم ذلػػ  السػػلاؿ اليػػإب:  أف ح ػػرح

حػػ  لول ػػاظ   ف ػػو ورجػػا ذلػػ  إٔب صػػ ات حلػػ  اضتػػركؼ اظت
 كالرتاريم، أـ ظتيارج ا أـ لكي  آصر  

وػ  دكف اْياػا، اػركؼ معيٌ  رذ حيحدث عف سبم ح راإكلإلجاب  على ذل  حبدأ باضتركؼ ٍبٌ اال اظ، كؿتف 
حكػػػ يو ال ػػػالـ كح تووػػػه، كسػػػ تل  ح ػػػ  اظت ػػػردات أك صػػػعتبي ا ُب  ت حػػػ رراا إتٌ ا ػػػا حعيػػػص اظتػػػادة اطتػػػاـ ُب

 ؼتيلف غتاتت اضتياة مرحب   بص   مباارة بعملي  اليتاصو البكرم، كبتاارة اتايصاد اللحنتمي
رما وبدك أف اواؾ سبم ُب اظتيو إٔب اسيعماؿ صٌيغ لحنتو  بدرج  عالي  دكف اْياا، نت ػف أف حرجعػه إٔب    

ص ي ػػػا أك اػػْي ذلػػ ، كابػػػو أف حي ػػرؽ إٔب حػػػتاحر اال ػػاظ كالعبػػارات، ووبحنػػػي أف حعػػرؼ مػػػا سػػ تل  ح ر ػػا أك 
 اظترصتد باليتاحر أك الرتدادي
  Fréquenceالتردد أو التواتر اللغوي: 

ك غتمتعػػػ  حصػػػتص كختيلػػػف أحعػػػأ  ػػػ ا اظتصػػػ لح ي عػػػدد اظتػػػرٌات الػػػل لتػػػدث في ػػػا عوصػػػر لحنػػػتم ُب حػػػا   
 ي(178)كاتع ا ُب ال الـ اظتو تؽ أك اظت يتبي العواصر عددا مف اي  ح رار

 : ترداد الحركات
ركل السػػيتطي ُب ركاوػػ  حسػػب ا إٔب اطتليػػو بػػف أزتػػدي أفن أ رػػو اضتررػػات الطػػم  ٍب ال سػػرة ٍب ال يحػػ  مػػف    

 (179) أجو ذل  اٌل  اظترفتعات ُب اللحن  كرورت اظتوصتبات

 (2) ا ٍب رجعتا إٔب الرفايكذرر اطتليو أٌف العرب إذا طاؿ رالم س بالرفا حصبت  
كااؿ اطتليو: ات راهف أصي  علػى اتسػيي اؼ ،كاظتعػد رػاهف أصػاؾ، كذرػر أوطػان أحٌػه نت ػف جػر اظت عػتؿ    

 (4) كحتتوله إٔب مطاؼ لطرب مف اليي يف موو اتعتس: ا ا ضاربي زودو خب ص زودان بنضاف  ضارب إليه 

ىػ  ي رىػاهً  و ذى ٍ ػػحػى وُّ ريػ  ﴿:ا ذرػره اطتليػػو اتلػه حعػأبكموػاؿ مػ   
فػنذا ح روػػا رلمػ  ي ذاهرػ ه ي بػاليوتوف ح ػػتف   ﴾تت اظت

  رلم ي اظتتتيم عتؿ به تسس ال اعو)ذاهر (، كإذا جٌردحااا مف اليوتوف حيحٌتؿ إٔب مطاؼ إليه ي
كاضتررػػات مػػف فيحػػ  كضػػم  كرسػػرة كسػػ تف، ليسػػ  سػػتا  ُب حسػػب  كركداػػا، فالوصػػم اػػت الحنالػػم طت يػػه    

 .(3) وحاة، ااؿ اطتليوي كالوصم صزاح  الوحتييي أم ميعتنعتس عليه أرور مف ساهرهياسم حعليو ال

                                                 
178  - Dictionary of modern linguistics english-arabic, dr, sami a. hanna librair du liban publishers; 

p:48. 
 

 81، ص: 3ج ـ( ،4:91،) 4اه كالوتاهر ُب الوحت ، السيتطي ، مراجع  كحردٙب د  فاهز حرايأ م بع  دار ال ياب ، طاااب -3
  ي 32اظتوستب لليليو بف أزتد، دراس  حتليلي ،د  ػتمد إبراايس عبادة موك ة اظتعارؼ بااس ودرو  ص:رياب اصتمو ُب الوحت  -2



 
 

إتٌ أٌف روػػػْيا مػػػف الدارسػػػني اعيصكاػػػا  (2)أٌف اػػػ ه الوتػػػرة ت حو بػػػ  علػػػى مرػػػتؿ العػػػربار كاعيػػػص م ػػػي درٌ    
 ال يح  ، كدليله ارير  ، كاٌدـ البدوو ال م وراه عني الصتاب ،كات أف أاتل الصتاه  ال سرة ٍب الطم  ٍب

علػػى اػػ ا اػػت: أحٌػػه ريٌلمػػا اليرػػ  ال سػػرة مػػا أم صػػاه  آصػػر اْياػػا ح ػػتف اعتمػػزة علػػى اليػػا  عوػػد اليحريػػ ، 
 كحبدؿ وا  عود اليي يف ستا  راح  

 ال سرة ميردم  على متضا اعتمزة أك بعده، كاٌدـ رتل  مف اامول  مو ا: سىًئسى ،سيًئوى مىاهى 
 يالؼ ما ابو اعتمزة مف فيح كرسر كضس راح  اعتمزة مالزم  لليا  حتريرا كخت ي ا يوىٍسيػىٍ زًهيتف، فما اص 
فػػنٌف الطػػم  اػػي  -سػػتا  رػػاف ذلػػ  ابل ػػا أك بعػػداا  -كعوػػدما حليرػػي الطػػم  مػػا اْياػػا مػػف دكف ال سػػرة   

الحنالب  ، كالػتاك الػ م اػت صػاهي ا لتمػو اعتمػزة عوػد اليحريػ  ، كحبػدؿ إليػه عوػد اليي يػف ، كوت ػر ذلػ  ُب 
 اامول  اليالي  : ميلىٌجو رىؤيكؼه ، ريؤيكسه ، مىٍسليكؿ ي

فنف اعتمزة حرسس علػى  –ستا  راف ال يح ابو متضا اعتمزة أك بعده  –ري ال يح  ما الس تف أما عودما حلي
االػػف أ وػػا  اليحريػػ ، موػػو : سػػ ؿ ، مسػػ ل  ، كبػػني بػػني عوػػد اليي يػػف كمػػف الواايػػ  الصػػتحي  فػػنٌف ال سػػرة 

 بداي ا كضي  غترل اعتتا  مع ا و ور حردداا لسرع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػ
  ي 11 اصتمو ، ص: -4
 ي :31، ص: 1ـ(، ج4:88العني ، لليليو بف أزتد ال راايدم  ، حح: د  عبد ا دركوش  م بع  العا٘ب، بحنداد ) -3
 ي383، ص(ـ3118 )اضتركؼ العربي  كحبدت ا الصتحي  ُب رياب سيبتوه ) صل يات كاميداد ( دي م ي درار ، -2

يح  تحِّساع غترل اعتتا  مو ا أرور مف ال سرة، ٍب و تف ارري ا، كُب اظتدة الزموي  ح س ا ورو حردد ال   
 ي(4)" للطم  الزمف ااطتؿ مو ما 



 
 

صحيح  مسٌلس  ا إذا مػا حعلٌػ  اامػر برسػس اعتمػزة، كأ ػا أاػتل كا ه الراعدة الل حتٌصو إلي ا م ي درار    
مولػ  الػل اػٌدم ا صػْي اػااد مف ال يح  كالطم  كالس تف، فال سػرة عتػا اضتػظ ااكفػر مػا اػ ه اضتررػات، كاا

علػػى ذلػػ ، أٌمػػا إذا حعلٌػػ  اامػػر باطت ػػ  كالورػػو كبوسػػب  حػػرداد اػػ ه اضتررػػات ُب ال ػػالـ فلػػي  اامػػر رمػػا وػػراه، 
أ رػو اضتررػات اػي  الطػم  ٍب ال سػرة ٍب ال يحػ  إٌت  الراهل  ب فٌ  كالوحاة ٓب ويتصلتا إٔب ا ه الراعدة الوحتو 

متعػػ  ربػػْية مػػف الوصػػتص اللحنتوػػ  مػػف الرػػرآف ال ػػرٙب كرػػالـ العػػرب بكػػريه الكػػعر بعػػد حيبػػا كاسػػيررا  دايػػ  جمل
 كالوور ي

كعليػه نت ػػف الرػػتؿ إٌف اػ ه الراعػػدة الػػل حتصػػو إلي ػا م ػػي درار صاصػػ  بػالرتة كالطػػعف كليسػػ  صاصػػ     
و ضػعيف باطت   كالورو، كاواؾ فرؽ بني ا ا كذاؾ، فلي  بالطركرة رو اتم روػْي كاػاها ،رمػا أحػه لػي  رػ

حوبػ  أف ال يحػ  الرصػْية اػي ااروػر اػيتعا  >>اليو، كالدراس  اعاصاهي  الل ادم ا ي ػتمد علي اطتػتٕب:
مػػف رػػػو اضتررػػات، حلي ػػػا ال سػػرة الرصػػػْية، ٍب ال يحػػ  ال تول ،كالطػػػم  الرصػػْية، ٍب ال سػػػرة ال تولػػ ، كأصػػػْيا 

 ي( 3)<<الطم  ال تول 

، كال يح  الرصْية اي أصف اضتررات، كأروراػا  رػال الطػم ، كاػ ا كااصف ات اارور ايتعا مف الوريو   
دليو على صح  الراعدة الوحتوػ  الػل حتصػو إلي ػا اػدامى الوحػاة ورػتؿ ػتمػد علػي اطتػتٕب:ي اايلػ  ال يحػ  
الرصْية اظترحب  ااكٔب ُب الكيتع، كا ا ويتاف  ما مبدأ س تل  الو   ،فال يح  الرصْية صاه  كس ي مررزم 

 ي(2)كرو ا ه الص ات ااربا ُب صاّب س تل  الو   ، فالصاه  أس و ح را مف الصام  ي مدكر،اْي 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي383، ص(ـ3118)اضتركؼ العربي  كحبدت ا الصتحي  ُب رياب سيبتوه ) صل يات كاميداد ( دي م ي درار ، موكترات احتاد رياب العرب ، دمك   -4
ت اللحنػػػػػػ  العربيػػػػػػ  ، الػػػػػػدريتر ػتمػػػػػػد علػػػػػػي اطتػػػػػػتٕب ، غتلػػػػػػ  مع ػػػػػػد اللحنػػػػػػ  العربيػػػػػػ  بػػػػػػ ـ الرػػػػػػرل السػػػػػػعتدو  ، العػػػػػػدد الوػػػػػػا٘ب لعػػػػػػاـ اليحليػػػػػػو اعاصػػػػػػاهي اصػػػػػػتا -3
 ي  52، 53، ص( ـ4:91اػ،4111)
 ي 88اليحليو اعاصاهي اصتات اللحن  العربي  ، الدريتر ػتمد علي اطتتٕب ، ص  -2

الطػػم  ال تولػػ  ت حيميػػا تػػا كتعل ػػا سػػ ل   كذلػػ  تعيػػار كورػػدـ اطتػػتٕب ح سػػْيا لعػػدـ اػػيتع الطػػم  فيرػػتؿ:ي ك 
السػ تل  ، ف ػػي طتولػ  كصل يػػ  كمػدكرة، كاػػ ا و سػر الػػ  اػيتع ا بالوسػػب  لوصػتات ااصػػرل ، كوػرحبط ذلػػ  
ال ػػػتؿ كالرصػػػر بػػػالزمف، فالصػػػاه  الرصػػػْي أسػػػ و مػػػف الصػػػاه  ال توػػػو، ايػػػ  إحػػػه وسػػػيحنرؽ كايػػػا أاصػػػر ُب 

  (ي4) ي4 1راح  حسب  ايتع الرصْي إٔب ال توو ح ره، كوي لم ج دا أاو ، ك 



 
 

ك الدراس  اتسيرراهي  لوسب  حرداد اضتررات مف فيح كضس كرسر ُب ستر ك آوػات الػ رر اضت ػيس، حبػني أفن    
،  44185ال يح أصػف اضتررػات كأف ال سػرة أصػف مػف الٌطػم  فرػد بلػغ حػرداد ال يحػ  ُب الرػرآف ال ػرٙب ي، 

 ي(3)ي  2822، كبلغ حرداد الطم   :181كبلغ حرداد ال سرة 
كاواؾ دليو آصر ووب  صح  ما ذام إليه اػدامى الوحػاة ،كويموػو ُب حػتإب كحيػابا اضتررػات ، فرػد حتالػ    

ػػً ٍدحىا ًإتن ًتىػػا عىًلٍموىػػا ﴿سػػبا فيحػػات ُب رلمػػات ميياليػػ  ُب اتلػػه حعػػأب: ػػرىؽى كىمىػػا اى ،فال يحػػ   (2)﴾إفن ابٍػوىػػ ى سى
رى ىفتنىػا أيٍاًكػيىٍ  ﴿ ، كاحي   عودي ما ي، كحتالػ  أربػا ضػٌمات بيو مػا سػارف ُب اتلػه حعػأب : بدأت مف الوتف

ػػػتاي يس ًا ىعنػػػا ًمػػػفى اللنٍيػػػًو ميٍتًلمػػػان  ػػػتايسي ًإٍذ اًٍليػىرىٍيػػػييس ُب ﴿كح ػػػ  الكػػػي  اػػػدث ُب اتلػػػه حعػػػأب: (1)﴾كيجي كىًإٍذ ويرًٍو يمي
، بيوما ٓب ؾتد  ػالث أك أربػا رسػرات ميياليػات، اػ ا مػف ج ػ  كمػف (5)﴾ٍعييًوً س أىٍعييًو يس اىًليالى كىوػيرىلِّلي يس ُب أى 

ج ػ  أصػػرل فػنٌف الو ػػ  بال يحػ  أوسػػر مػف الو ػػ  بال سػرة اٌف الو ػػ  بال يحػ  وػػيس ب ػيح ال ػػس كإصػراج اعتػػتا  
زوػد علي ػا عص الرصب  اعتتاهي ، كبدكف حترو  أم عطت آصر مف أعطا  ج از الو    بيوما الو   بال سرة و

 بالطحنط على ملصرة اللساف، كا ا اصت د اعضاُب كتعل ا أ رو مف ال يح ، كباليإب اٌل  حسب  حردادااي  
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػ
 ي 93اليحليو اعاصاهي اصتات اللحن  العربي  ، الدريتر ػتمد علي اطتتٕب ، ص  -4
هي  (، ػتمػد أموػزكم ، حتػاـ رليػ  اآلداب ، م بعػ  دار كليلػي لل باعػ  كالوكػر مػرارش ،اظتحنػرب الصتاه  كأاباا ا ُب العربيػ  ال صػحى ) دراسػ  صػتحي  إاصػا -3
 ي 9:-8:ص  (ـ3111 )،4ط
 ي  94وتسف : -2
 ي  38وتح :  -1
 ي 11ااح اؿ :  -5

أحػػ  حي لػػف ُب إصػػراج  >>أمػػا بالوسػػب  لورػػو الطػػم  عػػف ال يحػػ  فرػػد حرػػو السػػيتطي عػػف اطتليػػو اتلػػه:     
حترو  الك يني ما إصراج الصتت، كُب حترو  ال يح  إٔب حترو  كسط ال س ما إصراج الصػتت،  الطٌم  إٔب

 ي (4)<<فما عمو فيه عطتاف أ رو ؽتا عمو فيه عطت كااد 
  روؼ:ػرداد الحػت

حيجػػػاكر اضتػػػركؼ مػػػا بعطػػػ ا الػػػبعص أ وػػػا  عمليػػػ  ال ػػػالـ، إتن أفن اوػػػاؾ اركفػػػان ت حليػػػئس مػػػا أصػػػرل اػػػاؿ    
إفن اصتػػػيس ت حرػػػارف التٌػػػا  كت الرػػػاؼ كت ال ػػػا  كت العػػػني بيرػػػدٙب كت بيػػػ صْي، كالػػػزام ت حرػػػارف  >>اصتػػػااظ:



 
 

التٌػػا  كت السػػني كت الٌطػػاد كت الػػ اؿ بيرػػدٙب كت بيػػ صْي، كاػػ ا بػػاب ربػػْي، كاػػد و ي ػػي بػػ رر الرليػػو اػػىت 
 ي(3)<<وسيدؿ به على الحناو   الل إلي ا كترم 

ـن مػػػا بعطػػػ ا الػػػبعص كأصػػػرل حي ػػػاكت درجػػػات  فػػػالرتاحني الصػػػتحي     حت ػػػر أٌف اوػػػاؾ أصػػػتاحان حليػػػئس كحيطػػػا
  اجيماع ا كجتاكراا ُب اليالـؤ كاليوافري

 اػ(188)تركؼ العربي  اصيالفا بٌيوا، كمرجا ذل  اسم رأم ابف سواف اطت اجي اختيلف حسب  حرداد ك    
اضتركؼ مف اي  ؼتارج ا راح  أوسر كأصف ات حباعد اضتركؼ كحرار ا ُب اظتيارج، ف ٌلما حباعدت 

إٌف اضتركؼ الل >>:ح را، كباليإب ح تف روْية الرتداد، كات )ابف سواف( ويكبه اضتركؼ باالتاف اي  ورتؿ
ع  راح  ُب الوتر أاسف  اي أصتات جترم مف السما غترل االتاف مف البصر، كاالتاف اظتيباوو  إذا رتي

راف الٌلتف اابيص أاسف ما ااستد ليباعدقتا، ُب اني ت لتسف اابيص ما   مف االتاف اظتيرارب  كل ل 
ااص ر ليرار ما، كا  ا ما رٌو اصتمو اظت ٌتح  للٌوا، إذا حرارب  اركفه راح  موو اللتا  الزويي  الل 

 ي(2)<< حرارب  ألتا ا
كفا روْية ُب ح ليف بعط ا ما ار ، اي  ورل أٌف كاضا اللحن  أسرط اػ(828)تكإٔب ذل  و ام ابف اا ْي 

 بعص اسيورات كاسيو راا، : فلس ويللف بني اركؼ اضتل  كاطتا  
 ػػػػػػػػػػػػ  

  ي 482  4اااباه كالوتاهر  - 1
   . 11 4  4، طـ(3111)اػ( اعيد به الكيخ زرروا عمْيات، دار ال  ر العريب بْيكت لبواف 355عمرك اصتااظ )ت البياف كاليبيني ايب - 3
 ي88، ص: ( ـ4:93)سٌر ال صاا ، ابف سواف اطت اجي، دار ال يم العلمي ، بْيكت،   -2

 ي(180)كر ل  ٓب ويللف بني اصتيس، كت بني الػالٌـ كالرٌا ، كت بني الزٌام كالسنيي ، كالعني
دلػيال  -أم حعٌمد كاضح اللحنػ  إٔب إبعػاد اػ ه اضتػركؼ عػف بعطػ ا الػبعص أ وػا  حػ ليف ال ػالـ –كوعيص ا ا 

 على عواويه بي ليف ميباعد اظتيارج ت اظتيراربي
اعلػس أٌف  >>:  ورػتؿ: اػاؿ ابػف دروػد ُب اصتم ػرةي إٔب ح   ال  رة ايكو ام اعماـ السيتطي ُب ياظتزه   

اضتػػركؼ إذا حراربػػ  ؼتارج ػػا راحػػ  أ رػػو علػػى اللسػػاف مو ػػا إذا حباعػػدت، احػػ  لػػت اسػػيعمل  اللسػػاف ُب 
 ي (181)<< س، كدكف اركؼ ال تا  رٌل يه جرسا كاادا كاررات ؼتيل  اركؼ اضتل  دكف ال

 كنت ف دتويو ما ذام إليه رو مف ابف سواف كابف اا ْي، كالسيتطي باظتي ط اليإب:   
 ص ي   الو      اركف ا ميباعدة اظتيارج   أل اظ

                                                 
 ي459، ص: 4اظتوو الساهر، ابف اا ْي، ج - 180
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 ي28، ص: 4، ج( ـ4:98اػ 4119)



 
 

     
 روْية اتسيعماؿ              
 ص ي   الو      ظتيارجاركف ا ميباعدة ا        أل اظ

    
 روْية اتسيعماؿ                                                              

كُب اػػػ ا اايصػػػاد ُب اصت ػػػد اظتبػػػ كؿ أ وػػػا  عمليػػػ  الو ػػػ ، كخت يػػػف مػػػف ملكحػػػ  الػػػيلٌ ظ  ػػػا صاٌصػػػ  إذا رػػػاف    
 ي(182)حااي   ااؿ: حرري ا حرعى ياعتعيايال الـ طتوال، كمواؿ ذل  اتؿ ااعرايب ال م سيئو: أوف حرر  

اركؼ اضتل  اظتيراربػ  جػدا، كذلػ  كتعػو الػيل ظ  ػا صػعبا كرػ ل  اامػر ُب  مف رل ا ملل    ه الل ت   ف   
 ي(183)ل ت  مسيكزرات الل ُب بي  امرئ الري :

 وً ****  حىًصوي العيرىاصى ُب مىٍود كىميٍرسى  اداهره ميٍسيىٍكزىرىاتي إٔب العيال      
 كمػػػػػػػػػػػػػا ويبػػػػػػػػػػػػػني أروػػػػػػػػػػػػػر  فاعليػػػػػػػػػػػػػ  حباعػػػػػػػػػػػػػد ؼتػػػػػػػػػػػػػارج اضتػػػػػػػػػػػػػركؼ ُب الو ػػػػػػػػػػػػػ ، اػػػػػػػػػػػػػت ميػػػػػػػػػػػػػو ااط ػػػػػػػػػػػػػاؿ 

  د اضتػػػػػػػػػد اااصػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػ ليف الصػػػػػػػػػتٌب ُب السػػػػػػػػػوتات ااكٔب عوػػػػػػػػػد بداوػػػػػػػػػ  ح ر ػػػػػػػػػس إٔب ػتاكلػػػػػػػػػ  حتليػػػػػػػػػ
 فحنالبػػػػػػػا مػػػػػػػا وصػػػػػػػاام اػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػ  >>كاللحنػػػػػػػتم مػػػػػػػف أجػػػػػػػو اسػػػػػػػييدامه ُب أسػػػػػػػاليم اليعبػػػػػػػْي اظتييل ػػػػػػػ ، 

رفػػػػػػػػػػػ  اظت مػػػػػػػػػػػتس سػػػػػػػػػػػرتط أصػػػػػػػػػػػتات كإاػػػػػػػػػػػالؿ أ
ي
 صػػػػػػػػػػػرل ػتٌل ػػػػػػػػػػػا رنبػػػػػػػػػػػداؿ صػػػػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػػػػاؼ ال برػػػػػػػػػػػي اظت

 ي(184)<<بصتت الٌيا  ُب بعص اااياف
 اف اليػػػػػػػػػػػا  باعيبػػػػػػػػػػػاره صػػػػػػػػػػػتحا لوتوػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػواحيا وبػػػػػػػػػػػدك أروػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػ تل  ُب حتريرػػػػػػػػػػػه، كاررػػػػػػػػػػػ  الٌلسػػػػػػػػػػػاف    

 كمػػػػػػػػا حالاتػػػػػػػػه  ،حي لٌػػػػػػػػم جي ػػػػػػػػدا ُب ال ػػػػػػػػاؼ، بيومػػػػػػػػا ويو ػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػا  بيسػػػػػػػػر، كأاػػػػػػػػو رل ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػاؼ
اط ػػػػاؿ فيمػػػػا متػػػػا اسػػػػيبداؿ اػػػػركؼ بػػػػ صرل طلبنػػػػا لليسػػػػر كرابػػػػ  ُب بػػػػ ؿ أاػػػػو ج ػػػػد، اال ػػػػاظ ُب رػػػػالـ ا

 ي(185)اليالي :
 آح      شت  ، راوح      دا ، مش    دٌدم، جا    جٌدم 

 داؾي  ذاؾ
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ف صػػتات الػػرٌا  كاصتػػيس كالػػٌ اؿ كالكػػني حسػػيبدعتا اػػ ه ال ئػػ  مػػف الصػػحنار ب صػػتات أصػػرل أاػػو رل ػػ  كأوسػػر     
 رايح 
كاىت اضتركؼ ذات اظتيرج التااد فن ا حي اكت مف اي  درجػ  اتسػيعماؿ كالػرتداد كالعمليػ  اعاصػاهي     

ي الل ااـ  ػا راػاد صلي ػ  ُب مػا متػا عػددا مػف السػتر الررآحيػ  حيبػني ذلػ ، فػالالـ كالػرٌا : مػف ؼتػرج كااػد، 
ميياليػػ ، كذلػػ   تطػػرب الٌلسػػاف معػػه ُب اللوػػ  ضػػرباكرالقتػػا غتتارحػػاف إتٌ أٌف الػػرٌا  حيميػػز ب  ػػا صػػتت مي ػػرر و

 ي(186)كتعله صتحا ميرربا بالوسب  لصتت الالٌـ، كعملي  اعاصا  لعدد الالٌمات أرص مف عدد الرٌا ات
 السيػن والصػاد: 

ت اػػػ  أٌف السػػػني أروػػػر بسػػػاط  مػػػف  >>زتػػػد ؼتيػػػار عمػػػر ُب حعليلػػػه ليػػػتاحر اػػػرؼ السػػػني ب وػػػرة :ورػػػتؿ أ   
اػػ ه ااصػػْية حريطػػي عمليػػ  إضػػافي  علػػى اررػػات ح ػػ  السػػني كاػػ ه العمليػػ  حيموػػو ُب اررػػ   فٌ ا (*)الصػػاد

 ي(187)<<ره إٔب اطتلفملٌصر اللساف إٔب أعلى كارر  ملصٌ 
كاػػ ه اظتالاتػػ  حو بػػ  علػػى رػػو اضتػػركؼ، فااوسػػر ح رػػا كاااػػو ج ػػدا كح ل ػػ  وكػػيا اسػػيعماله، كو وػػر   
 رص مف اْيهيداده كدكراحه على االسو  بوسب  أحر 
كاوػػػاؾ عامػػػو آصػػػر عتػػػ ه التػػػاارة ريتػػػا و ػػػتف أاػػػو أقتيػػػ  مػػػف العامػػػو ااٌكؿ كاػػػت دتلػػػ  اػػػ ه ااصػػػتات أك   
 ي(188)على الرتةي رالراؼي كاواؾ ما ودؿ على الرٌا  رالسنييضتركؼ، ف واؾ مف اضتركؼ ما ودؿيا
سػ يو أك سػ ليمتحي ا أم: االػف : أمػاف كحضتركؼ حػردادا اػي يمػا كتمع ػا اتلػ كصالص  الرتؿ أف أرور ا  

كاليا  كالتاك كاعتمزة كاظتيس كالوتف كاليا  كالسني كاعتا  كالالـ كأروراا كركدا ات االف احه أصف ااصتات تا 
  ي(189)فيه مف اظتٌد كاتح ياح ُب متضا اليصتو ي

ربعماهػ  كسػيا كسػبعني أل ػان : الرػرآف أربعػني كأ :ي لرد كجدكا رلمػاتاام الي رور بني اظتوْي كالي  ْي ااؿ ص  
، كلحن  833223حي تف مف ا وني ك ال ني ك الذتاه  ارؼ بعد ا وني كعكروف كسبعماه  ألف ارؼ 88111

 ي(190)العرب، كا ه حسب  ح رار رو ارؼ ال ياب اظتبني أص ى اظت  تر مف رالـ 
 مرات التكرار  الحرؼ     مرات التكرار  الحرؼ   مرات التكرار الحرؼ  

                                                 
 ي2:5، ص: ( ـ4::4)ووتر: دراس  الصتت اللحنتم، أزتد ؼتيار عمر، عآب  ال يم، الراارة،   - 186

الررآف و تؽ عدد الصادات بوالث أضعاؼ، كعدد ال ا ات ُب ح   الستر حبلغ ربا عدد السيوات، دراس  عدد السيوات ُب السيتر العكر ااكٔب مف  - *
 ي2:5زتد ؼتيار عمر، ص: أالصتت اللحنتم، 

 ي2:5دراس  الصتت اللحنتم، أزتد ؼتيار عمر، ص:  - 187
 ي 88الورد ااديب، أزتد أمني، ص:   - 188
 ي438اتايصاد اللحنتم، فير الدوف اباكة، ص:  - 189
190
 . :1، ص:( ـ4:89اػ، 42:9)، عآب ال يم،بْيكت، 4الي رور بني اظتوْي ك الي  ْي، د  عز الدوف علي السيد ، ط - 



 
 

 6351 ؽ       694: ز       518:3 أ       
 33111 ؾ       56:2 س      2251 ب     
 256:2 ؿ       36244 ش      ::23 ت     
 31671 ـ       2395 ص      23:2 ث     
 3147 ف       2311 ض      43:4 ج     
 811 ىػ       951 ط      :228 ح     
 24811 و       431: ظ      :352 خ      
 613 ي      2131 ع      54:9 د      
   ::85 غ      5951 ذ      
   3611 ؼ     21:14 ر       

 كا ا الرتحيم حبدأ فيه باارور ح راران: 
أ ، ش، ؾ، ـ ، ؿ ، و، ر، ز، ظ، غ ، ؽ ، ذ ، س  ، د، ج ، ؼ ، خ ، ف ، ت        ث ، ص ، 

  ىػ ، ي .ض ، ب ، ح ، ع ، ط ، 
 ي(4)ااؿ صاام اافواف ُب عيتف علـت الررآف تكرار حروؼ المعجم في القرآف: 

 ااؿ :)*( على ما ذرره الراضي أبت ب ر ػتمد بف صلف كريا ُب الررآف مف ح رار اركؼ اظتعجس عدد ما 

  
 942: ال ا ات 3512 اطتا ات 9::11 اال ات
 38:33 اظتيمات 43818 الزاوات 44131 البا ات
 :181 الالـ أل ات 4:93 الطادات 1429 اضتا ات
 2233 اصتيمات :433 الحنيوات 4891 الرا ات

 1:21 ال اتت 22513 الالمات 3891 الصادات
 3445 الكيوات 481118 اعتا ات :11: العيوات
 4311 التا ات 41191 الوا ات 415:3 ال افات
 ::91 الرافات 9::5 الداتت 35518 التاكات

 38:55 الوتحات :::5 السيوات 35848 ا اتالي
   913 ال ا ات 4111 اليا ات

 تػرداد األلفػاظ:



 
 

حي ػػػاكت حسػػػب  حػػػرداد اال ػػػاظ كال لمػػػات حبعػػػا لػػػرتداد اضتػػػركؼ، ا ػػػا اظتػػػادة ااساسػػػي  الػػػل حسػػػيعمو ُب     
حػػرداد ال لمػػات، فاال ػػاظ اودسػػ  ال ػػالـ كحرريبػػه، كااصػػتات اظت ٌتحػػ  أك اصتملػػ  عتػػا دكر أساسػػي ُب درجػػ  

ذات ااصػػػتات الرارااػػػ  حٌكػػػد احيبػػػاه ااذف، كحل ػػػ  احيبػػػاه السػػػاما علػػػى ع ػػػ  م ػػػردات أصػػػرل، وو ػػػر مو ػػػا 
 السما، كدتجُّ ا ااذف ظتا في ا مف اتة أك ح راري

 
 ػػػػػػػػػػػػػ 
 )،4اػػػ(، حػػح: د  اسػػف ضػػيا  الػػدوف عػػز، دار البكػػاهر اعسػػالمي ، ط5:8فوػػتف اافوػػاف ُب عيػػتف علػػـت الرػػرآف، أيب ال ػػرج عبػػد الػػرزتف بػػف اصتػػتزم، )ت  -(4)

 ي351، بْيكت لبواف،ص:( ـ4:98اػ، 4119
اػػػ( 218كٕب الرطػػا  بػػاااتاز ،)ت ، ػتمػػد بػػف صلػػف: أبػػت ب ػػر البحنػػدادم اظتعػػركؼ بتريػػا الراضػػني  رػػ  جليػػو، ركل الرػػرا ة عػػف ػتمػػد بػػف لتػػي ال سػػاهي -)*(

 ي428 3ببحنداد، ااو  الو او ، 

سػػالا س،  )*(كاسػػيومتااوػػاؾ رلمػػات إذا شتعي ػػا ختٌيلػػ  رجػػات اػػد رربػػتا صيييػػتعتس >>ورػػتؿ ابػػف اا ػػْي:    
حنات كاػػػد حتلٌػػػني ب صػػػواؼ ميٌصػػػب)*( االهػػػوكأل ػػػاظ أصػػػرل حيييػػػو عوػػػد شتاع ػػػا رػػػ  ف حسػػػا  اسػػػاف علػػػي ف 

 ي(191)<<اضتٌلي
درجػ  حػتاحر رلمػ  أك غتمتعػ  رلمػات اػت السػما، ؽ بػه ابػف اا ػْي بػني ارح ػاع كاـت ػاض  ػرِّ كاظتعيار الػ م وي    

ذاف لػػه ويرلػػو مػػف ربػػيح ،كررااػػ  اآلكمػػا وو ػػر عوػػه كو راػػه ف ػػت الفمػػا وسػػيل ه السػػما كنتيػػو إليػػه ف ػػت اضتسػػف، 
درج  اسيعماله، فمف اظتي لمني مف و ٌب رالمه ع با زيتت حسي ح  به الو تس، كح مئف إليه اافئدة، كورحاح 

 مف ح   صاابه كوصوا فيه صويا الحني  الٌوافا ُب الرتب  الصاضت ي له الباؿ فييمٌ ف
أت حرل أف ٌ الٌسما وسيلٌ  صػتت البلبػو مػف ال ػني كالكػحركر كنتيػو إلي مػا، كو ػره  >>ورتؿ ابف اا ْي:    

زحػ  كالٌدنتػ  >>، كاد و ور اسيعماؿ رلمػ  دكف اْياػا مػف م ردا ػا(192)<<الحنراب كوو ر عوهصتت 
ي
رل تػ  اظت

يزلػػػ  ضتسػػػو ا وسػػػيل اا السػػػما في وػػػر اسػػػيعماعتا، كل تػػػ  اليعػػػاؽ 
كاليعػػػاؽ الٌدالػػػ  علػػػى صػػػ   اظت ػػػر، فالٌدنتػػػ  كاظت

 ي(193)<<نتحُّر ا الٌسما فيرٌو اسييدام ال رااي ا كابح ا 
، كاوػػا (194)كوػ ام اصتػػااظ إٔب أٌف الػػرتداد تػػاارة طبيعيػػ  ُب رػػو لحنػ ، كاػػد ويالاػػظ ُب مسػػيتل اضتػػركؼ    

ليس  العربي  لتاداا فرط مف ح رد   ه اظتيزة، كإفتا اواؾ لحنات عدودة دتيو ؿتت ااوسر كااس و  حي رر أحه
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 ُب حتتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ كالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات، كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 ي Zipfعوه اعاصاهيات الداير  الل ااـ  ا زوف ي 

ل م أ ب  فيه ، كات ما أصبح معركفا براحتف زوف، اThe psycho biology of languageُب ريابه 
العالا  بني ح رار كاتع رلم  )ت( كرحبي ا على سيلس الي رار جملمتع  حصتص معيو  )ف( اي داهمػا كحرروبػا 

في الػل نت ػف اليعبػْي عو ػا بػاظتوحد  xالعالا  ح سه بالوسب  ل يو الوصػتص كرػٌو اللحنػات، كالٌدالػ  اػي: يت 
 ي(195)البيا٘ب اليإب:

 
 
 
 
 

ات عاليػػ  الي ػػرار، كعػػددا ضػػيما مػػف ال لمػػات اليلػػ  لمػػف اوػػاؾ عػػددا الػػيال مػػف ال كمػػا حرتلػػه الدالػػ  اػػت أ
 الي راري

يحتٌصو إٔب ا ه الوييج  باصيباره جملمتع  كاسع ، كميوتع  مف اللحنات اظتيباعدة  رافيا  Zipfرما أف زوف ي  
نتػػػػ  كااظتاحيػػػػ ، كمػػػػا كاعؾتليزوػػػػ  الرد creeكال ػػػػرم  blainsكالبليػػػػرت  nootkaكالوتح ػػػػا  goticرالرتطيػػػػ  

 ي(196)حتصو إليه ُب الو او  ات راليإب:
 ارحباط طتؿ ال لم  ب ورة حرداداا ارحباطا ع سيا، أم رٌلما راح  اصْية راح  أرور حتاحراي-4
 ميو اللحنات إٔب ح طيو ال لم  الرصْية الل و ور حردادااي-3
  تول يميو اللحنات إٔب ح طيو ال لم  الرصْية على مرادفا ا ال -2
 ، كبني حردده ُب اتسيعماؿي (*)كجتد حالـز ع سي بني اجس ال تحيس -1
اػػ( 2:3)ت ي ُب العصر اضتدو  راف اد حوبه إليه العالٌمػ  ابػف  جػأ Zipfكما حتصو إليه زوف ي         

مف بعص، ف ػس اسػييدمتا ف العرب اسييدم  بعص الصٌيغ أرور ابله بعدة اركف اي  و ام ُب اتله إٔب أ
مػػف اتسػػيوراؿ كرراػػتا اسػػيعماؿ الووػػاهي الػػ م   ػػتراحي ال عػػو الوال ػػي أروػػر مػػف الرُّبػػاعي، كأقتلػػتا اطتماسػػي موػػه 
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  اللساف اظتدركسيال تحيس: ات أصحنر كادة  فتحتلتجي  ُب - *

 الرتبة



 
 

حرارب  ايركفه موو: سٌا كطػٌ  كطػٌ ييياْب فليرػارب ؼتػارج اػركؼ اػ ه اال ػاظ رػره العػرب ذلػ  لوي ػتر 
 ي(197)ر  على الو   ظتا فيه مف ح ل  ، كزوادة ج دكاظتك اضتٌ  عوه

ْي ر ل  إٔب أفٌ  أصتؿ الصيغ   ال  :  ال ي ربػاعي ستاسػي، كالوال ػي أروراػا اسػيعمات كأعػدعتا حرريبػا، كوك
كػػػػى بػػػػه، كاػػػػرؼ ويتاػػػػف  كويعلػػػػو روػػػػرة الوال ػػػػي كاػػػػيتعه برتلػػػػه: يكذلػػػػ  احػػػػه اػػػػرؼ وبػػػػدأ     بػػػػه كاػػػػرؼ لتي

 ي(198)عليهي
 اظتعٌلرػات العكػر اصتااليػ  اظتكػيرات ُب، فرػاـ بدراسػ  حترو  ابػف جػأ  الي ٌرد مفبف عزكز زبدة اكلرد ااكؿ 

اي  كجد أٌف الوال ي أرور اسييداما عود أصحاب اظتعٌلرات طتً يه مرارح  بحنْيه  ، يهحتروفيتٌصو إٔب صح  
مف اظتكيرات، كما ويكي  موػه راسػس ال اعػو كاسػس اظت عػتؿ و ػتف أروػر مػف اػْيه، كحػادرا مػا لتػدث الع ػ ، 

 ي(199) ا:كا ه اي الوياهج اظتيتٌصو إلي
 عدد أبيا ا كااد كذتاحتف بييايامرئ القيس: معّلقة أوال:

 الوال ي اجملٌرد :             ذتاحػػتفي -أ   الفعػػل:
 الوال ي اظتزود سرؼ:    سػبع  كعكركفي -ب

 كفير الوال ي اظتزود سرفني:   سيػ  كعك -جػ   
 اسم الفاعػل: 

 عكري مف الوال ي اجملٌرد :         ستسػػ  -أ 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:   سػبا -ب

 : عدد أل ات ا سبع يصيغ المبالغة
 عدد أل ات ا حسع ي الصفة المشّبهة:
 عدد أل اته  ال  ي اسػم  المكاف:
 عدد أل اته كاادةي اسػم الزماف:
 عدد أل ات ا  ال  ي اسػم اآللة:

 مف الوال ي اجملٌرد :            سبعػ ي -أ  اسم المفعػوؿ:
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:      أربػع  ك ال ػتفي -ب         
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  وػػافيامف الوال ي اظتزود سرفني:      -جػ  
 : عدد أبيا ا مئ  كأربع يطرفة بن العبد البكري معلقةثانيا: 
 مف الوال ي اجملٌرد :              مئ  كسي  ك ال تف فعال -أ   الفعػػل:

 زود سرؼ:         ال ػ  كأربػعتفيمف الوال ي اظت -ب      
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:     ال ػػتفي -جػ       
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:  أربعػ ي -د        

 مف الوال ي اجملٌرد :          ال   ك ال تفي -أ  اسم الفاعػل: 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:   ذتاحيػ ي -ب           

 : عدد أل ات ا ُب الرصيدة:           سيػػ  عكػريلغةصيغ المبا
 عدد أل ات ا ُب الرصيدة :       سي  ك ال ػتفي الصفة المشّبهة:
 حسع  أل اظي اسػم  المكاف:
 أربع  أل اظي اسػم اآللة:

 مف الوال ي اجملٌرد :           ا وا عكري -أ     اسم المفعػوؿ:
 ستس  ك ال ػتفي   مف الوال ي اظتزود سرؼ: -ب     

  وػػافيامف الوال ي اظتزود سرفني:    -جػ      
 : عدد أبيا ا ا واف كسبعتفيزىير بن أبي سلمى معّلقة ثاليا: 
 مف الوال ي اجملٌرد :                ػػال   كحسعتفي -أ      الفعػػل:    

 كأربعتفيمف الوال ي اظتزود سرؼ:       سبػع   -ب                     
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:   أربػع  عكري -جػ       
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:  ا وافي -د       

 مف الوال ي اجملٌرد :                أربع  عكري -أ      اسم الفاعػل:
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:        سيػػ ي -ب     

 رفني:     ػال ػ يمف الوال ي اظتزوػد س -جػ       
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:    ا وافي -د       

 مف الوال ي اجملٌرد :                 سيػػ ي -أ     اسم المفعػوؿ:
 ادل عكريإمف الوال ي اظتزود سرؼ:          -ب                     



 
 

 مف الوال ي اظتزود سرفني:        كااػػدي -جػ      
 :        عدد أل ات ا ُب الرصيدة: أربػػع يلمبالغةصيغ ا

 عدد أل ات ا :  ذتػػاحي ي      الصفة المشّبهة:
 عدد أل اته:     أاد عكػري     اسػم  المكاف:
 عدد أل اته :  كااػدي   اسػم التفضيل:
 عدد أل ات ا:   ا وافي       اسػم اآللة:

 أبيا ا ذتاحي  كذتاحتفي : عددلبيد بن ربيعة العامري معلقة رابعا: 
 مف الوال ي اجملٌرد :            مئ  كأربعتفي -أ   الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:     سبع  كأربعتفي -ب        
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:  ال   ك ال ػػتفي -جػ  

 مف الوال ي اجملٌرد :         سي  كعكركفي -أ اسم الفاعػل:
 ي اظتزود سرؼ:   ذتاحيػ يمف الوال  -ب
 مف الوال ي اظتزود سرفني:   ستسػ ي -ج
 مف الوال ي اجملٌرد :   ا وا عكػري -أ اسم المفعػوؿ:
 مف الوال ي اظتزود سرؼ: ستس ي -ب                 

 : عدد أبيا ا مئ  ككااديعمرو بن كليـو التغلبي  معلقة خامسا: 
 د : مئ  كا واف كستستفيمف الوال ي اجملرٌ  -أ   الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ: سي  كأربعتفي -ب
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني: عكركفي -جػ  
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:  ال ػ ي -د  

 مف الوال ي اجملٌرد : أربع  ك ال ػتفي -أ  اسم الفاعػل: 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ: سبػعػ ي -ب  
 اظتزود سرفني:   كااػػديمف الوال ي  -ج  
 مف الوال ي اجملٌرد :           سبػعػ ي -أ  اسم المفعػوؿ:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:   أربع ي -ب                   
 : عدد أبيا ا ستس  كسبعتف بييايعنترة بن شداد  معلقة سادسا: 



 
 

 مف الوال ي اجملٌرد :           مئ  كأربعتفي -أ   الفعػػل:
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:     ا واف كعكركفي -ب

 مف الوال ي اظتزوػد سرفني: ذتاحي  عكري -جػ  
 مف الوال ي اجملٌرد :            مئ  كأربع ي -أ اسم الفاعػل: 

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:      ا واف كعكركفي -ب
 مف الوال ي اظتزود سرفني:        ال ػػ ي -ج
 زود بوال   أارؼ:   ال ػ يمف الوال ي اظت -د
 مف الوال ي اجملٌرد :            ال ػ ي -: أاسم المفعػوؿ

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:  عكرةي -ب 
 مف الوال ي اظتزود سرفني:  عكرةي -ج 

 : عدد أبيا ا ا وا كذتاحتف بييايالحارث بن حلزة اليشكيري  معلقة سابعا: 
 د :           حسع  كسبعتفيمف الوال ي اجملرٌ  -أ   الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:      ا واف ك ال تفي -ب
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:  عكرةي -جػ  
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:  ا وافي -د  

 مف الوال ي اجملٌرد :             حسعػ  عكػري -أ اسم الفاعػل: 
 عكػري مف الوال ي اظتزود سرؼ:        -ب  
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:   ا وافي -ج 
 مف الوال ي اجملٌرد :        ا وافي -:  أاسم المفعػوؿ

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:  ا وافي -ب  
 مف الوال ي اظتزود سرفني:  كاادي -ج  

 : عدد أبيا ا ا واف كسيتفياألعشىمعلقة ثامنا:
 ٌرد :               ا واف كذتاحتفيمف الوال ي اجمل -أ      الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:       ستس  ك ال تفي -ب                   
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:   ستس  كعكركفي -جػ   
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:    ال  ي -د    



 
 

 كفيمف الوال ي اجملٌرد :             ال   كعكر  -أ اسم الفاعػل: 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:      ستس ي -ب  
 مف الوال ي اظتزود سرفني:        حسع ي -ج 
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ: كاادي -د  
 مف الوال ي اجملٌرد :            ال  ي -:   أاسم المفعػوؿ

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:  أربع ي -ب                    
 مف الوال ي اظتزود سرفني:  كاادي -ج                    

 : عدد أبيا ا ستستف بييايالّنابغة الذبياني معلقة تاسعا: 
 مف الوال ي اجملٌرد :              سبع  كسيتفي -أ      الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:        ال   ك ال تفي -ب  
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني:    ال  ي -جػ    
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ:  ا وافي -د     

 مف الوال ي اجملٌرد :             ذتاحي  كعكركفي -أ اسم الفاعػل: 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ:     ا وافي -ب  
 مف الوال ي اظتزود سرفني:        ا وافي -ج 
 مف الوال ي اظتزود بوال   أارؼ: كاادي -د 
 الوال ي اجملٌرد : ستس ، كت وتجد مف اْيهيمف  -أ اسم المفعػوؿ:

 : عدد أبيا ا ذتاحي  كأربعتف بييايعبيد بين األبرص األسدي معلقة عاشرا: 
 مف الوال ي اجملٌرد :            كاادة كأربعتفي -أ     الفعػػل:

 مف الوال ي اظتزود سرؼ:      عكركفي -ب 
 مف الوال ي اظتزوػد سرفني: أربع ي -جػ   

 مف الوال ي اجملٌرد : حسع  عكري -أ اسم الفاعػل: 
 مف الوال ي اظتزود سرؼ: ا واف، كاْيه ت وتجدي -ب  
 مف الوال ي اجملٌرد : أربع  عكر فعالي -أ  اسم المفعػوؿ:

 يمف الوال ي اظتزود سرؼ: ا واف كت وتجد مف اظتزود سرو ني  -ب  



 
 

بنٌي جليا مدل ح اكت ا ه اظتكيرات ُب درج  صٌيحن ا، اي  أٌف كمف صالؿ ا ه الدراس  اعاصاهي   ح    
حػه أاػٌو اركفػا كصاصػ  مػا أمف اْيه، طتٌ يه كاعيداؿ حرريبه كأقتلػتا الووػاهي راػس  ورالعرب اسييدمتا الوال ي أر

 ٌر  الو   لي لُّ هيكمك (4)ااؿ ابف جأ،حرارب  اركفه لو تر اضتٌ  عوه رما  
مكيرات ااشتا  راسس ال اعو كاسس اظت عتؿ، راحػ  مػف الوال ػي أروػر مػف الرٌبػاعي، رما أحوا تاتوا أٌف    

كمف اطتماسي أاٌو مػف الرٌبػاعي، كاػ ا إف دٌؿ علػى اػي  فنفتػا وػدٌؿ علػى رابػ  العػرب، كمػيل س إٔب اتايصػاد 
  ُب ُب ال ػػالـ كاللحنػػ ، كاليرليػػو مػػف اصت ػػد رٌلمػػا سػػوح  التػػركؼ بػػ ل ، ريػػف ت كاػػس مػػف دعػػا إٔب ذلػػ

 متاضيا عدودة مف ريابا س كأاادوو س، بو كاخت كه م ابا وكمو رتيا موااي ايا سي
كالررآف ال رٙب حزؿ بلسػا س كعلػى طػروري س، فلػ ل  ؾتػد فيػه اافعػاؿ الوال يػ  روػْية جػدا اجملػرد مو ػا كاظتزوػد   

ُب متضػعني علػى صػترة ككرد  –اسػم  رأم عبػد اطتػال  عطػيم  -،أما الرباعي  فرػد جػا  مو ػا فعػو كااػد 
 ي (3)كاادة ، ااؿ حعأب :ي أفال وعلس إذا بيعور ما ُب الربتر ي كاتله أوطا :ي كإذا الربتر بيعورت ي

، فرػػد جػػا ت ااشتػػا  الوال يػػ  روػػْية جػػدا ، كأاػػو مو ػػا ب وػػْي ااشتػػا   كح ػػ  الكػػي  وو بػػ  علػػى ااشتػػا    
يكا ػػػ ا مػػػا اطتماسػػػي كالسداسػػػي رلمػػػا زاد عػػػدد الرباعيػػػ  موػػػو بػػػرزخ كصػػػردؿ كسػػػرمد كزصػػػرؼ كسػػػودس كيي

ااربعػ  مسػيورل  اػْي ميم وػ  دت ُّػف الوال ػي ،كت اػ   ذكاتي اضتركؼ رٌلما اٌو اتسيعماؿ، ااؿ ابػف جػأ :
  (2)كاػيتنة ال ل   بهي  ُب  رو اطتماسي
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 (h: fleish:)كو ٌب اد تف ليلردكا ما ذرره الردما  ، ااؿ اورم فالوش 

كاوػاؾ عػدد ربػْي مػف ااصػتؿ ذات كُب العربي  عدد اليو مف ااصتؿ ذكات الصػاميني أم الوواهيػ  ، ييي >>
الصػػػتام  ااربعػػػ  أم الرباعيػػػ  ، كاػػػي مسػػػجل  ُب اظتعػػػاجس ، كل ػػػف بعػػػص اعاصػػػا ات الػػػل أجروػػػ  علػػػى 

أصػػال  ال يػػا، كاػػي حسػػب  4481الػػوا الرػػرآ٘ب ركػػ   عػػف كجػػتد ستسػػ  عكػػر أصػػال رباعيػػا فحسػػم مرابػػو 
ص مف اظت ردة العربي  و ٌب مف أصو ذم  ال   جد ضعي   ُب حا وعيص أساسيا ُب حراث اللحن  ، كاصتاحم اار

 ي (4)<<صتام  
  االقتصاد اللغوي في القراءات القرآنية:   

الراضػي ُب البػدكر  اصيل   عبارات العلما  ُب حعرو  س للرػرا ات ، اػاؿ عبػد ال يػاح علم القراءات: مفهـو
أداه ػا اح ااػان، كاصيالفػان مػا عػزك رػو كجػه الزاارة :يات علس وعرؼ به ري ي  الو   بال لمػات الررآحيػ  كطروػ  

 (3) لواالهي



 
 

كاػػػػاؿ اعمػػػػاـ ابػػػػف اصتػػػػزرم ُب موجػػػػد اظترػػػػرهني : اػػػػت يعلػػػػس ب ي يػػػػ  أدا  رلمػػػػات الرػػػػرآف  كاصيالف ػػػػا معػػػػزك 
 ي(2)لواالهي

ُب حعليمػػه لصػػحابيه ال ػػراـ ك بػػ  عوػػه أحػػه  -صػػلى ا عليػػه كسػػلس-كردت عػػف اظتصػػ  ىكالرػػرا ات الررآحيػػ       
  ي(1) ﴾إفن ا ه الررآف أيحزؿ على سبع  أارؼ فاارأكا ما حيسر موه ﴿: ااؿ
كاعحزاؿ علػى سػبع  >>رصص  إٔب اام  العربي  حررأ تا حيسر عتا -صلى ا عليه كسلس -كُب ادو  اظتص  ى    

العػادة الػػل  أاػرؼ رػاف حتسػػع  مػف ا كرزتػػ  علػى اامػػ  إٍذ لػت ريلِّػػف رػوُّ فروػ  مػػو س حػرؾ لحنيػػه كالعػدكؿ عػػف
 (ي 5)<<حك كا علي ا مف اعمال  كاعتمز كاليليني كاظتٌد كاْيه لك  علي س
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كعلس الررا ات لتمػو ُب طياحػه معػا٘ب ازوػرة، كفتاهػد جليلػ  ، فاظت ٌسػر وىػرًدي إليػه  فيصػدر عػف أكجػه ميعػددة ُب 
ا امػػان اآلوػػ  رػػو مو ػػا و يػػد معػػد، فيزوػػد ح سػػْيه إاػػرااان، كال ريػػه ورلِّػػم حتػػره ُب ااكجػػه ، فيسػػييرج مو ػػا أ

 ي(4)ااب  عف اْيه ؽتف ٓب وعرؼ عت ا العلس فطله 
في ػػػا مػػػف  اوػػػ  البالاػػػ ، كرمػػػاؿ اععجػػػاز كااوػػػ  اتصيصػػػار       كرتػػػاؿ  >>كحعػػػدد الرػػػرا ات ُب اآلوػػػ     

 كلت  اعكتاز، إذ رو ارا ة توزل  اآلو ، إذ راف حوتع الل ظ ب لم  حرـت مراـ آوات ،
ٍػػػفى مػػػا رػػػاف ذلػػ  مػػػف الي توو،كفي ػػػا مػػػف الي ػػػتوف كاليسػػػ يو جعلػػ  دتلػػػ  رػػػو ل ػػػظ آوػػػ  علػػى اػػػد  ا ٓب متى

 ( ي3) <<كاليي يف على اام  

 –ال ػرٙب  فا سبحاحه كحعأب أعلس ساؿ عبػاده ، كمػا اػس عليػه مػف اصػيالؼ ألسػوي س كعتجػا س كالرسػتؿ     

راحػػ  العػػرب الػػ وف حػػزؿ >>مي ػػا،كبيعػػ  إٔب رتيػػا اطتلػػ  أزتراػػا كأسػػتداا عربي ػػا كعج  -صػػلى ا عليػػه كسػػلس 
الرػػرآف بلحنػػي س لحنػػا س ؼتيل ػػ  كألسػػوي س اىت،كوعسػػر علػػى أاػػداس اتحيرػػاؿ مػػف لحنيػػه إٔب اْياػػا أك مػػف اػػرؼ 
إٔب آصر ،بو اد و تف بعط س ت وردر على  ذل   كت باليعليس كالعالج تسيما الكيخ كاظترأة ،كمف ٓب وررأ  



 
 

فلػػت ريٌل ػػتا العػػدكؿ عػػف لحنػػي س كاتحيرػػاؿ عػػف ألسػػوي س ل ػػاف مػػف  -ه كسػػلس صػػلى ا عليػػ -ريابػػان رمػػا أاػػار إليػػه
    (ي2)<< الي ليف تا ت وسي اع، كما عسى أف وي لف اظتي لف كح ىب ال باع

  :أثر القراءات القرآنية في اختالؼ األحكاـ الفقهية
ط الرتاعػػد ال ر يػػ  ررتلػػه اصيل ػػ  الرػػرا ات الررآحيػػ  ُب أكجػػه عدوػػدة ، فػػوجس عػػف ذلػػ  اصػػيالؼ ُب اسػػيوبا

ًحػيًص كى تى حػىٍررىبيػتايفن اىػىتن وىٍ  يػرفى  ﴿حعأب:
ى
، اػرئ بػاليي يف كباليكػدود ُب اػرؼ (1)﴾فىاٍعيىزًليتا الوِّسىا ى ُب اظت

ال ا  مف رلم  يو  رفي كصيحن  اظتبالحن  ح يد كجتبان اظتبالحن  ُب ط ر الوسا  مف اضتيص، اٌف زوادة اظتبد حػدؿ 
 ادة اظتعد ، أما ارا ة اليي يف فالعلى زو

 ح يد ا ه اظتبالحن  كغتمتع الررا حني لت س ب مروف :
 أف اضتاهص ت ورر ا زكج ا اىت لتصو أصو ال  ر، كذل  باحر اع اضتيصي -4
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 الٌ  روف رلي ما ُب جتاز ارب الوسا ، كا ا م ام الكافعي كمف كافرهي

ىرىافًػً ، فىاٍاًسػليتا كيجيػتاى يس كىأىوٍػًدو يٍس ًإٔبى ا ﴿كاد و تف الوحت عامالن ُب اصيالؼ ااا اـ ال ر ي  ررتله حعػأب
ظت

ٍعبػىنٍي   (ي 4) ﴾ كىاٍمسىحيتا ًبريؤيكًس يس كىأىٍرجيًل يٍس ًإٔبى ال ى
فالوصػػػم و يػػػد طلػػػم اسػػػل ا اٌف الع ػػػف و ػػػتف ايوئػػػ  علػػػى   (3)ايػػػرئ بوصػػػم ل ػػػظ ي أرجل ػػػسي كجبراػػػا  

ل ظيكجتا سي اظتوصتب كات محنستؿ، كاصتر و يد مسػح ا اف الع ػف ايوئػ  و ػتف علػى ل ظيرؤكسػ سي 
و ػػتف لالبػػ  اطتػػف، كأف الحنسػػو  أفن اظتسػػح  -صػػلى ا عليػػه كسػػلس  -كاػػت ؽتسػػتح، كاػػد بػػنٌي الرسػػتؿاجملػػركر 

، كفي س مػف ااكٔب معػد، كمػف الواحيػ  معػد اػْي فالررا حاف ااميا مراـ آويني ( 2) كتم على مف ٓب ولب  اطتف
، الررآحي   ورػـت مرػاـ حعػدد اآلوػات ا اتع الرر حوتٌ ااكؿ، كالسو  ال علي  بٌيو  ذل ، كا ا ما كتعلوا حرتؿ إٌف 

 ، كات جاحم م س مف جتاحم اايصاد اللحن  في ا يكا ا كجه مف كجته بالاي ا



 
 

كىًإذىا  ﴿رمػػا أٌف ُب الرػػرا ات جتليػػ  كحتضػػيحان لعريػػدة ضػػٌو في ػػا بعػػص الوػػاس ررتلػػه حعػػأب ُب كصػػف اصتوػػ     
ًبْيٍ   ي(1) ﴾ان رىأىٍو ى ٍبىن رىأىٍو ى حىًعٍيمان كىميٍل ىان رى

جا ت الررا ة بطس اظتيس كس تف الالـ ُب ل ظ يميٍل اني ، كجا ت ارا ة أصرل ب يح اظتػيس كرسػر الػالـ ُب    
اػػ ا الل ػػظ ح سػػه، فرفعػػ  الرػػرا ة الواحيػػ  حرػػاب اطت ػػا  عػػف كجػػه اضتػػ  ُب عريػػدة رؤوػػ  اظتػػلموني ا حعػػأب ُب 

ػػ ،(5)اآلصػػرة ػػاني رل رزاػػا كصػػْيا ربػػْيا  حػػأم أحٌػػ ا يفػػالررا ة ااكٔب ي ميٍل ن أم أحػػ  حػػرل ، كالرػػرا ة الواحيػػ  ي مىًل ى
حعيما كمىًل نا ربْيا كات اضت  حبارؾ كحعأب، كاظتلموتف ااحريػا  ظتٌػا وػدصلتف اصتوػ  وػركف مػف اطتػْي العمػيس كاظتلػ  

اػت العتيس مات عني رأت كت أذف شتع  كت ص ر على الم بكر ، كوي كػف عػو س اضتجػاب فػْيكف ر ػس ك 
 لًلنً وفى  ﴿ أفطو حعيس ،كاد أصص اظتتٔب عز كجو أٌف اظتلموني سْيكف ر س فراؿ حعأب:
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ػػويتا اضتيٍسػػدى كىزًوىػػادىة إٌف اضتسػػد اػػي اصتوػػ ، كالزوػػادة اػػي الوتػػر ُب كجػػه اظتػػتٔب عػػز كجػػو  -، كاػػد ايػػو(4) ﴾أىٍاسى
وػػتف ُب اصتوػػ ، كاػػ ا لػػتف عػػف أمػػروف سػػيرعاف كسػػْياقتا اظتلم فال لمػػ  كااػػدة كبيحنيػػْي ُب اضتررػػات أصػػصت ،(3)

 بارز مف ألتاف اتايصاد اللحنتم ُب الررا ات الررآحي  
ػػً يد ﴿كاػػاؿ حعػػأب:     احًػػمه كىتى اى ايػػرئ ب ػػيح الػػرا  كضػػم ا ُبيوطػػاري فػػال يح علػػى أفن ي  ،(2) ﴾ كىتى ويطىػػارن رى

ني، أٌمػػا الطػػس فعلػػى أٌف يتي تي حاايػػ  فال عػػو غتػػزـك بعػػداا، كال يحػػ  الػػل علػػى الػػرا  اػػي فيحػػ  إداػػاـ اظتولػػ
، فال عويوطػاري فعػػو مطػػارع غتػػزـك بػال الواايػػ ، كموػػه ت كتػػتز ام أاػػد أف (1)حافيػ ، كال عػػو بعػػداا مرفػػتع 

 ولح  الطرر ب احم الدوف أك الكااد على رياب  الدوف اىت حتي ظ اضترتؽ كت حطيا أمتاؿ الواس ي
ي السابر  له حافي ، كعليه و تف اظتعد :أحه صار ُب عرؼ الواس كالررا ة الواحي  جعل  ال عو مرفتعا، كيت   

ػا عتمػا مػف دكر  ػا عرفػتا مػف أمػر ا ُب ذلػ ، كىًلمى كاظتلموني أٌف راحم الدوف كالكااد عليه ت وطرقتا أاػد، ًلمى
ػػػان علمػػػتا  ػػػي ا عػػػف إضتػػػاؽ الطػػػرر بال 

ى
احػػػم ُب ا ػػػظ اضترػػػتؽ كاامػػػتاؿ، كرػػػال اامػػػروف ااصػػػو فالوػػػاس ظت

ػػػ يكا ي الػػػل  كالكػػػ يد اميولػػػتا امػػػره، فصػػػار عوػػػداس أمػػػرا م لتفػػػا، رمػػػا ُب اػػػرا ة اتلػػػه حعػػػأبي كاخٌتىػػػ كا يكي كاختًن



 
 

سػػويحدث عو ػػا فيمػػا بعػػد، كاػػ ا رمػػا حػػرل مت ػػر مػػف متػػاار اايصػػاد اللحنػػ  ُب الرػػرا ات الررآحيػػ  ، فػػالل ظ 
 كااد كاظتعد ميعددي 

بيتفُب اػيليػػػتً ًس مىػػػ ﴿كاػػػاؿ حعػػػػأب:    ػػػ ِّ ػػػاحيتا وي ى ، ف لمػػػ ي (5) ﴾رىضه فػىػػػزىادىايسي اي مىرىضنػػػا كىعتىيػػػٍس عىػػػ ىابه أىلًػػػيسه ًتىػػػا رى
وىٍ  بتفيكردت ُب ركاو  ا اي وىٍ ً بيتفيباليي يف، أم بسبم رػ  س ُب اػتعتس  اموػا بػا كبػاليـت اآلصػر، 

بيتفي  باليكدود كاظتراد بػ احني الررا ح ني رتيعان اس اظتوافرتف ، كذل  أحػٌ س رػاحتا وىٍ ػً بيتف كُب ركاو  كرش ً وي ى ِّ
 ُب أاتاعتس 
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الويبيصلى ا عليه كسلسي فيما جا  به مػف عوػد ا حعػأب  ،فػاامراف رتيعػان ااصػالف  كأصباراس، كوي ن ِّبتف
  ي(4)مو س 

 :أوجو االختالؼ بين القراءات
ُب الل ظ كُب اظتعد رتيعان ما جتاز اجيماع الررا حني ُب  صيالؼاتمف أكجه اصيالؼ الررا ات الررآحي     

جبر مال ، كمىًلً   ﴾مىًلً  وػىٍتـً الدوف﴿أك ،(3) ﴾ًلً  وػىٍتـً الدِّوف مىا﴿ اي  كااد، كذل  ؿتت اتله حعأب:
اٌف اظتراد  >> ما جرِّ ل ظ ) الدِّوف( باعضاف  ﴾الرزتف الرايس  ﴿:ص   رابع  لل ظ اصتالل  ُب اتله حعأب

ه ، فرد اجيما له  احني الررا حني رتيعان ات ا سبحاحه كحعأب، كذل  أحػٌه حعأب مال  وـت الدوف كمىًل ي 
 ي(2) <<التص اف رتيعان ف صص ب ل  ُب الررا حني

وفً  ﴿كاد ارأ أح  بف مال :   على الوِّدا  حاتران إٔب مريطى حتجيػه الػدُّعا  (4)بوصم )مل (  ﴾مىًلً  وتـً الدِّ
 (ي5) ﴾اادحا الصراط اظتسيريس ﴿; إليه سبحاحه بعد ذل 



 
 

ػا فعػو مػاض )مى  ﴿ : (اػ59ت )كارأ جبْي بف م عس    وًف( ب ػيًح رػوِّ اػركؼ رلمػ )مل ( علػى أ ن لى ى وػىٍتـى الدِّ
( على اظت عتلي   ي (6) اسم مريطى ارا حه ا ه  كحصم )وـت

كت ملػ  سػتاه، كإذا رػاف رػ ل  ف ػت اػد مىلىػ ى وػـت   ً لًػمال  ليـت الػدوف كمى  سبحاحه كحعأب و او  االكُب  
تة علػػى اميالرػه، ف ػ ه اآلوػػ  كمػف صػػالؿ الرػرا ات الػػوالث أصػصت عػػف الػدوف كت أاػد اػػْيه لػه اضتػػتؿ أك الرػ

 أمتر روْية ، فرام  مراـ آويني أك  الث، كا ا كجه تاار مف كجته اايصاد اللحن  ُب ا ه الررا ات ي
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ا  ُب ارا حه  فررأه حػافا كابػف عػامر رٌ فرد اصيلف الري  ،(4) ﴾ نٍي وً طى بً  مً يٍ ى الحنى لى عى  تى ا اي مى كى  ﴿:كر ل  اتله حعأب
، كاػػػرأه مػػػف اافػػ  اللسػػػاف ؽتػػػا ولػػي ااضػػػراس كعاصػػس كزتػػػزة كأبػػت جع ػػػر كصلػػػف بالطػػاد السػػػاا   الػػػل ختػػرج

 ػاحني الرػرا حني رتيعػا اػت طػرؼ اللسػاف كأصػتؿ الوواوػا العليػا، اٌف اظتػراد البااتف بالتا  اظتكال  الل خترج مف 
كذل  أحه راف اْي ضوني به، مػف الٌطػٌف بالطػاد مصػدره يضىػفُّ ي إذا خبػو، فيجػتز  -صلى ا عليه كسػلس  – الويب

أف و تف معواه اضتريري ما صااب س ببييو  أم: تا ويتاى إليه مف اامتر الحنيبي  طلبػا لالحي ػاع تػا متػص بػه 
حيع تحه، كذل  رواو  عف ح ي أف و تف رااوا أك عرٌافا وس عتس عتضا عٌمػا متػصاس  سي  ت ووبلرس به ًبعىتىضو 

به، ككتتز أف و تف يضونيي غتازا مرسال ُب ال يماف بعالا  اللزـك ، اٌف ال يمػاف خبػو بػاامر اظتعلػـت لل ػاًب 
ى الحنيػم، أم اػػْي ميػػين س ، أم مػاات ب ػػاًب الحنيػػم ،أم اػْي خبيػػو بيعلػػيس مػا عٌلمػػه ا كأحزلػػه إليػه،  توػػني علػػ

 ي(3)فيما أصص به عف ا حعأب، فرد احي ى عوه اامراف رتيعان ف صص ا حعأب عوه  ما ُب الررا حنيي
 القراءات القرآنية وتعدد المعنى:

 اصيالؼ الررا ات ووجس عوه كووبو  موه  ركة علمي  ااهل ،  فاظتعا٘ب حيعدد كحيوتع بيعدد     
  اضتررات لمات ُب اليي يف كاليكدود كبالزوادة كاضت ؼ، ك باصيالؼ كاصيالؼ ال 



 
 

فالررا ات الررآحي  ارو اأ باظتعا٘ب كالدتتت ،كٙب زاصر حيدف  موه اظتعا٘ب الحنزورة كاظتيوتع  ُب   ،اععرابي 
 رو كا  كاني ي

 ويطاؼ إلي ا فال لم  اظتيٌ    عتا معد اْي اظتكٌددة، كال لم  الل لت ؼ مو ا اْي الل  
ٍيػفى حػيٍوًكػرياىا  ﴿كمف أمولػ  ذلػ  اتلػه حعػأب: بػالزامي  بػالرا ي حوكػراايككردت ، كردت(2) ﴾كىايٍحتيػٍر ًإٔبى الًعتىػاـً رى

حوكػػزااي ك اظتػػراد  ػػاحني الرػػرا حني رتيعػػان اػػي العتػػاـ، كذلػػ  أفن ا حعػػأب أحكػػراا أم أايااػػا ك أحكػػزاا أم: 
م ، ف صص سبحاحه أحه رتا عتا ا وف اامروف مف إاياه ا بعد اظتمات  كرفػا رفا بعط ا إٔب بعص اىت الي 

  ي(1)بعط ا إٔب بعص ليليٌس فىطىمنفى حعأب اظتعويني ُب الررا حني حوبي ان على عتيس ادرحه
 ػػػػػػػػػػػػ 
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ب سر اطتا  على اامر، كب يح ا على اطتػص افن اظتػراد  ،(4)﴾كىاختن يكا ًمف منرىاـً ًإبٍػرىاًاٍيسى ميصىلنى  ﴿كاتله حعأب:
ف، كذلػػ  أفن ا حعػػأب أمػػراس باختػػاذاس      مرػػاـ إبػػراايس مصػػٌلى، فلمػػا اميولػػتا بػػالررا حني رتيعػػان اػػس اظتسػػلمت 

ذل  كفعلته أصص به عو س، فجا ت الررا ة باامروف رتيعػان، للدتلػ  علػى اجيماع مػا عتػس  ف مػا صػحيحاف 
  ي(3)اْي ميطادوف 

ت ُب اضتػػػركؼ، موػػػو اتلػػػه ُب كجػػػته مو ػػػا اصػػػيالؼ اضتررػػػات أك اصػػػيالؼ ال لمػػػا ختيلػػػف الرػػػرا اترمػػػا     
ىالىًه ى ى ال ِّوفى ايٍس ًعٍودى الرنزٍتىاًف ًإحىا ىػا  ﴿حعأب:

، اػرأ عمػر بػف اطت ػاب كاضتسػف كأبػت رجػا  كايػادة (2)﴾كىجىعىليتا اظت
كأبت جع ر كايب  كااعرج كحافا ) عود الرزتف ( ترفا كات أدٌؿ على رفا اظتوزل  كاػرب اظت احػ ، كال ػالـ علػى 

ُب اظتك تر تسيحال  العودو  اظت احي  ُب اره سبحاحه ، كارأ أبت عبد الرزتف بالبا  ) عباد( كاظتعػد  اتسيعارة
 ي (1)على اصتما بنرادة اصتو ي

كظتا ضيًربى اًٍبفي مىٍرٙبىى مىوىالن ًإذىا اػىٍتميػ ى ﴿كمواؿ اصيالؼ معد اآلو  بسبم اصيالؼ صيحن  ال عو اتله حعأب:    
، ارأ حافا بطس الصاد ُب:يوصدكفي كارأ زتزة ب سراا ، فااكٔب تعد وصػدكف اػْياس عػف (5) ﴾ًمٍوهي وىًصديكف

اعنتاف، كالواحي  تعد صدكداس ُب ح تس س كرال اظتعويني ااصو مو س، ف س اميوعتا عف الدصتؿ ُب اعسػالـ 
كبيحنػػْي اررػػػ  الصػػػاد كموعػػتا اػػػْياس  فاآلوػػ  مػػػف صػػػالؿ اػػاحني الرػػػرا حني أصػػصت عػػػو س ب لمػػػ  كااػػدة فرػػػط، 



 
 

أ ارت كبٌيو  معد جدودان ااصالن عود ال  ار، كاصيالؼ الرػرا ات ُب الرػرآف ال ػرٙب  ووػيج عوػه العدوػد مػف 
 اظتعا٘ب كالدتتت ي

كأروػر ح وػْيان للمعػد إذا جزموػا بػ ف رتيػا التجػته         ُب الرػرا ات  >>كالتىفن أفن التاي حػزؿ بػالتج ني   
 كت ماحا ب ف كتي  أل اظ- صلى ا عليه كسلس -ترة عف الويباظتك ترة اي م  
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الرػػرآف على ما لتيمو ذلػ  التجػته مػرادان  حعػأب ليرػرأ الرػرآف بتجػته ، في وػر مػف جػرٌا  ذلػ  اظتعػا٘ب ،كاػ ا 
 ي(4)<<حتْي اليطمني ُب اسيعماؿ العرب، كحتْي اليترو  كاليتجيه ُب البدوا

ػػ ىٍؿ عىػػٍف أىٍصػػحىاًب اصتى ﴿كاػػاؿ حعػػأب:    ٍحسى ي كاظتعػػد اسػػم الصػػيحن  (3) ﴾ًحػػيسكت ى ، كُب اػػرا ة أصػػرليت حيسػػ ؿي
ااكٔب  ي عف السػلاؿ عػو س مػا دمػ  اػد أدوػ  كاجبػ  ؿتػتاس ،كاسػم الصػيحن  الواحيػ  إصبػار كحػ مني مػف 

ب حه لف وس له عف أصحاب اصتحيس احه اد دعااس مرارا كح رارا، كاٌ راس فما شتعتا اتله   ال رٙبا لرستله 
 يجابتا لدعتحهي كت اس

ي، كارأ ابف مسعػتد     ااؿ صاام البحر: ارا ة اصتم تر بطس اليا  كالالـ يكت حيس ؿي
ي كا ا رله صص، كاظتعد أح  ت حيس ؿي عف ال  ار ماعتس ٓب ولموتا  اٌف ذل   يكلف حيس ؿى
ب يكت حسػ ٍؿ ي ب ػيح لي  إلي  ي إف علي  إت البالغ ي ي كإٌح  ت  ػدم مػف أاببػ  ي، كاػرأ حػافا كوعرػت 

أف وسػػػ ؿ عػػػف أاػػػتاؿ  -صػػػلى ا عليػػػه كسػػػلس  -اليػػػا  كجػػػـز الػػػالـ، كذلػػػ  علػػػى الو ػػػي، أم  ػػػي الرسػػػتؿ 
ال  ار ييي كايػو لتيمػو أف ت و ػتف  يػا اريرػ   بػو جػا  ذلػ  علػى سػبيو حعتػيس مػا كاػا فيػه أاػو ال  ػر 

  ي(2)ل  : ت حس ؿ عوه ي مف الع اب رما حرتؿ : ريف ااؿ فالف إذا كاا ُب بلي ، فيراؿ
كاواؾ ارا ات للصحاب  اصيلف إعرا ا حبعان تصػيالؼ مريطػيااا ، كرػاف عتػا أ ػر دتٕب بػارز، ويطػح مػف     

 :صالؿ اامول  اآلحي 



 
 

ىنًيى  ﴿ااؿ حعأب ُب أكنؿ سترة ال احت :   
 ايرئ برفا ل ظ ) اضتمدي(   ،﴾اضتمدي لًلنًه رىبن العىاظت

كرؤبػػػ  كليسػػػ  مػػػػف عيييوػػػ   ( بالونصػػػم ارأاػػػا اػػػاركف بػػػف متسػػػى، كسػػػ ياف بػػػف  ة ) اضتمػػػدى اػػػرا ك  ،كبوصػػػبه
 ي(1)الررا ات السنباي ي

فالرنفا حعبْي جبمل  اشتي  ) مبيدأ كصص( ودؿُّ على  بتت اضتمد  سبحاحه كاسيرراره له حعػأب، كالونصػم علػى 
 دى( أك م عتؿ به ر ل  ) الزمتا اضتمد(يأحنه م عتؿ م ل  ل عو مردر أم:)ؿتىٍمىدي اضتىىمٍ 
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ؿ إٔب اابػد ابػو كا ه رتل  فعلي  ح يد اضتدكث كالينجدد، كالينعبْي باصتمل  اتشتي  وعػأ  بػات اضتمػد مػف ااز  

  زتد اضتامدوف كبعده، رما أحنه وعأ أفن رتحه حعأب ػتمتدان ت ويتاف
ٍػػًد أاػد، فاضتمػػد  حعػأب   ابػػ   سػػتا  زتػدكا أك ٓب لتمػػدكا، رمػا أحنػػه متلػػت مػف حػػتاس مػٍف لتمػػد أحػػػه  علػى زتى

 ي(8)كَبن ا حعأب ارهيي 
اـ صىػدُّ اطتً لىػأى  تى ايػكى  هً بًػلٍ  اػى ا ُب لى مىػً دي اى عى ويكٍ يا كى حٍ الدن  اةً يى  اضتى ُب  هي لي تٍ اػى   ى بي جً مىٍف وػيعٍ  الوناسً  فى مً كى  ﴿:حعأب ؿااك    
ال م وعلس مػا  -كاظتعد أحه وسيك د با ، ارئ:) كويك دي اى( بطس وا  اظتطارع  كحصم ل ظ اصتالل (3) ﴾

لملموني، ُب اني أحه عػدك لػدكد عتػس، كاػرئ:) على أحه ملمف كؼتلا أم: أخ ل -ُب الرلتب، كا ا رالرسس
 ي(2)كوىك دي اي( ب يح وا  اظتطارع  كرفا ل ظ اصتالل 

كعلػػى اػػ ه الرػػرا ة ف ػػت ت وسيكػػ د بػػا، كل ػػف ا متصحػػا أحنػػه وكػػ د ك وعلػػس اريرػػ  مػػا ُب البػػه، كأحنػػػه    
 ي صالؼ ما ورتؿ، ف ت عدك لدكد ل ونه على ا ا أاوُّ جرأة على ا

 في القرآف الكريم:  الفني التصوير 
روُّ مف نتعف الوتر ُب الررآف ال رٙب كويدبره كتػده وسػيوْي اضتػتاس بتاسػ   ال لمػات فيػزداد احيبػاه الرػارئ       

أك السػػاما سطػػتر اضتػػتاس ، فػػالعني حػػرل كااذف حسػػما كاظتكػػااد حرحسػػس ُب اطتيػػاؿ اػػىت رػػ فن اضتػػتادث حرػػا 



 
 

ماـ عيوي  اىت  كإف راح  كاع  ُب اابر اازماف أك مازال  ٓب حرا بعػد ، فاليصػتور اآلف ، ف ي ااضرة أ
 لترؾ العتاطف كوكحف الو   بكىت أحتاع ااااسي  كاظتكاعري 

رما أفن اليمويو ات اآلصر ضرب له دكره ُب رسػس اضتػتادث كالكيصػيات، كاليعبػْي عػف اظتاضػي باظتطػارع      
دة عػػص اازمػػاف ف لمػا اػػرأت  اصػػ   حتسػػم أ ػا حرػػا اآلف كاكؿ مػػرٌة، كاحتػػر اػت اآلصػػر كتعػػو اضتاد ػ  ميجػػدٌ 

  معي إٔب اتله حعأب لت ي عف أصحاب ال  ف 
وًف كىًإذىا اىرىبىٍ  حػىٍرًرضي يس ذىاتى الكِّمىاؿييي ﴿ ٍَ ٍ ً ً س ذىاتى اليىًس  ي(1) ﴾كىحىرل الكنٍم ى ًإذىا طىلىعىٍ  حػىزناكىري عىٍف رى
 ػػػػػػػػػػػػػػ 
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س ﴿رمني وـت الريام  كاتله حعأب ا او  عف اجمل يٍجرًميتفى حىاًرسيتا ريؤيكسى يس  ًعٍودى رى ًِّ
 ي(200) ﴾ كىلىٍت حػىرىل ًإًذ اظت

اػػ ا اليعبػػْي ورسػػس صػػترة ايػػ  طتػػزم اجملػػرمني وػػـت الريامػػ  ، فيمويػػو اضتػػاؿ الػػل اػػس علي ػػا   جتعػػو العػػػني     
عٌص بل ظ ي اجملرمتفي ليكػمو رػو      حبصراس ، كالو   جتيش خبتاطراس ي حارستا رؤكس س ي رما أحه حعأب

 غتـر ذرران راف أـ أحوى أبيص أك أزتر ، ربْيان أك   صحنْيان عاظتان أك جااالن يي 
 ( 201) ﴾ كحيً خى ُب الصُّتًر فىصىًع ى مىٍف ُب السنمىتاًت كىمىٍف ُب ااىٍرضً ﴿كاحتر إٔب اتله حعأب:

   كالي ريد، كر فن اامر ًبن ي حي خيي صع ي اوا عٌص عف اظتسيربو باظتاضي عفادة اليحري
كى حىػادىل أىٍصػحىابي الونػاًر أىٍصػحىابى  ﴿ اىت ت وبرى أم روم أك ا  ُب كاتع كاصتؿ ككعد ككعيػد الرزتػاف،

ىاً  أىٍك ؽتنا رىزىاى يس اي 
وىا ًمفى اظت   (202) ﴾اصتىونً ، أىٍف أىًفٍيطيتا عىلىيػٍ

:ي كاليصػتور اػت ااداة اظت طػل  ُب أسػلتب الرػرآف ،كاػت لػي  اليػ  أسػلتب ااؿ صاام اليصػتور ال ػأ     
كت فليػػ  حرػػا ايومػػا اح ػػ  ، إفتػػا اػػت مػػ ام مرػػٌرر كص ػػ  متاػػدة ك صصيصػػ  اػػامل ، وي ػػٌوف ُب اسػػييدام ا 

   ي(203) ب راه  اىت ، كُب أكضاع ؼتيل  ، كاليصتور ُب الررآف حصتور باللتف باضترر  ك بالييييو
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الرػػرآف علػى اليصػػتور ال ػأ ُب عػػرض اااػداث كالتاػػاها  وسػااس برسػػط كافػر ُب اايصػػاد اللحنػػ  ،  اعيمػادو   
ف ػػت وبػػ  اضتيػػاة ُب اظتعػػا٘ب اجملػػٌردة كُب مكػػااد وػػـت الريامػػ  ك اصػػا اامػػس الحنػػابرة ، كوورلػػ  إٔب عاظتػػه لػػرتل 

ا اس كدتسػػ  س الكػػدود كحسػػما كحعػػيش اظتتااػػف رٌل ػػا تكػػاعرؾ كأااسيسػػ  فػػرتل ال ٌ ػػار كا رسػػي س كرصوػػ
 بدوف آباه س كأجداداس كييي

فاظتك د كترم أمام  كأاله وحندكف كوركاتف ، كورتلتف كويعجبتف كو لبتف ال لبات اظتعجزة ك وسيركف     
ف ػس اظتعػد   كييي كااحبيا  ك الرسو ودعتف باضتسد ،فيػيرىاِّبتف حارة كويراِّبتف أصرل ، كا ا وساعد  روػْيا علػى ي

مػػف وسػػما أك ورػػرأ اػػ ه اظتكػػااد     ك ححنػػأ اػػ ه ال لمػػات كاصتمػػو ذات ال ػػابا اليصػػتورم عػػف لػػدل رػػو 
الصترة اجملردة، كلبياف ذل  حيعيد صياا  ما حصتِّره ا ه ال لمات أك العبػارات ب ل ػاظ غتػٌردة ،كعوػداا سػرتل 

 ال رؽ كاضحان بني اليعبْي اليصتورم ُب الررآف كاليعبْي الوا٘ب، فموالن:
لو تر الكدود مف دعتة اعنتاف، إذا أردحػا أف حعػٌص عػف اػ ا اظتعػد غتػٌردان ُب الػ اف نت ػف  أف حرػتؿ: إ ػس ا    

وو ػػركف أاػػٌد الو ػػرة مػػف دعػػتة اعنتػػاف فييملٌػػى الػػػ اف كاػػده معػػد الو ػػتر ُب بػػركد كسػػ تف، كظتعػػف الوتػػػر ُب 
ػػ ىحػن يس زتييػػره  ﴿ااسػػلتب الرػػرآ٘ب كاػػت وصػػٌتر لوػػا اػػ ا اظتعػػد ُب الصػػترة الحنروبػػ  : ػػا عتىيػػس عىػػًف الينػػٍ ًررىًة ميٍعًرًضػػنيى رى فىمى

 ي(4)﴾ميٍسيػىوػٍ ىرىةه فػىرنٍت ًمٍف اىٍستىرىة
فيكػػرتؾ مػػا الػػ اف ااسػػ  الوتػػر كمىلى ػػ  اطتيػػاؿ كاح عػػاؿ السػػيرو  كاػػعتر اصتمػػاؿ كالسػػيرو  مػػف اػػلت       

 ػس ويػٍدعىتف إٔب اعنتػاف، كاصتمػاؿ الػ م ورحسػس إتن ا ال وف و ركف رما ح ر زتر التاش مف ااسد، ت لكي 
  (ي3) ُب ارر  الصترة ايوما ويماٌلاا اطتياؿ ُب إطار مف ال بيع  حكرد فيه اضتمر ويبع ا استرة

كروْيا ما وسييدـ ااسلتب الررآ٘ب اظتوػو مػف أجػو حرػدٙب صػترة اػامل  ظتػا ويحػدث عوػه كاظتوػو السػاهر ُب      
 كحوران كأفطله كأكجزهي، كأا مه أىٍصداه ما راف  العرب روْيان حتمان  رالـ

ا ا اظتوو ال م وصتر عجز آعت  ال  ار عػف الريػاـ بػ دٗب كاحتر موال إٔب ، مو ا ُب الررآف فرد ضمف اععجاز
ػػ اوىػػ﴿: ااعمػػاؿ كأبسػػ  ا، اػػاؿ حعػػأب  ف لىػػ اً  كفً دي  فٍ ًمػػ تفى عي دٍ حىػػ وفى فن الػػ ِّ إً  هي تا لىػػًمعي يى ٍسػػاً وه فى وىػػا الونػػاسي ضيػػًربى مى أوػُّ ى

بى ليبػٍ ي ف ونسٍ إً كى  هي تا لى عي مى يى جٍ اً  تٍ لى ا كى ابن بى تا ذي ري لي متنٍ  ى كى  مي ال نالً  عيفى ضى  هي وٍ مً  كهي  ي رً وٍ يػى سٍ ا ت وى ئن يٍ ابي اى س ال ُّ
 ي(2) ﴾تبلي  ٍ اظت

غتػػٌردة رػػ ف الػػل وعبػػداا اظتكػػررتف مػػف دكف ا نت ػػف أف وػػلدل ُب عػػٌدة حعبػػْيات ذاويػػ   كمعػػد عجػػز اآلعتػػ    
ورتؿ: إفن ما حعبدكف مف دكف ا اعجز عف صلػ  أارػر اااػيا     فيصػو اظتعػد إٔب  الػ اف غتٌػردان باايػان ، 
ل ف اليعبْي الررآ٘ب وكيا ا ا اظتعد كوصزه ُب حل  الصتر اظتيحرر  اظتييابع يلف متلرتا ذبابػان ي كلػت اجيمعػتا 

ه درجػ   الوػ  كاتاػرتاف بػنيي ال الػم كاظت لػتبي اػي الرابعػ ، إحػه لهي درج  أصرل يكإف وسلب س يييموهي كاػ 
 (1)الطعف اظتزرم ال م ووْي ُب الو   السيرو  الالذع  كاتايرار اظت ني



 
 

 
  
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػ
 ي54 :1اظتد ر: -4
 ي415ووتر : مباا  ُب إعجاز الررآف، مص  ى مسلس ،ص:   -3
 ي82اضتج :  -2
 ي451ي ص: 415ف، مص  ى مسلس ،ص: مباا  ُب إعجاز الررآ  -1

كالصترة ال وي  اوا اي الرابط بني ادسي  اآلعتػ  اظتزعتمػ  ايػ  كيضػع  ُب أذاػاف معيوري ػا ُب أاػدس صػترة، 
كالػػػرابط بيو ػػػا كبػػػني ؼتلػػػتؽ صػػػحنْي ارػػػْي كاػػػ ه اصتمػػػتع الطػػػيم  مػػػف اآلعتػػػ  غتيمعػػػ  كعػػػاجزة ، ٍب ُب الصػػػترة 

ػػس عػػاجزكف عػػف اسػػرتج اع مػػا وسػػلبه مػػو س اػػ ا اظتيلػػتؽ الصػػحنْي، كفكػػل س الػػ روا مػػا مكػػ د آصػػر كاػػت أ ن
أحباع س عف ا ا اتسيو اذ،  ف و  آعتػ  اػ ه كأوػ  عرػتؿ اػ ه الػل حسػما اظتوػو اظتطػركب عتػس كت حرعػتم عٌمػا 

  (4)اي فيه
ػػػفى البػيييػػػتًت لىبػىٍيػػػ  ﴿حعػػػأب: اتلػػػهكاحتػػػر إٔب   بيػػػتت اختػػػ ىٍت بػىٍييػػػان كإفن أىٍكاى وىػػػًو العىٍو ى بيػػػتترىمى ، كاتلػػػه (3) ﴾ ي العىٍو ى

 ي(1)﴾فموله رموو ص تاف﴿ (2) ﴾فموله رموو ال لم إف حتمو عليه ول   أك حرتره ول  ﴿حعأب:
وسي اد موه أمتر روْية مو ا : الي رْي كالتعظ كاضت  كالزجػر كاتعيبػار كاليرروػر  فآكضرب اامواؿ ُب الرر     

تس ، فنف اامواؿ حصتر اظتعا٘ب بصترة اااياص ا ا أ ب  ُب كحرروم اظتراد للعرو ، كحصتوره بصترة اس
ااذاػػػاف تسػػػيعاح  الػػػ اف في ػػػا بػػػاضتتاس ، مػػػف ٍب رػػػاف الحنػػػرض مػػػف اظتوػػػو حكػػػبيه اطت ػػػي بػػػاصتلي ، كالحناهػػػم 

 ي(5)بالكاادي

ض ااؿ: ااموػاؿ حروػ  اظتيييػو ُب صػترة اظتيحرػ   كاظتيػتاس ُب معػر  كركل صاام اعحراف أف ااصب ا٘ب    
اظتيػػيرف كالحناهػػم ر حػػه ميكػػااد ، كُب ضػػرب ااموػػاؿ حب يػػ  لليصػػس الكػػدود اطتصػػتم  ييكلػػ ل  أروػػػر ا 

كرػػػالـ ااحبيػػػا   -صػػػلى ا عليػػػه كسػػػلس -حعػػػأب ُب ريابػػػه كُب سػػػاهر ريبػػػه ااموػػػاؿ ، كفكػػػ  ُب رػػػالـ الوػػػيب
 ي(8)كاضت ما ي

  في القرآف: االقتصاد وضرب األمياؿ



 
 

ستسػػ  ورػػرر ُب الو ػػتس التاػػاها كوبعػػ  في ػػا عػػني الصنػػتاب فييسػػرب إلي ػػا الزجػػر سػػتؽ ااموػػاؿ ُب صػػترة ػت
 كالتعيد ُب اال  العراب، كلتدكاا اامو التطيد، كحعل   ا أطيم 

البكػػاهر عوػػد اليوتوػػه علػػى فعػػو الوػػتاب، كلػػ ل  رػػاف اظتوػػو الرػػرآ٘ب مػػف صػػْي التسػػاهو علػػى ف ػػس البيػػاف كإدراؾ 
 ميعلِّراحهي
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، كاظترصتد مف ضرب اامواؿ أ ا حل ر ُب الرلتب مات ول ره كصف الكي  ُب ح سه >> ااؿ ال ير الرازم: 
كذل  افن الحنرض مف اظتوو حكبيه اطت ي باصتلي كالحناهم بالكااد، فيي رد التاتع على مااييه كوصػْي اضتػ ُّ 

 ي(4)<<م ابران للعرو، كل ل  ات الو او  ُب اعوطاح 
كاػػػاؿ أوطػػػان : ي أت حػػػرل أفن الرتايػػػم إذا كاػػػا ُب اعنتػػػاف غتػػػردان عػػػف ضػػػرب موػػػوو لػػػه ٓب وي رػػػد كاتعػػػه ُب     

رمػػا وي رػػد كاتعػػه إذا ميوًػػون بػػالوتر، كإذا زاػػد ُب ال  ػػر تجػػرد الػػ رر ٓب وي رػػد ابحػػه ُب العرػػتؿ رمػػا   الرلػػم
وي رػد إذا ميوِّػو بالتلمػػ ، كإذا أيصػص بطػػعف أمػرو مػا غتػػردان ،كضػرب مولػػه بوسػج العو بػتت رػػاف ذلػ  أبلػػغ ُب 

رب ااموػػػػاؿ ُب ريابػػػػه كُب سػػػػاهر  حرروػػػػر صػػػػترحه عػػػػف اعصبػػػػار بطػػػػع ه غتػػػػردان، كعتػػػػ ا أروػػػػر ا حعػػػػأب مػػػػف ضػػػػ
 ي(3)ريبهي
كعٌد ابف اا ْي معرف  اامواؿ ُب الرحب  الوالو  بعد معرف  علس العربي  مف الوحت كاليصروف ، كاػت ويحػدث     

أما الوتع الوالػ : ف ػت معرفػ  أموػاؿ  >>عف آتت علس البياف كأدكاحه  كمعرف  ما لتياج إليه مف اللحن  فراؿ:  
 س كمعرف  التااها الل كردت ُب اػتادث صاصػ  بػ اتاـييي كذلػ  أٌف العػرب ٓب حطػا ااموػاؿ إتٌ العرب كأوام

اسباب أكجبي ا  كاتادث اايطي ا  فصار اظتوو اظتطركب امرو مػف اامػتر عوػداس رالعالمػ  الػل وعػرؼ  ػا 
 ي(2)<<الكي  كلي  ُب رالم س أكجز مو ا، كت أاٌد اصيصاران 

مػف أكجػز  ا راح  اامواؿ رالرمتز كاعاارات الل وػيلىتنحي  ا علػى اظتعػا٘ب حلتلتػان صػارتفلمٌ >>ان طكااؿ أو    
 ي (1)<<ال الـ، كأروره اصيصاران 

كاحتػػر إٔب اتلػػه حعػػأب ظتػػا ويحػػدث عػػف  اوػػ  ال ػػتف ، ٍب ػتاسػػب  الوػػاس علػػى أعمػػاعتس كدصػػتؿ اسػػوني اصتوػػ  
ايم  س، كارا  أاو الع اب كحب يي س ،رػٌو ذلػ  نت ػف أف و  م ػا كاظتسيئني الوار ،كل ة أاو الوعيس كالرت 



 
 

اعحسػػاف غتػػٌردة   كاػػي ارػػاه  ٓب حرػػا بعػػد، فػػاليعبْي عو ػػا ب لمػػات غتػػردة حورػػو ال  ػػرة إٔب الػػ اف باايػػ  ، 
 كل ف اليعبْي الررآ٘ب صٌتر ذل  ُب 
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ػ كا اى ري دى ا اىػمىػكى  ﴿مك د اافػو بػدوا ، فػاشتا علػى اتلػه حعػأب    ً امىػين الرً  ـى تٍ وػىػ هي يي طىػبٍ ا اػى عىػيػٍ رتىً  ضي رٍ ااى  كى  هً رً دٍ  ن اىػاى
 ي(4) ﴾ تفري ًر كٍ ا وي من  عى أبى عى حػى كى  هي احى حى بٍ سي  هً وً يٍ مً يى بً  اته ون تً  ٍ مى  تاتي مى السن كى 

إحػػه مكػػ د راهػػا وبػػدأ ميحررػػان وسػػْي كهيػػدان اػػىت  ػػدأ اضتررػػ  ، كوسػػ ف رػػٌو اػػي  ، كمتػػيس علػػى السػػاا      
جػػػالؿ الصػػػم  كرايوػػػ  اطتكػػػتع، كوبػػػدأ اظتكػػػ د بػػػاارض رتيعػػػان ُب ابطػػػ  ذم اصتػػػالؿ ، كاػػػااي السػػػماكات 

 (3ي)رتيعان م توات بيميوه
إ ا صترة ورجتف عتا اضتٌ  كوعجز عف حصتوراا اطتياؿ ٍب اا اي ذم الصيح  ااكٔب حوبع  فيصع  مػف     

كحيً ػخى ُب ﴿و تف باايان على ت راا مف ااايا  كت حعلس رس مطى مف التا  اىت احبعوػ  الصػيح  الواحيػ :ي 
ػػػػػمىتاًت كىمىػػػػػٍف ُب ااىٍرًض ًإتن  ـه  الصُّػػػػػتًر فىصىػػػػػًع ى مىػػػػػٍف ُب السن ػػػػػس ًايػػػػػا ػػػػػا ى اي ٍبين حي وػػػػػخى ًفيػػػػػًه أيٍصػػػػػرىل فىػػػػػًنذىا اي مىػػػػػٍف اى

، أرض السػاا  الػل ي كأارا  اارض بوػتر ر ػا ي، كُب اْي ضجيج كت عجيج جتيما اطتاله : (2)﴾وػىٍوتيركفى 
وػػيس في ػػا اتسػػيعراض:ي كجػػي  بػػالوبيئني كالكػػ دا  ي  كطػػتم رػػو صصػػاـ كجػػداؿ ُب اػػ ا اظتكػػ د:ي كاطػػى 

، كاػػااس أاػػو الوػػار ولجػػتف ج ػػوس ُب صطػػتع كذؿ كوعرتفػػتف ك لتيبػػتف اظتلػػ  ي بػػاضت  كاػػس ت وتلمػػتفبيػػو س 
 باضت ي
ٍب اااس أاو اصتو  ساهركف إٔب موازعتس ليسيربل س صزحي ا بالسالـ كالووا ، كاااي أصتا س حرح ػا باضتمػد     

  (1) تا ولري ُب الو   مف جالؿ كراب ٍب متيس الكروط اظتصٌتر  ﴾اضتمد  ال م صداوا كعده  ﴿كالدعا  



 
 

اواؾ فف بالاي له آصر له دكر م س ُب اايصاد اللحن  ، كات اتسيعارة كاجملاز، كا ا ااصْي ويعدُّ مف ك 
ما حسيعمو اجملاز، كحعده  كالعرب روْيان >> التساهو الل وتت  ا اليعبْي الررآ٘ب ُب حتصيف اااداث كالتااها

  ي(8) <<ليو ال صاا مف م اصر رالم ا ف ت د
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  المجػػػاز:

 مػػف لتصػػر ت مػػا حسيحطػػر أف ياال ػػاظ، مػػف بالرليػػو حػػيم ف أحٌوػػا كذلػػ  اايصػػادو ، ملسسػػ  اللحنػػ  حعػػدٌ 
 مػػف لحنػػ و  أمٌ  ُب معجػػسو  أمٌ  فػػنفٌ  اػػ ا كعلػػى اظتعػػا٘ب، ع ػػ  اظتيواايػػ  باال ػػاظ إت حركوطػػ ا نت ػػف ت الػػل اظتعػػا٘ب
عىدٌ  أل اتػػه فػػنفٌ  حطػػٌيس، م مػػا اللحنػػات َى  أك عػػٌداا نت ػػف ت اظتعػػا٘ب ل ػػف اظتالوػػني، أك بػػاآلتؼ الو اوػػ  ُب سػػ ي

 ي(204)إاصاؤااي
 الل ػػظ بػػني العالاػػ  غتػػاؿ ُب اتايصػػاد حػػتصِّي إٔب حطػػ ر اللحنػػات أف اٌسػػاف: دتػػاـ وػػرل  لػػاظتو  اػػ ا كمػػف

 معػد إٔب ااصػلي معوػاه مػف الل ػظ بورػو اظتعا٘ب مف إلي ا حسم ما بنزا  اظتبا٘ب اسيعماؿ حرايد إٔب فيلج  اظتعد،
 لػه كضػع  مػا اػْي ُب مػ ال ل ياسػيعماؿ CATACHRÈSE) به كاظترصتد اجملاز اسس عليه و ل  ما كات آصر،

 ي(205)إرادحهي عدـ اروو  ما وصح كجه على          اليياطم اص الح ُب
 اتسػيعماؿ، ُب اليتسػا اصد أصرل، معافو  إٔب اللحنتو  معاحي ا مف اال اظ حورو أم ذل  ح عو كالعرب

 و  ػس اىت كاجملازم اضتريري اظتعد بني اروو  بتجتد و تف كذل  كاظتيجددة، اظتيعددة اضتياة مي لبات عف لليعبْي
 اظترصتدي التجه على اظتعد الرارئ أك الساما
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 موػو كذلػ  اظتػراد اظتعػد حتػٌدد ل تيػ  ح ػتف كاػد ال الـ، سياؽ مف حتٌدد معوتو ، ح تف ما االبا كالرروو 
 اصتيٌػد، كاظتو ػ  ،الرصػني اظتعجػز اعكتػاز م  ػـت إٔب اظتسػْي، ااوػ  بلػتغ مػف البالاػ  ظت  ػـت يحرل س اليالي : اامول 
 يكجتدحه ال الـ ايسف م  ـت إٔب صالصه كبري راته أيزوو ال م لٌلنب رميزة ال صاا  م  ـت كحرلتا
 كعػدـ كاضتػْية، الػرتٌدد م  ػـت إٔب اصتسػس، حػلٓب رالكتر  داي  بكي  التصز مف الك ٌ  م  ـت أوطا حرلتا رما    

 إٔب اااػػيا  دتييػػز فيػػه نت ػػف ت الػػ م ال ويػػف التػػالـ مػػف اع ػػاـ م  ػػـت كحرلػػتا كالعرػػو، الػػو   وػػلٓب ؽتٌػػا اليرػػني،
  ي(206)اظترصتدي كاايباه الحنمتض م  ـت

 مكا  ي عالا  اي اصتدود اجملازم كاظتعد أصال، الل ظ فيه اسيييدـ ال م ياضترير اظتعد بني حربط الل كالعالا 
 :اللغوي االقتصاد في المجاز أثر

 أك لمػػػ ب  اليعبػػػْي باسػػػييدامه حسػػػي يا وػػػاأحٌ  كذلػػػ  ااضػػػرة، كمزوػػػ  اللحنػػػ  اداايصػػػ ُب ربػػػْي دكر للمجػػػاز
 أف مػوال أردحػا فػنذا اليتاصػو أ وػا  كال يزوتلػتجي الػ اأ اصت ػد مػف حرلٌػو كموػه كؼتيل ػ ، عدودة معافو  عف رلميني
اسػييداـ اليعبػْي  فنحوا حلج  إٔب كاظتعارؼ بالعلـت التاسا كإظتامه اضت ظ، كجتدة العلس، ب ورة ما ايصا  حصف

صػالؿ م ػردة كااػدة يسػري بعيػدا مف اجملازم فورتؿ: ات سر أك اامتس فاظتيلري وعرؼ مباارة اظتيحدث عوه 
برؽ  يإذا أردحا كص ه بالكجاع  كاعاداـ كات يفالف أسدي، كا  ا ما اتلوا ك الي توو عف الكرح كالي صيو

 إذا راف ت وطاايه ُب السرع  أادي يصاطف
ت نت ػػػف ام لحنػػػ  أف حرػػػٌدـ ل تػػػا >> ذلػػػ  فنحػػػه معاحي ػػػا اػػػْي  أم لحنػػػ  ميواايػػػ ، كأل ػػػاظ ذا راحػػػ  إ ك    

اسػييعاب مػا  وػ  ت نت و ػاال اررة اعحسػاحي  ذات طااػ  اصيزاحيػ  معيٌ  اطتاطر، افٌ  ىعل دي رً مو صال ل ٌو معد وى 
ػت ورا حت  اضتصػر مػف اال ػاظ، فػنذا رػاف ذلػ  فػال بػٌد مػف اليتسػا ُب اسػ ز بػه معوػاه تٌ يعماؿ الل ػظ بػ ف ؾتي

اضتريري ال م راف له ب صو التضا كحسػيعمله بتاسػ   اػ ا ياصتػتازي أك ياجملػازي ُب معػد آصػر ح بيرػا ل  ػرة 
 عٌص بالرليػو مػف اال ػاظ عػف ال وػْي مػف اظتعػا٘بأف حكأم اايصاد أفطو مف ، اتايصاد ُب اتسيعماؿ اللحنتم 

 ي(207)<<
ال اهػػدة ُب >> اال ػػاظ اجملازوػػ  حسػػٌ و اتحصػػاؿ روػػْيا طت ي ػػا، رمػػا ورػػرر اآلمػػدم أفٌ  فإكموػػه نت ػػف الرػػتؿ    

اسػػيعماؿ الل ػػظ اجملػػازم دكف اضتريرػػ  تصيصاصػػه باطت ػػ  علػػى اللسػػاف، أك ظتسػػاعدحه علػػى كزف ال ػػالـ حتمػػا 
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ال ػالـ، راظتبالحنػ  ُب كحورا، كاظت ابر  كاجملاحس  كالسجا كاصد اليعتيس، إٔب اْي ذل  مف اظتراصد اظت لتب  ُب 
 ي(208) << اظتعد أك اعاارة إليه بالرليو مف الل ظ

إ بػػات الحنػػرض اظترصػػتد ُب ح ػػ  السػػاما بالييييػػو كاليصػػتور اػػىت و ػػاد ووتػػر إليػػه  >>رمػػا وػػيم ف مػػف    
عياحػػػا، أت حػػػػرل أف اريرػػػػ  اتلوػػػا: زوػػػػد أسػػػػد اػػػي اتلوػػػػا: زوػػػػد اػػػجاع ل ػػػػف ال ػػػػرؽ بػػػني الرػػػػتلني ُب الييييػػػػو 

اتلوػا زوػد اػجاع ت ويييٌػو موػه السػاما سػتل أحػه  ور، كإ بات الحنػرض اظترصػتد ُب ح ػ  السػاما، افٌ كاليصت 
رجو جػرم  مرػداـ، فػنذا الوػا زوػد أسػد متيٌػو عوػد ذلػ  صػترة ااسػد، كاي حػه كمػا عوػده مػف الػب ش كالرػتة، 

 ي(209) << هػكدٌؽ ال راه  كا ا ت حزاع في
سػما مػف أاػد ابػو رسػتؿ وػـت ايوػني ياآلف زتػي الػتطي ي كاػ ا يٓب وي  لسصلى ا عليػه كسػ كر ل  اتؿ الويب   

ظتػػػا رػػاف ملٌدوػػػا مػػف اظتعػػػد مػػا ولدوػػػه زتػػػي  ياسػػػيعرت اضتػػربيا، كلػػت أحيوػػػا تجػػاز اػػػْي ذلػػ  ُب معوػػػاه فرلوػػا 
الػػتطي  اػػي اليوػػتر، كاػػت مػػتطف التاػػتد كغتيمػػا الوػػار، كذلػػ  متيػػو إٔب السػػاما  الػػتطي ، كال ػػرؽ بيو مػػا أفٌ 

وػػػاؾ صػػػترة اػػػبي   بصػػػترحه ُب زتيم ػػػا كحتاػػػٌداا، كاػػػ ا ت وتجػػػد ُب اتلوػػػا اسػػػيعرت اضتػػػرب، أك مػػػا جػػػرل ا
 ي(210)غتراهي
تسػػيل  ليتسػػيا أكضػػاع اللحنػػ  متػػدـ العمليػػ  اليتاصػػلي  أنٌتػػا صدمػػ  سيػػ  حسػػي يا اليعبػػْي عػػف ركاسػػييدامه      

مػػف معػػآب اطػػارو  جتلػػ  ُب اظتيرتعػػات  مي لبػات اضتيػػاة الػػل ت حعػػرؼ الررػػتد أك السػػ تف، كمػػا وت ػر وتميػػا
 اضتدوو ، كحرويات العلـت اظتييل  ، الل ح العوا صباح مسا  مف العآب الصواعيي

 كسيل  فوي  ع را  الدتل ، كحتري  الرػتة اليعبْيوػ  علػى مسػيتل الرتريػم كالػوا>> إضاف  إٔب ا ا أحه وعدٌ     

 ي(211) <<
اظتيلرػػي، كذلػػ  تػػا ووػػْيه فيػػه مػػف اتح عػػاتت اظتواسػػب ،  ىعلػػال بػػْي أ ػػره رمػػا حت ػػر ايميػػه ال ويػػ  أروػػر ُب     

 عله السحري  ال باها كالسجاوا، ف ت و عو ُب الو تس ما وحنْيِّ اىت أحه ليي 
كأعجػػػم مػػػا ُب العبػػػارة اجملازوػػػ ، أ ػػػا حورػػػو السػػػاما عػػػف صلرػػػه ال بيعػػػي ُب بعػػػص  >>اػػػاؿ ابػػػف اا ػػػْي:      

ككتد اظتياطم  ػا عوػد  اظتيسرع (*)ا البييو، كوكجا اصتباف، كلت س  ا ال اهشاااتاؿ اىت أحه ليسمح  
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 ا عوه ال الـ أفاؽ كحدـ ما رػاف موػه مػف بػ ؿ مػاؿ، أك حػرؾ عرتبػ ، شتاع ا حكتة روكتة اطتمر، اىت إذا اي 
 ي(212) << أك إاداـ على أمر م تؿ، كا ا السحر اضتالؿ اظتسيحنأ عف إلرا  العصا كاضتباؿ

 ي(213)﴾كٌلمىا سى ى ى عىٍف ميتسى الحنىطىم﴿اتله حعأب ا او  مف متسى عليه السالـ:  ف ي   
معوػػػاه >>ُب اآلوػػػ  حكػػػبيه للحنطػػػم باعحسػػػاف الػػػ م و ػػػتف وػػػي لس ٍب وسػػػ  ، اػػػاؿ أبػػػت اػػػالؿ العسػػػ رم:  

بػادة كحتر فيما وعػتد بػه ع ذام، كس   أبلغ اٌف فيه دليال على متاا العتدة على الحنطم إذا حيلٌمو اضتاؿ
)<<هػالعجو مف الطرر ُب الدوف، رما أٌف الٌسار  ويتاا رالم
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 ي(

اريريػػػه بػػػو حػػػترد اضتػػػ  علػػػى الباطػػػو  (1) ﴾بىػػػٍو حػىٍرػػػً ؼي بًػػػاضتى ِّ عىلىػػػى البىاًطػػػًو فػىيىٍدمىحنيػػػه ﴿كُب اتلػػػه حعػػػأب:    
كُب الر ر ا وا بياف في ابه، كالر ؼ أبلغ مف اعوراد اف فيه بياف ادة التاا ، كُب ادة التاا بياف الر ر، 

إزال  الباطو على ج   اضتج  ت على ج   الك  كاترحياب، كالدمغ أاد مػف اعذاػاب، اف ُب الػدمغ مػف 
  (5)ادة الي  ْي كاتة الو او  ما لي  ُب اعذااب ي

سػػتس كاظتي مػػو ُب الرػػرآف ال ػػرٙب وػػرل أٌف موػػو اػػ ا روػػْي، كاػػد كتعػػو الٌسػػارف ميحرٌرػػا كالٌصػػام  حاطرػػا كا  
كحسػما كارراحػه، ال أمامػ  حكػااد أفعالػه    حػرل اظتيحػٌدث عوػه مػاملمتسا، كُب ا ا اايصاد ُب اطتياؿ احٌػ

 ،كحيحس  مكاعره كراباحه يأاتاله
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 في المستوى التركيبي االقتصاد اللغوي
 :المستوى النحوي -2

 ا أساس ياة اتجيماعي ، أك ضركرة مف أاس ضركرا ا، ا ٌ اضتاللحن  أساس حيعٌد     
ليتطيد سبو اليعاوش في ا، ف ي كسيل  اعحساف لليعبْي عف  عوصر م سلتجتد اليتاصو ُب ا ه اضتياة، ك 

 كإرضا  اروزة اتجيماع لدوهي،كأااسيسه كمتاا ه، كطرور  إٔب حصروف الكف عيكه ااجاحه كراباحه 
 كاػػػػػػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػػػػػػ ل  أداة اػػػػػػػػػػػػػػػ ا اعحسػػػػػػػػػػػػػػػاف لليياطػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػا اآلصػػػػػػػػػػػػػػػروف، كالي ػػػػػػػػػػػػػػػااس كحبػػػػػػػػػػػػػػػادؿ اآلرا     

 كاظتكػػػػػػػػػػػػػػػاعر مع ػػػػػػػػػػػػػػػس، كطرورػػػػػػػػػػػػػػػ  إٔب ف م ػػػػػػػػػػػػػػػس كحتسػػػػػػػػػػػػػػػ  أذكاا ػػػػػػػػػػػػػػػس، كسػػػػػػػػػػػػػػػبيله إٔب معرفػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػ ااب س 
 كبوػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػركابط كحتريػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػبو اليعػػػػػػػػػػػػاكف كالي افػػػػػػػػػػػػو  ككسػػػػػػػػػػػػاهو اليػػػػػػػػػػػػ  ْي فػػػػػػػػػػػػي س، كإكتػػػػػػػػػػػػاد العالاػػػػػػػػػػػػات

 ي(215)مع سييي
 ل وػػػػػػه لػػػػػػػي  ُب مرػػػػػػػدكر اللحنػػػػػػػ  حتريػػػػػػػ  اػػػػػػػ ه التتػػػػػػاهف مػػػػػػػا ٓب ح ػػػػػػػف صاضػػػػػػػع  لوتػػػػػػػاـ لحنػػػػػػػتم ميعػػػػػػػارؼ    

 فػػػػػػػػرص الي ػػػػػػػػااس  ه مػػػػػػػػفعليػػػػػػػه بػػػػػػػػني اصتماعػػػػػػػػ  الواطرػػػػػػػ   ػػػػػػػػا، وطػػػػػػػػبط اسػػػػػػػيعمات ا ، كحراريب ػػػػػػػػا تػػػػػػػػا وييحػػػػػػػ
  وطػػػػػػػػمف حتريػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاظ كحبػػػػػػػػد الرتاريػػػػػػػػم كفػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػ  معػػػػػػػػنٌي تعػػػػػػػػد أف حصػػػػػػػػاغ ااسػػػػػػػػاليم كحسػػػػػػػػيعمو اال

 كتاهف اللحن ي
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وػ  تسػيحنالؿ إم احيػ  رؽ معيٌ كفػ  طيػ  مف اسف اسػييداـ اػ ه اال ػاظ علػى ؿتػت مػا تبدٌ  >>كمف اوا      
كإت راح  اللحن   ،(216)<<اللحن  ُب اليعبْي عف اىت اظتعا٘ب ُب أساليم ؼتيل   اسبما وريطيه اظتراـ كالتركؼ

الػو   مرحب ػ  بػال  ر، كُب  ا اللحنػ  رمػا وػرل علمػا  الرتبيػ  كعلمػ مف ال تضى ت ضابط عتا، كذلػ  أفٌ ضربا 
الي  ػْي سػتل اررػات تاػعترو  لوابػاؿ الصػتحي ، كإحػه حػتع >>مردمي س ريسلر ف ػت ت وسػيبعد أف و ػتف 

 ي(217)<<مف اعتم  اْي اظتسمتع ال م ودكر بني اظتر  كح سه
بعد أف ميٌػز بػني فػػعبد الراار اصترجا٘ب أ وػا  ادووػه عٌمػا شتٌػاه بػػ )الػوتس سسػم اظتعػا٘ب( كا ا ما أاار إليه   

كأمػا حتػس ال ػالـ لػي  اامػر رػ ل  احػ  حريطػي ُب >>رػتؿ:الحتس اضتركؼ كحتالي ا ُب الو  ، صلا إٔب 
ه اػاؿ اظتوتػـت بعطػه حتم ا آ ار اظتعا٘ب كحرحيب ا على اسم حرحيم اظتعا٘ب ُب الو  ، ف ت إذا حتػس وعيػص فيػ

 ي(4)<<ما بعص، كلي  ات الوتس ال م معواه ضس الكي  إٔب الكي  ريف جا  كاح  
كال اهػدة ُب معرفػ  >>اتلػه:  احلميح إٔب العرو الػ م مػا فيػئ أف عػص عوػه حصػرلت -رما حالاظ-ُب ا ا ك    

و ػػػ ، بػػػو أف حواسػػػر  اػػػ ا ال ػػػرؽ أحػػػ  إذا عرفػػػ  أف لػػػي  الحنػػػرض بػػػوتس ال ػػػالـ أف حتالػػػ  أل ات ػػػا ُب ال
 ي(3)<<دتت ا كحالا  معاحي ا على التجه ال م اايطاه العرو

كاظترصتد بالوتس رما ات كاضح أف ختطػا اللحنػ  إٔب اتاعػد كاػتاحني حطػبط اسػيعمات ا كمػا اػ ه الرتاعػد     
 إت علس الوحت ال م لتدد طرور  اللحن  ُب ح دو  اظتعد كإدرارهي

لػي   فٍ ليلح  مى  احيحا  شت  رالـ العرب ُب حصرو ه مف إعراب كاْيه >>اتبف جأ كالوحت رما عرٌفه ا    
 ٌد بػػػه إلي ػػػاٌ  بعطػػػ س عو ػػػا ري كإف ٌاػػػ  فيو ػػػ   ػػػا، كإف ٓب و ػػػف مػػػو س  مػػػف أاػػػو العربيػػػ  ب ال ػػػا ُب ال صػػػاا 

 ي(2)<<
     :حركات اإلعراب واقتصاد اللغة -أ

أٌف أكؿ عمو ااـ به علما  العربي   ات ضبط  حت العريب ؾتدإذا ما عدحا إٔب اظترااو ااكٔب لعلس الو    
ال الـ بدكف اررات صعم ف مه ف ت رالـ مو يح   اظتصحف الكروف بالك و، كذل  لعلم س ب فٌ 

الدتل ، اابو ليعدد اظتعا٘ب اىت ح تف اضتررات اي الل حتٌضح معواه، كاضتررات اععرابي   ُب ال الـ تواب  
مف العلـت اصتليل  الل اصيص   ا العرب >>ٌص ااا اؿ اظتتصدة، ااؿ أزتد بف فارس:اظت احيح الل ح 

اععراب ال م ات ال ارؽ بني اظتعا٘ب اظتي افئ  ُب الل ظ، كبه وعرؼ اطتص ال م ات أصو ال الـ، كلتته ما 
  ي(1)<<دمييػِّزى فاعو مف م عتؿ، كت مطاؼ مف موعتت، كت حعجم مف اسي  اـ، كت حع  مف ح ري
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كمف ا ا نت ف أف حرتؿ إف اضتررات اععرابي  اي دكاؿ على معاف دصل  ادا  كتي   أساسي  ُب اللحن     
رياا >>إذ  ا ويطح اظتعد كوت ر، ااؿ الزجاجي: ًَ  إٌف ااشتا  ظتا راح  حػىٍعيىًت

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي85دتهو اععجاز، عبد الراار اصترجا٘ب، ص:  -4
 ي 85سه، ص: اظتصدر ح  -3
 ي25، ص: 4اطتصاها، ابف جأ، ج -2
 ي  88الصاايب ، أزتد بف فارس ،ص  -1 

اظتعا٘ب، في ػتف فاعلػ  كم عتلػ ، كمطػاف ، كمطػافا إلي ػا، كٓب ح ػف ُب صػتراا كأبويي ػا أدلػ  علػى اػ ه اظتعػا٘ب، 
 عف ا ه اظتعا٘ب بو راح  مكرتر ، جيعل  اررات اععراب في ا حوبئ

زودي عمرا، فدلُّتا برفا زوػد علػى أٌف ال عػو لػه، كبوصػم عمػرك علػى        أف ال عػو كااػا بػه، فرالتا ضربى    
كاالتا ضيًربى زودي، فدلُّتا بيحنيْي أكؿ ال عو كرفا زود، على أٌف ال عػو   مػآب وسػس فاعلػه، كأٌف اظت عػتؿ اػد حػاب 

إليػػه، كرػػ ل  سػػاهر اظتعػػا٘ب جعلػػتا اػػ ه موابػػه، كاػػالتا اػػ ا اػػالـ زوػػًد، فػػدلُّتا خب ػػص زوػػد علػػى إضػػاف  الحنػػالـ 
  ي(4)<<اضتررات دتهو علي ا ليينسعتا ُب رالم س ييي

كاػػي لحنػػ   احيػػ  حطػػي  ا إٔب  >>فحررػػات اععػػراب  ضػػرب مػػف ضػػركب اتايصػػاد ك اعكتػػاز كاتصيصػػار،   
اللحنػات غتػصة علػى أف  لحنيوا ااكٔب الل اي اال اظ، فنذا ؿتف أماـ   ركة لحنتو  ت ح اذ عتػا، كإذا راحػ  بعػص

حبيدع ل ػو معػد مػف اظتعػا٘ب ل تػا صاصػا بػه فػنف العربيػ  حسػيحنأ عػف ال وػْي مػف اال ػاظ بيلػ  اضتررػات الػل 
        ي(3)<<حطع ا على اال اظ

 كاي ختصا اظتعا٘ب، كحيعنيِّ اااراض ب وسر السبو كذل  ررتعتس :    
كما أاسفي زودو إف أرادكا اتسي  اـ عف أاسف ما فيه، كما ما أاسفى زودان إذا أرادكا اليعجم مف جوسه، 

أاسفى زودي إذا أرادكا ح ي اعاساف عوه ي                                                          كمو ا 
 اررات اليصروف ررتعتس :ًمٍ يىح آلل  ال يح  ك مىٍ يىح ظتتضا ال يح ي

 ظتعا٘ب ررتعتس:  اعٍدتج لسْي أكؿ الليو يكمو ا اررات ال ركؽ الل حػيٌوتع ا



 
 

ًه إذا رػػاف وػيٍلعىػػفي روػػْيان كويٍطػػػحى ي   كاعدِّتج لسػػْي آصػػر الليػػويي كمػػف اػػ ا البػػاب اػػتعتس   رىجيػػوه ليٍعوىػػهي كضيػػٍح ى
 ي (2)يموه،ك رجوي ليعىو  كضيحى    إذا راف ات روْي اللنعف كالطنح 

فيعػػػرؼ ال اعػػػو مػػػف اظت عػػػتؿ   ملػػػاصتيرػػػدٙب كاليػػػ صْي ُب عواصػػػر كب طػػػو اػػػ ه اضتررػػػات نت ػػػف للمػػػي لس ال    
ف وػاؾ آوػات روػْية ت و  ػس معوااػا  كاظتطاؼ مف اظتطاؼ إليه ،كحت ر أقتيي ا بك و ربْي ُب الررآف ال ػرٙب 

 ي(1)﴾كىًإٍذ اًبٍػيػىلىى ًإبٍػرىاًايسى رىبػُّهي ًب ىًلمىات ﴿إت بعد ضب  ا بالك و،مف ذل  اتله حعأب:
 
 
 
 ػػػػػػػػػػ 
 ي :8ص ، اػ( 228اعوطاح ُب علو الوحت ، ايب الراسس الزجاجي )ت  -4
 ي88ص  ـ(،4:81اػ، 42:1، )4اع  كالوكر كاليتزوا، دمك  ، طدار البكاهر لل بحنتم ، مازف اظتبارؾ، ؿتت كعي ل -3
 ي498، ص: 4ووتر:  حاروخ آداب العرب ، الرافعي، ج -2
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ٍتتي ﴿كاتله حعأب:،(4) ﴾ا متىٍكىى اى ًمٍف ًعبىاًدًه العيلىمىا ي ًإفتنى ﴿:كاتله
ى
 (3)﴾ًإذىاىطىرى وػىٍعريتبى اظت

 واقتصاد اللغة: القواعد النحوية -ب
 اظتصػػػحف الكػػػروف بالكػػػ و مػػػف طػػػرؼ أيب ااسػػػتد الػػػدؤٕب كاصػػػو علمػػػا  العربيػػػ  مسػػػْي س طً بٍ بعػػػد ضىػػػ    

ذتػػ  اتاعػػد أصػػلي  كاتاعػػد فرعيػػ ، كاػػ ه الرتاعػػد رمػػا اػػت معلػػـت إٔب أٌف العلميػػ  ُب اليرعيػػد الوحػػتم، فيتصػػلتا 
 صيحن  بعد رتا اللحن  كحرحيب ا، كمالاتي ا مالات  علمي  داير ي

و ػػتف داهمػػا مرفتعػػا، كوػػ ٌب بعػػد ال عػػو مبااػػرة كاظت عػػتؿ بػػه موصػػتبا  مػػوال ال اعػػو  للٌوحػػاة آحػػ اؾ أفٌ فيبػػنٌي    
، أصػتت سػتا  راحػ  أشتػا  أك أفعػات أك اركفػا،لجملػ  اظت تِّح  لعواصر ال كرحبيه بعد ال اعو، كا  ا ما رتيا

 أك فركعا ي
د، فػػ ت رت اػػ ه اتسػػيوياجات ااكٔب الرتاعػػد ااصػػلي  الػػل حوػػيتس كفر ػػا عواصػػر اصتملػػ  ُب سػػياؽ متٌاػػ    

 ػػف ذلػػ  رػػاف ؼتال ي ػػا، ل أككموػػه اختػػ ت علػػى أ ػػا أسػػ  أصػػلي  لوتػػاـ لحنػػ  العػػرب، ت كتػػتز اطتػػركج عو ػػا 
ويعػػارض أاياحػػا مػػا الػػ كؽ العػػريب الػػ م نتيػػو كلتبػػ  مػػا صػػٌف ح رػػه مػػف اال ػػاظ، كوو ػػر ؽتػػا اػػت  ريػػو علػػى 

 اللسافي
، ان كاعيصكا ذل  اسػيووا  ذكاا س كؼتال   للرتاعد ااصلي ف اف ذل  دافعا لصياا  اتاعد فرعي  مواسب  ا     

اتايصػاد رػاف >> فٌ ل ػو ااعػدة اسػيووا ي كاػ ا مػا كتعلوػا حرػتؿ إ يفي ػا: اػالتافصااتا ااعد س اظتكػ ترة الػل 



 
 

ػػػػػ اف الوحػػػػػاة كاػػػػػس لتلنلػػػػػتف رػػػػػالـ العػػػػػربااضػػػػػرا ُب أذاػػػػػ ركف التػػػػػتاار كوطػػػػػعتف اظترػػػػػاوي  كالطػػػػػتابط، كو سِّ
 ي(2)<<اتايصادو  ُب الرتريم، كات ما عٌصكا عوه باليي يف

بػػػو جتػػػاكز ذلػػػ  إٔب >> ػػػاـ الصػػػرفي  فحسػػػمكت حريصػػػر اطػػػي  اعتػػػركب مػػػف الورػػػو إٔب اطت ػػػ  عػػػو ااا    
 ي(1)<<ا على لساحه فيح س ب  ا اْي مسيساا اى تِّ بػي وي بً  اعحسافي  ااا اـ الوحتو  مف صٌتر الي ليف الل لت ُّ 

 
 
 

     

 ػػػػػػػػػػػ
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 ي11اتايصاد اللحنتم، فير الدوف اباكة، ص:  - 

4
 ي:1، ص: (4:95)، اصتزاهر، 4ياس ُب الوحت، مد إلياس، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، طووتر: الر - 

العدكؿ عف ااصو ورتؿ ابف  كا ه الرتاعد ال رعي  اظتيال   للرتاعد ااصلي  ات ما أطل  عليه   
 ي(1) <<كالعدكؿ عف اظتسيورو ات أصو ااصتؿ ُب اضتدو >>جأ:
  دوؿ:ػػالع -ج

أف أصػو كضػا اضتػرؼ بػأ علػى ف ػرة >>ا ف ػس معػد مصػ لح العػدكؿ تبػد لوػا أف حعػرؼ اىت ويسد لوػ    
 ي(3)<<ح كؽ اضترؼ رما اٌدداا الٌوٌحاة

فموال الي كؽ راف ويس بنس اف اضترؼ بعد قتػزة  >>كو تف ح كؽ اضترؼ مف اي  اظتيارج كالص ات،     
 اامواؿ، كو ل تف حتإب ااايات، فنذا م سترة، كاواؾ ذكؽ كعرؼ لحنتم عود العرب جعل س و راتف حتإب

ا  العرب حتالي ما كمف ٍب عدلتا عػف أصػو أاػدقتا، كمػالتا بػه إٔب ؼتػرج آصػر أك ر حتأب موالف أك ميرارباف ر
 بعص ص احهي

فمػػػالتا بػػػالو   إٔب اعداػػػاـ أك اعص ػػػا  أك اػػػْي ذلػػػ ، كاػػػ ا اػػػت معػػػد العػػػدكؿ أم اطتػػػركج كاظتيػػػو عػػػف     
 ي(2) <<كعل  ذل  ات ال كؽ،إٔب ااعدة فرعي  ك احتو   الراعدة ااصلي 

كاوا حرل أف ال كؽ عود العرب نتوػو ااعػدة أساسػي  ت كتػتز اطتػركج عو ػا أك ؼتال ي ػا فرػد ح ػتف اوػاؾ      
فػػػنذا حعارضػػ  مػػا الػػ كؽ، إذا  إٔب اْياػػا ااعػػدة أصػػلي  صػػتحي  أك صػػرفي  أك ؿتتوػػ ، ل وػػه وػػػيس اطتػػركج عو ػػا

 الييابا الصتٌب ل لم  ما عيدؿ بال لم  عف ااصو إٔب ال رع سسم ااعدة حصرو ي   معٌيو   اسيورو الو   ُب
 راععالؿ كاعبداؿ أك الورو أك اضت ؼ ي



 
 

، كااصػو ُب ال ػالـ ذرػر رتيػا ل إٔب إكتػاد اتاعػد فرعيػ  لػهفااصو فػٌ  اعداػاـ كل ػف حػتإب اظتولػني أدٌ      
كاد لتػ ؼ مو ػا عوصػر أك أروػر إذا أيمػف اللػب ، كااصػو أف حػ رر  - اشتي  راح  أك فعلي -عواصر اصتمل  

وػػا  اظتػػي ٌلس عوػػد اعضػػاف  ل و ػػا حتػػ ؼ أاياحػػا ل وػػرة اتسػػيعماؿ ، كااصػػو أف حػػ رر اػػركؼ اصتػػر كاػػركؼ 
الرسػػػػػس ُب متاضػػػػػع ا إتٌ أحٌػػػػػػه اػػػػػد لتػػػػػ ؼ اػػػػػرؼ الرسػػػػػس اصتػػػػػاٌر رمػػػػػا ُب اػػػػػتؿ العػػػػػرب ي ا افعلػػػػػٌف ي اػػػػػاؿ 

 ي (1)<<ز اي  رور ُب رالم س فح فته خت ي ا جا >>سيبتوه:
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي425ااصتؿ دراس  ابسيمتلتجي ، دتاـ اساف، ص:  - 2
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بالسػػػارف ُب بعػػػص اضتػػػاتت، كوعػػػدؿ عػػػف ااصػػػو  كااصػػػو أف حبػػػدأ ال لمػػػ  )مػػػف ايػػػ  حتػػػاـ اللحنػػػ (     
 كاػ ا اػت اضتػاؿ مػا ؼتيلػف التػتاار )جعػو قتػزة التصػو ُب أكؿ السػارف ليسػ و الػيل ظ بػه( براعدة اليتٌصػو

 ياللحنتو 
 البػػاب كاصػػبمً  دً كمػػف أمولػػ  العػػدكؿ عػػف الوريػػو أوطػػا حتروػػ  إاػػدل السػػاروني عوػػد اليراه مػػا ؿتػػت: اردي     

ل ػػف ظتػػا حػػاله اسػػس مبػػدك  بسػػارف ختليوػػا   ، فااصػػو ُب فعػػو اامػػر البوػػا  علػػى السػػ تفالػػدرس اظتػػا ، كاريػػمً 
كمعػد اػ ا  >>ت  ريو على اللساف، كطلبا لليٌ  ،عف الراعدة ااصلي ، كاحيرلوا إٔب ااعدة فرعي  اركبا ؽتا ا

  ي(4) <<أٌف اتايصاد ُب ج د اظتي لِّس أٌدل إٔب العدكؿ
كمػا اػٌ  ُب  >>       :اػاؿ صػاام اللبػاب ُب علػو البوػا  كاععػراب،ابيل  طي   كحتْي ذل  الوسم إٔب     

اظتوسػتب إليػه طػي ، فحػ ف  اليػا   الوسم لت ظ كت وراس عليه فمػف ذلػ  اػتعتس: طػاهي كأصػله طيئػي افٌ 
 ي(3)<<الواحي  كأبدل  السارو  أل ا، كر  س اربتا مف ااصو ظتا فيه الورو ب ورة اليا ات

دة أصػػلي  كعجزاػػا علػػى ااعػػدة اا علػػى ااعػػر ُب أل يػػ  ابػػف مالػػ  كتػػد أف بعػػص اابيػػات وكػيمو صػػد كاظتي مػو
 :(2) سيدرؾ علي ا موو اتله ُب اظتبيدأسيوواه أك مي مي  فرعي 

 اًصى صٍ  ى فى  دٍ  ً ػوي  فٍ إً ، كى  و ػن وجي  فٍ ا ****  عى رى بػى صى  افً مى زى  سي سٍ اً  تفي  ي  وى تى كى   
ػ  دٍ  ً حي  ا ٓبىٍ ه ****  مى ػرى  ً الون دا بً يى بػٍ اتً  تزي  كتىي تى كى     هرى فتىً  دً وٍ زى  دى وٍ عً رى

 كاتله ُب اضتاؿ:



 
 

ي  فى  مً اتن اى  زٍ  جتيً تى كى   
 طى يى اػٍ ا اً ذى  إً تن ه  **** إً لى  اؼً طى اظت

ي
 هلى مى عى  اؼي طى ى اظت

 ا ى ػي حتىً الى فى  هً ػهً زٍ جي  وى وٍ مً  كٍ ا **** أى يػػ ى ضً أي  هي الى مى   ى زٍ جي  افى رى   كٍ أى   
 ه مػػػػػػػػىت حعارضػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا الػػػػػػػػ كؽ العػػػػػػػػريب ـتػػػػػػػػرج عو ػػػػػػػػا ػحنػػػػػػػػإتن أردة، م نػػػػػػػػ اػػػػػػػػي اتاعػػػػػػػػدالرتاعػػػػػػػػد اػػػػػػػػ ه  ك    

 إٔب اْيااي
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 كبعػػػػػػػد رػػػػػػػو اػػػػػػػ ا وت ػػػػػػػر أف اػػػػػػػ ه الرتاعػػػػػػػد ال رعيػػػػػػػ  مػػػػػػػا جػػػػػػػا   ػػػػػػػا الوحػػػػػػػاة إت حتػػػػػػػ  ضػػػػػػػحنط اضتاجػػػػػػػ         
 ملكحػػػ  الو ػػػػ  بػػػػبعص اضتػػػركؼ أك ال لمػػػػات اظتيجػػػػاكرة أك كالطػػػركرة رابػػػػ  ُب حرليػػػػو اصت ػػػد كخت يػػػػف كحيسػػػػْي

 ف اليي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاتايصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أك اظتيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرة، كعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه نت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؿ إاظتيباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
 إفتػػػػػػػػػا الحنػػػػػػػػػرض العػػػػػػػػػدكؿ  >>البرػػػػػػػػػا  الع ػػػػػػػػصم: تأبػػػػػػػػػ اػػػػػػػػػاؿُب ج ػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػي لس قتػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػبم ُب العػػػػػػػػدكؿ، 

زوػو عوػه رؼ اػد وورػو تتضػعه فػنذا أي اضتػ حتصػو تيال ػ  اظتتضػا، افٌ  أصو إٔب ما ات أصٌف موػه، كاطت ػ  عف
 ي(4)<<اصو اليي يف
الوحػػت العػػريب أمػػتر ك تابػػ   >>طلػػم اطت ػػ  ُب اظتبػػد أاػػد  تابػػ  الوحػػت العػػريب فرػػاؿ: اف أفٌ كاعيػػص دتػػاـ اٌسػػ

 (3)<<اتطرادأك  ك طلم اطت   ُب اظتبد ،كال ردب  ُب اظتعد ،ل ال  :أمف ال

ى حعلػػيالت الوحػػاة، ف وػػْيا مػػا ؾتػػداس وػػ رركف علػػ  اليي يػػف ك علػػ  رمػػا طحنػػ  ف ػػرة اطت ػػ  كالورػػو علػػ      
اتسيحنوا  كعل  اتسيوراؿ، كمف أمولػ  ذلػ  مػا ذرػره التاسػ ي الطػرور ُب اػرح اللمػا ظتػا حتػدث عمػا ودصلػه 

كاصتـز ودصو اافعاؿ، كت ودصو ااشتا ، كإفتا ٓب وػدصو علي ػا طت ي ػا  >>الرفا كالوصم كاصتر كاصتـز فراؿ:
>>(2) . 
ف ػػ ف ااشتػػا  طت ي ػػا آ ػػركا أف حبرػػى علػػى ااعتػػا كلػػت دصل ػػا اصتػػـز اصرج ػػا مػػف اضتػػاؿ الػػل اػػي عليػػه إٔب     

كأما ال عػو اظتاضػي فبػأ علػى ال ػيح  >>ااؿ رتا ح تف أ رو، كُب حعليله بوا  ال عو اظتاضي على ال يح ااؿ:
 ي(1)<<احه أصف اضتررات 



 
 

رفػا )أم ال اعػو ( احػه كااػد ك اظت عػتتت روػْية  فػ يع ي الرليػوى اا رػوى >>ؿ:كُب حعليله لرفا ال اعو اػا    
 ي(5)<<كاي الطم ، كأيع ي ال وْيى ااصفى كاي ال يح  

ف رة اتايصاد اللحنتم اي حزع  عربي  ادنت  جتسدت ُب أاادو   أفٌ  رح أروتضٌ كات اامر ال م وي     
ا ه الراب  اظتلح  أ بي  كجتداا ُب الوتاـ اللحنتم العريب على تر، ك والعرب كص ابا س اظتوتـت مو ا كاظتو

 ا و اتاعد فرعي  كُب رو مسيتواحهي
 
 
  ػػػػػػػػػػػػ

  ي81، ص: (ـ3::4) 4ط مساهو صالفي  ُب الوحت، أيب البرا  الع صم، حتري : ػتمد صْي التا٘ب، دار الوكر العريب، بْيكت، - 1
 ي45ـ( عآب ال يم ، ص 3111اػ  4131،)4ط اطتالص  الوحتو  ، دتاـ اساف ، -3
: د  رمطاف عبد اليتاب، م يب  اطتاؾتي، رجم عوماف ػتمد حصدور د  ارح اللما ُب الوحت ، ح ليف: الراسس بف ػتمد بف مباار التاس ي الطرور، حح: -2

 ي:1:،ص (ـ3111 اػ4131)، 4الراارة ، ط
 ي43: ص ،ارح اللما ُب الوحت -1
  ي 25: الوحت، ص ارح اللما ُب -5

  رفي:ػمستوى الصال -3
اللحن  رحنْياا مف ال اهوػات اضتيػ  اابلػ  للمػتت كالػزكاؿ مػا ٓب ح ػف حتمػو ُب طيا ػا كسػاهو كسػبو فتاه ػا       

كح تراا، اي  دتداا بالدكاـ كالبرا ، كللعربي  مف ال راه  كالتساهو ما و  و عتا البرا  كاطتلتد كالرػدرة علػى 
 اتارتاض كاتايراؽيك اعبداؿ، ك ضتطارم، كمف ذل  الرياس كالرلم، مساورة الررم ا

  اؽ:ػاالشتق -أ

حػػتع مػػف اليتسػػا ُب  >>ورػػـت اتاػػيراؽ علػػى حتليػػد أل ػػاظ جدوػػدة لليعبػػْي عػػف معػػا٘ب جدوػػدة، كعليػػه ف ػػت    
وسػاعد اللحنػ  علػى  ؽتػا ،سيحدث مػف معػافا وي اجملاما اللحنتو  لليعبْي عمٌ  يهاللحن ، لتياج إليه ال احم، كحلج  إل

 ي(4)<<مساورة الي تر اتجيماعي
حوٌبه الردامى إٔب تاارة اتايراؽ موػ  بداوػ  الي سػي  للػدرس اللحنػتم، كااػرتطتا لصػٌحيه أف و ػتف كاد      

اسػييراج ل ػظ مػف آصػر >> مبويا على ج كر، أك متارد حعيػص ااصػو ُب رػو ااػيراؽ، كمػف اوػا ف ػت عوػداس
 ي(3) <<ضتركؼ ااصلي مي   معه ُب اظتعد كا

 و :واعػػأن
 اؽ الكبير:ػاالشتق -2



 
 

معػد اوػاؾ ك  ،ما إعػادة حرحيب ػا بكػ و رواضػي ،ورـت ا ا الوتع على حرليم اركؼ اظتادة ااصلي  لل ظ    
ربْي كصحنْي، فالصػحنْي مػا اتايراؽ عودم على ضربني: >>:ابف جأ ورتؿ ،باتيعاـ مكرتؾ بني ا ه اليرل

حنه كمباحيػه،  س، ر ف ح ص  أصػال مػف ااصػتؿ فيرػرأه فيجمػا بػني معاحيػه، كإف اصيل ػ  صػيٌ ُب ود الواس كريب
 ، أطل  عليه ح ػاؤت بالسػالم ،( اللدوغ )السليسك    ح ص  موه معد: السالم  كذل  ررتريم، يس ؿ ـي فنحٌ 

ا ُب أوػدم كبريػ  ااصػتؿ اػْيه ررتريػم يض ر بي ك يج ؿ سي علػى مػكعلى ذل  بري  البػاب إذا ح كليػه، 
  ي(3) <<الواس مف ذل  ف  ا ات اتايراؽ ااصحنر

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي18طراه  فتت اللحن ، إبراايس أحي ، ص:  -4
 ي58طراه  فتت اللحن ، إبراايس أحي ، ص:  -3
 ي 428، ص:3اطتصاها، ابف جأ، ج - 3
 

 كعلى حراليبه  هف ت أف ح ص  أصال مف ااصتؿ الوال ي  فيعرد علي االشتقاؽ األكبر -3    
الرتاريم السي ، كما ويصرؼ مف رو مو ا عليه كإف حباعد اي  مف ذل  عوه فيه ا حيجمٌ  ان السي  معد كااد

 ف الصوع  كالي كوو إليه، رما و عو اتايراايتف ذل  ُب الرتريم التااد ؿتت: يؾ ؿ ـي كيؾ ـ ؿي لي ٌد بً ري 
 ي(1)ؿى  كاْياا ؿ ؾ ـي يؿ ـ ؾي كر ل   اىػتى يـ ؾ ؿي يـ ؿ ؾ ي ي

ككتعل ا ذات اػدرة ربػْية علػى وورم اللحن  باظت ردات كاظتص لحات، ػهكحت ر أقتي  اتايراؽ ب و أحتاعه أحٌ     
الػتجيز مػف ال ػالـ حتصػو باسػييداـ اعحياجي  كالتفرة، فمف اصت ر التااد حكي  عددان ربػْيان مػف اظتكػيرات ،ك 

ف ال ػػرٙب دتيػػاز باصيصػػار اػػدود، فاظتكػػي  التااػػد كتمػػا ُب طياحػػه كلحنػػ  الرػػرآ ال وػػْي مػػف اظتعػػا٘ب،إٔب السػػاما 
دتتت ميعػددة، كوحنػػأ عػػف عػػدة أل ػػاظ   فاسػػس ال اعػػو مػػوال: يعػػآبي جتػػد ُب مطػػمتحه الدتلػػ  علػػى إحسػػاف 
ورـت بتتي   العلس، كمبالحن  اسس ال اعو:يعليسي، حيع ي  صػ   عػف حوػااي ُب مراحػم اعااطػ  بػالعلـت كاسػس 

ي، ويطٌمف معا٘ب الكي  ال م جرل فيه العلس، كاسس الي طيو:     ي أعلسي، وػدؿ علػى مىػٍف اظت عتؿ:  يمعلـت
 ي (3)ات أرور علما مف اْيه، كصيحن : ي مىٍعلىسي، حيردِّـ ل  اظت اف كالزماف ال م و تف فيهي العلسي 

   ااهل  كا  على ذل  بري  الصيغ كاظتكيرات جتد ُب حل  الصيغ ادكدة طااات دتلي   
 اليرليو مف اصت د ال اأ ك ال يزوتلتجيي نتٌ ووا مف اتايصاد ُب اللحن ، ك  ات اامر ال مك 



 
 

 بة: ػسالن   -ب
، ذل  أٌف اتسس ودُّؿ على معد م رد ت (2)الوِّسب  عود الصرفيني اي زوادة وا  مكٌددة ُب آصر اتسس   

َى على مسنماه، أم وزود عليه ايئان رػ يػتمد كفاطم  يكاْياا مف ساه ٌَ ٌَ ٌَ ر ااشتا  كت ودُّؿ كاادو مو ا إٌت
 على الكي  ال م شتُّي به، كلت زدحا ُب آصر اتسس وا  مكٌددة ابل ا رسرة الوا :ي ػتمدم، فاطمييي

فكيئان مف ا ه الزوادة الل تي  الصحنْية زوادة معوتو  ربْية إذ وصْي الل ظ بصترحه اصتدودة مرربان مف      
 ل م وٌدؿ على مسٌماه ،كمف اليا  اظتكٌددة الل حدؿُّ على أفن ايئان اتسس ا

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي428، ص: 3اطتصاها، ابف جأ، ج -1
 ي 3:اتايصاد اللحنتم ُب صياا  اظت رد ، ص ووتر :  -3
 ي 389ارح ابف عريو على أل ي  ابف مال  ،ص   -2

مف اترحباط وصو بيو ما رررابػ  أك صػداا  يي   أك اْياػا اػ ا مػف  موستبان ل ل  اتسس أم: مرحب ان به بوتع
  ي(4)أحتاع الركابط كالصالت 

كلرػػػد اسػػػيعمو سػػػيبتوه مصػػػ لح اعضػػػاف  لليعبػػػْي عػػػف م  ػػػـت الوسػػػب  ُب ااشتػػػا ، ك اػػػي حػػػتع مػػػف الصػػػ      
وسػػتب صػػيحن  مزدكجػػ  كوكػػبه اتسػػس اظت >>اظتطػػاف  إٔب مػػا ووسػػم إليػػه مػػف أشتػػا  ااعيػػاف كالبلػػداف كاْياػػا :

حي ػػتف مػػف عوصػػروف قتػػا :اظتطػػاؼ كاظتطػػاؼ إليػػه ،أم اظتوسػػتب  إليػػه كالوسػػب ، كمتيصػػر ال ػػالـ بتاسػػ   اػػ ا 
 الصوف اتشتي حرريبان ورـت على معد اي  

 موستب إٔب ر ا كر ا، فيرتؿ موالن دتيمي عتض رجو موستب إٔب دتيس ي
ُب ااػػرتاف اتسػػس بعالمػػ  حلحػػ  طرفػػان ويعػػني  ػػا اظتعػػد اظترصػػتد  كوريطػػي اػػ ا اظتػػدلتؿ اصيالفػػان ل تيػػان ويموػػو   

كا ه الالار  اظت طػي  إٔب الزوػادة الدتليػ  اػي وػا  مكػٌددة وورػو ب طػل ا اتسػس مػف صػوف إٔب صػوف آصػر  
  (ي3)<<رورو اتسس اص إٔب غتاؿ الص ات أك حرو اتسس      العلس إٔب ما وكبه اسس اصتو 

ف وسما مػوالن ل ػظ: ػتمػدم و  ػس مبااػرة أمػروف معػان قتػا ػتمػد الػدناؿ    علػى مسػمى، كعلى ا ا رو م    
كاػػي  آصػػر موسػػتب إليػػه أم ميصػػو بػػه ب رورػػ  اتحصػػاؿ رالررابػػ  أك الصػػداا  أك الػػيعلس أك اْياػػا يييكمػػف 



 
 

ًمينػا لىرىػاليتا لىػٍتت فيصِّػلىٍ  آوىاحيػػهي كىلىػٍت جىعىٍلوىػاهي اػيٍرآحنػا أىعٍ ﴿ أمولػ  مػا كردت فيػه الوسػب  ُب اليوزوػو العزوػز اتلػه حعػػأب: جى
 ،(1)﴾ى ضى رٍ يػى بِّ لً رى   ى يٍ لى إً   ي لٍ جً عى م كى رً  ى لى أى عى   ً تى كٍ س أي اي  اؿى اى  ﴿;كااؿ أوطا  (2)﴾ ىآٍعجىًميُّ كىعىرىيب 

ػا اى دن ٍعػس كى  يػبُّ س رى ري دٍ عًػوى  ٓبى أى  ـً تٍ ا اػىػوىػ اؿى ا اىػ ن ًسػأى  افى بى ٍطػاى  هً ًمػتٍ ٔب اػى ى إً تسىػمي  اى جى رى فػى  ﴿كااؿ أوطا: س  ي يٍ لىػعى  اؿى ف ىػا أى ون سى
  ي(5)﴾م دً س منتعً يي ػ ٍ لى صٍ  ى س فى رنبِّ ي  فى مً  مه طى س اى  ي يٍ لى ون عى ف لتنً  أى ًبي دٍ رى أى  ـٍ أى  دي  ٍ العى 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي4:4ص:  ـ(،3143ـ  3144)لساحي  ،مد داكد، رسال  دريتراه، جامع  كاراف ارد اظتحنارب  الردامى، د  أػتأ ر علـت اللحن  ُب ح -4
، 3، )ُب مرتل  اتشتي  بني الورصاف كاليماـ ( موكترات رلي  اآلداب  موتو  ، حتح ، ط481اظتوصف عااتر : تاارة اتسس ُب الي  ْي الوحتم، ص:   -3
 يـ( 3111)
 ي  11فصل  :  -2
 ي 91طه :  -1
  ي 98طه : -5

ايو اشته متسى بف ت ػر كايػو موجػا كاػت  ك السامرم ي ،(4) ﴾ وىا سىاًمرًمُّ  فىمىا صىٍ بي ى  اىاؿى  ﴿:كااؿ أوطا   
مىػا   ﴿كاػاؿ حعػأب: ،(3)ابف صال  متسى أك ابف عمه أك عتيس مف بأ إسراهيو مف ابيلػ  حعػرؼ بالٌسػامرة يييي

ًوي نا ميٍسًلمنا كىمىا   ٍكرًًرنيى رىافى ًإبٍػرىاًايسي وػى يتًدونا كىتى حىٍصرىاحًينا كىلىً ف رىافى اى
ي
 ي (2) ﴾رىافى ًمفى اظت

 :  ذؼػػالح -ج    
ا  اظتعػد ارػه ل ػف ي ااصو ُب رالـ العرب ات ذرر ررأ اصتملػ  ااساسػيني باليمػاـ لحنػرض اعف ػاـ، كاسػي  

طبيع  اليعبْي ااديب ال م كتاكز اظتعد ااكٕب التضعي إٔب معػاف أصػرل إضػافي  وريطػي أاياحػا اليحنيػْي ُب اػ ا 
أك اليعروػػف كاليو ػػْي، إٔب اػػْي ذلػػ  مػػف أحػػتاع  ،إمىػػا باضتػػ ؼ، أك اليرػػدٙب كاليػػ صْي ُب عواصػػر اصتمػػواضت ػػس 

وا ُب ا ا الصدد ات اضتػ ؼ ُب ال ػالـ الػ م سػوي رؽ إٔب معوػاه اليبدوو الل حعرتم أساليم العربي  كما و مُّ 
هج إكتابيػػػ  للعمليػػػ  اليتاصػػػلي  حيػػػاكبسػػػط فتػػػاذج موػػػه كمػػػا لتملػػػه مػػػف دتتت كمعػػػاف بالايػػػ ، كمػػػا لتررػػػه مػػػف 

 كموه ا ف  الكعر إذا أص ت موه ي  )*(كاضت ؼ ُب اللحن  اعسراط
 ي(1)ات إسراط جز  ال الـ أك رله لدليوواصطالحا: 



 
 

اػت بػاب دايػ  اظتسػل ، ل يػف اظت صػ ، عجيػم اامػر، اػبيه بالسػحر فنحػ   >>كاد اػاؿ عوػه اصترجػا٘ب:   
كالصم  عف اعفادة أزود لإلفادة، كجتدؾ أح   ما ح تف إذا ٓب حو  ، حرل به حرؾ ال رر أفصح مف ال رر، 

 ي(5) <<كأًب ما ح تف بياحا إذا ٓب حنبيي
 كات ضرباف:

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػ
 ي 5:ه :ػط -4
جتد كآصركف ،دار ال يم اػ( دراس  كحتري  كحعلي  :الكيخ أزتد عبد الت 815ح سْي البحر ايط ،مد بف وتسف الك ْي ب يب اياف ااحدلسي )ت -3

 ي 319،ص8ج ،ـ(2::4اػ 4142) ، 4العلمي  بْيكت لبواف ، ط
 ي 88آؿ عمراف:  -2

ُب ال اف، أك أف رما عرفه دم بتجراحدركبرت: ُب ريابه الوا كاطت اب كاعجرا ، ب حه ياسيبعاد العبارات الس حي  الل نت ف يتااا اظت  تمي أف ورـت   –)*(
ص:  (،ـ9::4اػ، 4149)  4لعبارات الوااص ي دم بتجراحد، الوا كاطت اب كاعجرا ، حررت : دتاـ اساف، عآب ال ياب، الراارة، ط: وتسا أك أف وعدؿ ا

 ي214
 ي413، ص: 12، ط: 2الصااف ُب علـت الررآف، الزرركي، حح: أبت ال طو إبراايس، دار ال  ر لل باع  كالوكر كاليتزوا، اجمللد  – 1
 ي:41ص:  (،ـ4::4)جاز: عبد الراار اصترجا٘ب: طبا اظتلسس  التطوي  لل وتف اظت بعي ، كادة رااو ، اصتزاهر، دتهو اعع -5
 

 ضرب وت ر فيه ا كؼ عود اععراب ؿتت: أاال كس ال أم جئ  أاالي -4
 ي(4)فيه ا كؼ إت بيص ح اظتعد ؿتت: فالف لتو كوعرد، أم اامتر ضرب ت وت ر -3

ف ال الـ أك الرتؿ البليغ ات إذات احصاؿ ك ي  بالبالا  اي   >>رة ااهع  ُب لحن  العرب، كايكا ه التاا
 ي(3) <<معاف عدودة بل ظ اليو

كالػػ م وزوػػد اػػ ه التػػاارة أقتيػػ  كو سػػتاا رتػػات، اػػت اسيسػػاا  العربيػػ  عتػػا كميل ػػا كاػػحن  ا  ػػا صاصػػ  ُب    
 بدوع  كراهع ، راليي يف كاعكتاز كاتصيصار كيييإْبياظتتاضا اياج في ا عتا، ظتا فيه مف صتر فوي  

ياجاع  العربيػ  ػابػف جػأ إٔب حسػمييه بػ  مػا دفعػ ير ال وي  البدوع  اظتتجتدة ُب اضت ؼ اػكلعو حل  الصتٌ   
 ُب ريابه اطتصاهايي 
 أسبػاب الحػذؼ: -2



 
 

حن ،              كاي أسباب ؿتاكؿ ُب ا ا العوصر اصر ما أاار إليه الردما  مف أسباب اضت ؼ ُب الل   
ااكؿ  ا الوحاة ح سْي التاارة ُب متاضع ا كأحتاع ا اظتييل  ، كا ه ااسباب ليس  علال عرلي  بعيدة عف 
التااػػا اللحنػػػتم، كإفتػػػا اػػػي أا ػػاـ كحيػػػاهج اسييلصػػػتاا مػػػف سػػػو س، كاسػػيرراه س اظتبااػػػر للحنػػػ ، كمػػػف معػػػرفي س 

 خبصاهص اي
كأاراضه، إت احه مت ر كآلي  بػارزة مػف آليػات اتايصػاد ُب اللحنػ  ، كويطػح كلس  أذرر اضت ؼ كأسبابه    

 أ ره جليا ُب العملي  اليتاصلي ، مف صالؿ أسبابه الل مو ا: 
:ايومػػػا و وػػػر اسػػػيعمالوا ل لمػػػ  أك رتلػػػ  معٌيوػػػ  أك حرريػػػم مػػػا مػػػف الرتاريػػػم فنحوػػػا ؾتػػػد كيػػػرة االسػػػتعماؿ  -أ

زاه ػا خت ي ػػا مػػف اسػي الي ا بكػػرط أت وػػلدم اػ ا اضتػػ ؼ كالبػػرت إٔب الوػاطرني لتػػاكلتف الػييلا مػػف بعػػص أج
 (ي2)<<فال لم  إذا رور اسيعماعتا جاز في ا مف اليي يف مآب كتز ُب اْياا  >>لب ،

 كسيبتوه و سر   ه التاارة، كوعلو أحتاعا ؼتيل   مف اضت ؼ، كمف أمول  اضت ؼ ل ورة 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
4
 ي 25  يالبياف كاظتعا٘ب كالبدواي، مص  ى اظترااي، ص: علـت البالا  –  
 ي418، حتري : ػتمد سعيد العرواف، دار ال  ر، ص: 3اػ(، اجمللد 239ووتر: العرد ال رود، ح ليف: ال ريه أزتد بف ػتمد ف عبد ربه ااحدلسي )ت  - 3
 ي381، ص 4اااباه كالوتاهر  للسيتطي ج - 2

ػػٍ  بًًلٍحيىػػًل وىػػا ابٍػػفى أيـن  ﴿:-عليػػه السػػالـ -اف اػػاركفعلػػى لسػػ اتلػػه حعػػأباتسػػيعماؿ  اػػ ف  اليػػا   (4)﴾ت حى صي
ل وػػرة اتسػػيعماؿ، كٓب حتػػ ؼ ُب وػػا ابػػف أيب لرلػػ  اتسػػيعماؿ، كرػػ ل  اػػ ؼ حػػتف اظتطػػارع  يو ػػفي ورػػتؿ 

حرتؿ: أٌح   حرل الكي  إذا رور ُب رالم س راف له ؿتت لي  لحنْيه ؽتا ات موله، أت كا ا ا افٌ سيبتوه: يكاْين 
ي   ي(3) يٓب أؾ كت حرو ٓب أؽي

ُب معػرض الػػرد علػى ال ػػتفيني: اضتػ ؼ متػيا تػػا و وػر ُب اتسػػيعماؿ أت حػرل أ ػػس  : كاػاؿ ابػف ااحبػػارم   
(، كت ُب  ( ، فح فتا الوتف ل ورة اتسيعماؿ، كٓب ورتلتا ُب يٓب وىصيفي )ٓب وىاي االتا   ُب  يٓب و في ) ٓب وى ي

ي ) ٓب وه( ، احػه ٓب و وػر اسػيعماله ، كاػالتا ُب يٓب أبػاًؿي ) ٓب أىبػوي( ،فحػ فتا ل وػرة اتسػيعماؿ، كٓب يٓب و ف
 ورتلتا ُب يٓب أكاؿي )ٓب أيكىؿ( كت ُب يٓب أعاًؿي  )ٓب أعو(، احه ٓب و ور اسيعمالهي

 



 
 

احًعػػٍس صػػباااني ل ورحػػػه كٓب  كرػػ ل  اػػالتا ُب ي أمِّ اػػػي ي) أوػػش( ل وػػرة اتسػػػيعماؿ كاػػالتا )ًعػػٍس صػػػبااان( ُبي
 ورتلتا )ًعٍس باتن( ُب ي أحعس باتني لرليه ،كاالتا ) كوٍػليمِّهو( ،ُب ي كوو أمِّهي   

 ي    (2) ل ورحه ، كٓب ورتلتا ) كوليٍيًيًه( ُب ي كوو أصيهي لرليه
اشتػػا، كاػػ ه اػػ ؼ مػػا وػػدؿ علػػى فعػػو ال يوتحػػ  فعػػال ك  >>كمػػف صصػػاها اللحنػػ  العربيػػ  مرارحػػ  باللحنػػات     

ال يوتح  و رد اػ ف ا ُب رػو حعبػْي عػريب أم رػاف متاع ػا، كلػ ل  لتػ ؼ صػص يتي الوافيػ  للجػو  إذا أروػد 
 ي(1)<<كؼ حردوره متجتد، كا ؼ صصاا اوا كجتباالتجتد، فرتلوا ت ب س، اطتص ػت غترد 
ل لم  صاهرة الرػتل كأ ػا روػْيا مػا إٔب أف الر ع  الو اهي  مف ا >>رما حكْي الدراسات الصتحي  اضتدوو       

  ي(5)<<حيعرض لليحنْي كاضت ؼ
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي1:طػه:  -  4
 ي 4:8، ص: 3ـ(، ج8::4ال ياب، سيبتوه، حتري : ااسياذ عبد السالـ ػتمد ااركف، الراارة، ) - 3
اػػػ( حػػح: كدراسػػ : الػػدريتر جػػتدة مػػصكؾ ػتمػػد مػػصكؾ، راجعػػه 588) ت مو اطتػػالؼ بػػني ال ػػتفيني كالبصػػروني، ايب الصرػػات بػػف ااحبػػا ر اعحصػػاؼ ُب مسػػاه -2

، حح: ػتمد عبد اطتال  عطيم  ، 488  2، كووتر:  اظتريطم للمصد  131ص ـ(،3113) ،4الدريتر رمطاف عبد اليتاب ، الواار م يب  اطتاؾتي الراارة ط
 ـ(ي4:83  اػ42:3ل  ااعلى للكلكف اعسالمي  ، الراارة، )اجمل

 ، م بع  البايب اضتليب بالراارة، بال حاروخي311  4ك ارح اامشت٘ب على أل ي  ابف مال  
1
 22تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، طاار سليماف زتتده ،اعس ودرو ، مصر، الدار اصتامعي  لل باع  كالوكر، بدكف حاروخ،ص:  - 
5
 ي242ـ(، ص: 8::4، )13مردم  للرارئ العريب: ػتمتد السعراف، دار ال  ر العريب، الراارة، ط:  -علس اللحن    -  
 

رضػ  لإلجحػاؼ عكح   اظتالات  اد أاار إلي ا العالم  ابف جأ ُب اطتصػاها ايومػا يذرػر أف ااطػراؼ م
 ي(4) كاضت ؼي

ف جتوح ؿتت اتصيصار فيح ؼ بعص أجزاه ػا اف اظتيحػدث كاال اظ إذا رور حرداداا كدكرا ا على االس   
وروػػػد اليحػػػدث بسػػػرع  اػػػىت ت ويتاػػػف بػػػني العبػػػارات طػػػتوال، فيور ػػػا ابػػػو اتحصػػػاؿ بيوػػػه كبػػػني  >>العػػػادم

الساما مف ج ػ ، كاػىت ت وػدع غتػات ظتراطعيػه مػف ج ػ   احيػ ، كوػتفر ج ػدا وسػييدمه ُب العبػْي عػف أف ػار 
 ي(3) <<جدودة



 
 

كمػف أسػباب  ، سرع  الو   ُب ؼتيلف اجملاتت وتميا سبم مف أسباب ح تر ااصػتات ُب اللحنػ رما حعيص  
 : أوطااضت ؼ 

  وؿ الكالـ:ػط -ب
 سٍ عتىيػ وى ٍيػا اً ذى إً كى ﴿كموالػه اتلػه حعػأب: عف حعليو اضت ؼ ُب بعص اظتتاضػا، وع   ادو  الوحاة كالبالايني    

 ي(2﴾)  تفزتىي رٍ س حػي  ي لن عى س لى  ي  ى لٍ صى ا مى كى  سٍ و ي دً وٍ أى  نٍيى ا بػى تا مى ري حػن اً 
كىلىػًئٍف صىػبػىٍرًبي  هً س بًػيي بٍ تاً ا عيػمىػ وً وٍػتا تًً بي ااً عىػس فػى يي بٍ ااػى عىػ فٍ إً كى  ﴿، كاتلػه أوطػا:(1) فاصتتاب ٓب و رر كحردوره أعرضتا    

ػره لًلصنػاًبرًوف  يػٍ ارووػ  حػدؿ علػى ال اعػو  رػاف ُب رػالـ العػرب  ، كظتػاٌ اظتعيػدم ، أم توػو مػا عػااب س بػه(5)﴾عتىيت صى
 لإلكتاز ُب العبارةي ه مراعاةن ا فى  البالا ي   ً طااي

كىلىػٍت أىفن اػيٍرآحنػا سيػيػِّرىٍت  ﴿كأٌما ما عابته مف اضت ؼ كاتصيصار ُب اتلػه حعػأب: >> :(اػ299ت)ااؿ اطت ايب    
ىػػٍتحىى

فػػنفن اعكتػػاز ُب متضػػعه كاػػ ؼي مػػا ويسػػيحند عوػػه مػػف  ،﴾ بًػػًه اصتًبىػػاؿي أىٍك اي ُّعىػػٍ  بًػػًه ااىٍرضي أىٍك ريلِّػػسى بًػػًه اظت
كإفتا جاز اػ ؼ اصتػتاب ُب ذلػ   >>ٍب أحى بيعليو عت ا اضت ؼ فراؿ :(  8)<<ال الـ حتع مف أحتع البالا 

كاىسيػفى  اٌف اظتػ رتر موػه وػدؿ علػػى اػ كؼ ، ك اظتسػ تت عوػه مػف جتابػػه ،اٌف اظتعرػتؿ مػف اطت ػاب عوػػد 
ت به اصتباؿي أك ا ٌع  به اارض  أك ريلِّس  أاو ال  س راظتو تؽ  به اظتتحى ل افبه، كاظتعد: لت أٌف ارآحا سيْيِّ

 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي289، ص: 3اطتصاها، ابف جأ، ج -4
 ي288، ص (ـ4::4اػ، 4144)دراس  الصتت اللحنتم: أزتد ؼتيار عمر، الراارة، عآب ال يم،  -3
 ي15سترة و : اآلو :  - 2
 ي22ضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، ص: تاارة ا -1
 ي438سترة الوحو: اآلو :  -5
: ػتمد صلف ا ك :   الث رساهو ُب إعجاز الررآف للرما٘ب كاطت ايب كعبد الراار اصترجا٘ب ) ُب الدراسات الررآحي  كالورد ااديب ( ارر ا كعٌل  علي ا  -8

 ي54،53:ب( ص، دار اظتعارؼ مصر ، سلسل  ذصاهر العر 2ػتمد زالتؿ سالـ ط

  .(4) رٌو م اماضت ؼ  كاد ايو إفن اضت ؼ ُب موو ا ا أبلغ مف ال رر افن الو   ح ام ُب ،ا ا الررآف 

ظتريطػيات الػزمف،  كضػركراحه، كغتػاراةن  اعحسػافكاالسو  رما ات مالاػظ داهمػ  الي ػتر كاليحنػْي حبعػا ضتاجاح    
كاػدة رالميػ  مػا جػوح اػ ل ا ؿتػت  (Fréquence)ازداد حرداد اا ح تر لول اظ كاظت ردات، كرلما ْيًُّ حنى كُب حػى 

اتصيصػػػار فموػػػو حسػػػمي : ياظتمل ػػػ  العربيػػػ  السػػػعتدو ي اسػػػس وعػػػاد وتميػػػا فيحػػػ ؼ مو ػػػا ااجػػػزا  اااػػػو أقتيػػػ  
 ي  كوبرى اااس كات السعتدو ،

كد اصت د ال م وب له اليحنْيات جتوح رتيع ا إٔب زوادة مرد فٌ إ >>اني ااؿ كا ا ما براف عليه اورم فرام    
 ي(3) <<اظتي لس، كوويج اتصيصار عف ضركرة حرليو اجس ال لم  بك و ويال ـ ما حرداداا



 
 

رػػػػالـ طتوػػػػو اػػػػدر اعم ػػػػاف، مػػػػا اافتػػػػ  علػػػػى معوػػػػاه   رػػػػوِّ   كحتريرػػػػا ظتبػػػػدأ اصت ػػػػد اااػػػػو وػػػػيس اصيصػػػػاري      
بػػػػػػدت مػػػػػػف  photoبل ػػػػػػظ  عبػػػػػػْيالي  ؼ ل وػػػػػػرة اتسػػػػػػيعماؿ كطػػػػػػتؿ ال لمػػػػػػ :، كمػػػػػػف أمولػػػػػػ  اضتػػػػػػ(*)ااصػػػػػػلي

photographie  ،كTV  بدت مفTélévision،  رصْية اظتلل   مف كاػدة دالػ  كااػدة الفي تف اليسمي
 ي(2) اصيصارا مف حسمي  أطتؿ

  الحذؼ للتركيب: -ت
كاػت رػو   :سػوادم كالرتريػم اظتزجػيعا : الرتريػمُب اللحن  العربيػ  أربعػ  أحػتاع مػف الرتاريػم كاػي معلـت أفٌ     
م العػددموػو عبػد ا ،أمػا  اعضػاُبالرتريػم ليػا كااػدة ؿتػت: اطػرمتت كعبػدرميييإْبي ك عً بيػا كجي رِّ ميني ري رل

عكػػر ا ػػأ علػػى فػػيح اصتػػزأوف مػػا عػػدا   مبويٌػػ، كح ػػتف مػػف إاػػدل عكػػر إٔب حسػػع  عكػػر  ف ػت صػػاص بااعػػداد
 إعراب اظتودي حعرب فن ا
 كااصو ُب ستس  عكرة اي ستس ه يوتوف مف جزهيه، العدد لت ؼ ال الاظ أفٌ حف ي الرتريم العددم    

  ؼ ارؼ الع ف كاليوتوف كا ف ؿ إٔب الرتريم اي تِّ ، فلما اي كعكرةه 
 لتجتد مويلي ا ُب اصتز  ااكؿي ي عكرةرلم  ي  اليا  مف 

كاوػػاؾ سػػبم آصػػر ، (4)كرػػ ل  اضتػػاؿ ُب اتلوػػا: فػػالف و حيوػػا صػػباح مسػػا ، فااصػػو فيػػه صػػبااا كمسػػا     
كاػػػت اسػػػباب اياسػػػي  صػػػرفي  أك صػػػتحي ، فالصػػػيغ رمػػػا ذرػػػرت وعرتو ػػػا ُب بعػػػص اظتتاضػػػا اػػػ ؼ  للحػػػ ؼ،

وكػػ و عوػػد الصػػرفيني، ااعػػدة عامػػ ، فيوعيػػتف اضتػػ ؼ ب حػػه اياسػػي أك نتوػػو علػػى اااػػو ملاػػرا مػػف اظتلاػػرات 
 الدال  على اضت ؼ ُب ال الـي

وصػػر رػػاف متجػػتدا ُب ال ػػالـ ٍب اػػ ؼ أف ح  ػػس اضتػػ ؼ علػػى أحػػه ع >>كُب اػػ ا الصػػدد ت ووبحنػػي لوػػا      
بعػػد كجػػتده، كل ػػف اظتعػػد الػػ م و  ػػس مػػف رلمػػ  اضتػػ ؼ ووبحنػػي أف و ػػتف اػػت ال ػػارؽ بػػني مرػػررات الوتػػاـ 

 ي  (3)<<(**)اللحنتم، كبني م الم السياؽ ال المي اتسيعمإب
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 ي19ـ(، ص: 3::4)  ،4مدصو إٔب االسوي : ح ليف بتف فابر، كرروسيياف باولتف، حر: طالؿ كاب ، اظتررز الوراُب العريب، ط:  - 3

*
 اليحرور ال لس يوي (ي ؾتد اتصيصار أوطا ُب اليوتيمات السياسي  أمو = )أفتاج اظتراكم  اللبواحي (، فيح = )ارر  -  
 ي494ـ(، ص: :::4ووتر: مبادئ ُب اللساحيات العام : أحدروه مارحيأ، حررت : سعدم زبْي، دار اآلفاؽ،)  - 2
 
 ) ،4اػ(، حتري : اازم طليمات، دار ال  ر، دمك ، ط:  848ووتر: اللباب ُب علو البوا  كاععراب، أبت البرا  بف اضتسني بف عبد ا )ت  - 4

 ي235، 234، ص: 4ج (،ـ5::4
**

 اضت ؼ اظترصتد اوا ال م حريطيه بالا  كفصاا  ال الـ، لي  راضت ؼ ال م وريطيه علس الوحت ؾتد فعال بدكف فاعو فيلكؿ كوردري - 
3
 ي3:9، ص: (ـ9::4اػ، 4149 )،3اللحن  العربي  معوااا كمبوااا: دتاـ اساف، عآب ال يم، الراارة، ط: -  
  ي:3العربي  معوااا كمبوااا، دتاـ اساف، ص:  ووتر: اللحن  - 2



 
 

تف وػػاصتماعػػ  ووي ػػي ب كفمػػوال حتػػاـ اللحنػػ  ورػػرر أف اظتطػػارع إذا رػػاف مرفتعػػا كأسػػود إٔب ألػػف ات وػػني أك كا   
تف مكػػددة مرربػػ  مػػف عوصػػروف، أكعتمػػا حػػتف وػػحسػػمى حػػتف الرفػػا، رمػػا ورػػرر رػػ ل  أف حتريػػد اظتطػػارع كتػػرم ب

 سارو ، ك احي ما حتف ميحرر ي
أف الوتػػاـ  كلػػت أف اظتطػػارع اظتسػػود إٔب ألػػف ات وػػني أك كاك اصتماعػػ  أرػػد بػػالوتف الوريلػػ  ل ػػاف معػػد ذلػػ     

كاػ ا مػا وصػ دـ  ،  الث حتحات )حتف الرفا، حػتف سػارو ، حػتف ميحررػ ( = حػتف مكػددةاللحنتم اطى بيتإب
بال كؽ العػريب الػ م و ػره حػتإب ااموػاؿ، كمػف اوػا ويػدصو اػ ا الػ كؽ اتسػيعمإب سػ ؼ حػتف الرفػا، كحػرؾ 

 حتحني إاداقتا سارو ، كااصرل ميحرر  ويداكتف معا ُب صترة كادة صتحي  كاادة مكددةي
ك وسيعمو ا ا اعجرا  )أم اليحنيْي ُب حتإب الوتحات( اسيعمات م ردا رلما دع  اضتاجػ  كالطػركرة إٔب      

 ي (2) ذل ، كموه ح تف ااعدة فرعي  أك حتاما فرعيا بالوسب  للوتاـ اللحنتم العاـ
  

عت ه اتسػيووا ات  الراعدة ال رعي  الل فرض  ح س ا على الوتاـ اللحنتم العاـ حيبني أف الدافا  هكمف ا    
ات الراب  ُب خت يف الو   كحس يله، كموه اليرليو مػف اصت ػد اظتبػ كؿ بوتعيػه الػ اأ كال يزوتلػتجي، كاتبيعػاد 
اػػدر اعم ػػاف عػػف الي ػػرار الػػ م دتجػػه اآلذاف، كت حسيسػػيحنه ااف ػػاـ، كحتػػ  اػػ ه الراعػػدة ال رعيػػ  صػػيحن  

 اتاعد مو ا:
با  الث صتام  ُب السياؽ الصتٌب دكف أف و تف بيو ما فاصو كوعأ أف حيا التقاء الساكنين: -2

اىاًت فىًوًعمنا ًايى ﴿ بصاه  كذل  موو:يحًعماني ااؿ حعأب:   (4)﴾إٍف حػيٍبديكا الصندى
أت حرااس ) أم العرب( بوت رالم س على ميحرؾ كسارف  >>ااؿ الزجاجي ُب إوطاح علو الوحت:   

ساروني ُب اكت ال لم  ،كت ُب اكت بي  كت بني أربع  أارؼ  كميحررني كسارف، كٓب كتمعتا بني
ميحرر ، ا س ُب اجيماع الساروني وب لكف،كُب رورة اضتركؼ اظتيحرر  وسيعجلتف كح ام اظت ل  ُب رالم س 

  (ي3)<<،فجعلتا اضترر  عرم اعس اف

اؿ بوػػتف اصتماعػػ  حصػػْي احػػه مػػد سػػارف، كعوػػد اتحصػػ يوحنػػزكموػػو :يالوػػااا ال عػػو اػػ ؼ تـ  رمػػا وػػيس   
كلػت ٓب  (2) وحنزكف، كبي ريػداا حتػ ؼ حػتف الرفػا ليػتإب ااموػاؿ، ككاك اصتماعػ  تليرػا  السػاروني فيصػْي ليحٍنػزيفن 

لىيػىػػرىكُّفن  ﴿ حتػػ ؼ ل ػػاف البوػػا  علػػى اػػ ه الصػػترة ي ليحنػػزكحوفي كاػػت  ريػػو علػػى اللسػػاف ،كمولػػه ُب اتلػػه حعػػأب :
لىييٍس ليفن وػىٍتمىًئ و عىًف الونًعيس اصتىًحٍيس ٍبين لىيػىرىكُّحػن   ، كأموليه ُب الررآف روْية ي (1) ﴾ ىا عىنٍيى اليىًرنٍيً ٍبين ى

                                                                                                                                                                  

 



 
 

أحٍػػػييس  ﴿  السػػارو  ؿتػػت:حتػػ ؼ االػػف ااصػػْية تليراه ػػا بػػالتاك السػػارو  أك اليػػا كرػػ ل  ُب رتػػا اظترصػػتر    
علػى اػ ا الكػ و: ااعػالكف، كاػ ا فيػه زوػادة كلػتٓب حتػ ؼ ل احػ   للصاه  ال توو، ، ا ؼ(5)﴾ ااىٍعلىٍتفى 

 ج د  مرارح  بالصيحن  الل ًب في ا اضت ؼ ي
 أما إذا حعل  اامر سركؼ صحيح  فن ا ت حت ؼ بو حترنؾ بال سر تليرا  الساروني ؿتت:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػ 
 ي 384: البررة -4
، بْيكت (ـ8::4  اػ4148)، 8ػ( حح: د  مازف اظتبارؾ،دار الو اه  لل باع  كالوكر كاليتزوا، طا228الراسس الزجاجي )ت أيب،  وطاح علو الوحتاع -3

 ي84لبواف، ص
 ي  28تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، طاار زتتدة، ص:  - 2
 ي9، 8، 8الي ا ر :  -1
 ي25سترة ػتمد: اآلو :  -5

ذا إ صاص  ب ل  كاي ي حيسْيا للو   حت  ااعدةوفيأؿ اليعر يحترؾ اليا  بال سرة تليراه ا مارىمىً  اامى ي، 
 ي( 1) اليرى سارواف كجم اليحرو  تليراه ماي

ىٍعريكًؼ  ﴿لسػاف لرمػاف اضت ػيس :كمف أموليه ُب اليوزوػو العزوػز اتلػه حعػأب علػى     
وىػا بػيػأىن أىاًػًس الصنػالةى كىٍأميػٍر بًػاظت

يٍو ىًر كىاٍصًصٍ عىلىى مىا أى 
الكااد ُب اآلو  ال رنت  ات فعو اامري   (3)﴾صىابى ى ًإفن ذىًل ى ًمٍف عىٍزـً اايميتر كىاًٍحهى عىًف اظت

فىػػًنذىا ﴿ كاتلػػه: ﴾اًاػٍيػىرىبىػػ ً السنػػاعى   ﴿أاػػٍسي اظتبػػأ علػػى السػػ تف كايػػرِّؾ بال سػػر تليرػػا  السػػاروني، كاتلػػه حعػػأب:
 كاْيه روْي ي ﴾جىا ىًت الصناصن  

 اؿ:ػتوالي األمي -3



 
 

، كمعػػد (*)صػيحن  الي اعػو حبػػدأ بيػا  الي اعػو اليػػا  اػرؼ مػف اػػركؼ اظتطػارع ، كأفٌ  ر حتػاـ اللحنػ  أفٌ رػرٌ وي      
ال عػو اػد حيػتأب فيػه حػا اف ملحريػاف ب كلػه، قتػا  الي اعو إذا جا  على صترة اظتطارع اظتبدك  بيا  فػنفٌ  ا ا أفٌ 

ال م و ره حػتإب ااموػاؿ، فيجعػو اػ ؼ اليػا  حا  اظتطارع، كحا  الي اعو يفعوده  حت ر م الم اتسيعماؿ 
لرىػػابً ﴿ :الواحيػػ  صػػْيا لصػػيااي  ؿتػػت: اتلػػه حعػػأب َى ، اػػ ؼ حػػا  الي اعػػو اوػػا أفطػػو مػػف (2) ﴾كىتى حػىوىػػابػىزيكا بًااى

  ي (1)ي اعبرا  علي ا كلت ٓب حت ؼ لرلوا: ت حيوابزكا
ولػ  روػػْية ُب الرػرآف، اػػاؿ ال ػرا ي رػػو متضػا اجيمػػا  فيػػه ، كاام(5) ﴾مىػالى يٍس تى حػىوىاصىػػريكف  ﴿كاتلػه حعػػأب:    

 (ي8) حا اف جاز فيه إضمار إاداقتا ي

ي بالوصػػػم، اػػػاؿ أبػػػت العبػػػاس      كركل ابػػػف جػػػأ أٌف عمػػػارة بػػػف عريػػػو رػػػاف ورػػػرأ  يكت الليػػػو سػػػاب ه الو ػػػارى
ل ػاف أكزف، فرتلػه: أكزف  فرل :ما أردت   فراؿ:أردت ي ساب ي الو اري فرل  له: ف الٌ اليه  فراؿ: لت اليه

 ( ي8) أم : أاتل كأم ف ُب الو  ي
كُب ا ه الررا ة ؼتال   صتحي  بػني ااموػاؿ الياليػ  ُب كسػط ال ػالـ كذلػ  طلبػان للي ػ  ،فلػت اػرأ بػاليوتوف رػاف 
سيو   حتحني، حتف اليوتوفي سابرفي كحػتف الو ػار، كُب كصػل ما  رػو كصػعتب  ُب الو ػ  لػ ل  فٌطػو الرػارئ 

 ال   بيو ما عف طرو  الييلا مف اليوتوفياظتي
 حذؼ الميلين من آخر الكلمة: -4
، اػػ ؼ حػػتف اافعػػاؿ اطتمسػػ  كحػػتف اعحػػاث عوػػد احصػػاعتا بوػػتف اػػ ؼ اظتولػػني مػػف آصػػر ال لمػػ  مػػف صػػتر   

اػػ ؼ حػػتف  التااوػػ  ؿتػػت: يحػػروأي أصػػل ا يحػػرووأي، اػػاؿ حعػػأبي فػػبس حبكػػركفي كأصػػل ا فػػبس حبكػػركحأ، كموػػاؿ
ي حػػتف ال عػػو اظتطػػارع اظترفػػتع، كحػػتف اليتريػػد الوريلػػ  اظت ٌتحػػ  اا فعػػاؿ اطتمسػػ : يلػػيعلميفني أصػػل ا ي ليعلمػػتفى حٍػػفى

ي أصػل ا ي  مف حتحني، ا ؼ التاك تليرػا  السػاروني كاػ ف  الوػتف ااكٔب ليػتإب ااموػاؿ، كرػ ل  ي ليبلػتيٌف ى
 ليبلتف حفي 

                                                 

 ي15الي مل ، أبت علي بف أزتد ال ارسي، حتري : اسف الكاذٕب فراتد، اظت بتعات اصتامعي ، بف ع وتف، اصتزاهر، ص:   -4
 ي48لرماف :   -3

   كااا مف طرفنييالي اعو: صيحن  دال  على اياـ ال عو مف طرفني موو: حساب ، ح ااس، فال عو ُب ا ه اضتال -* 
 ي44اضتجرات: اآلو :  -2
 ي3:9اللحن  العربي  معوااا كمبوااا: دتاـ اساف، ص:  -1
  ي 35الصافات-5
 ي 391  4، ـ(4:55، )ال را  أبت زرروا لتي بف زواد معا٘ب الررآف ، حح: أزتد وتسف ؾتاٌب، كػتمد الوجار، الراارة -6
 ي435  4ابف جأ اطتصاها، -8
 



 
 

تعػان ٍب أيدصلػ  فيػه الوػتف اطت ي ػ  أك الوريلػ  اػ ف   حػتف الرفػا، كإذا راف فعو اصتميػا مرف >>ااؿ سيبتوه   
ن ،احه اجيمع   الث حتحات فح فتاا اسيوراتن   (ي4)<<كذل  اتل : ليٍ عىليفن ذل  كلي اىنبي

كمف ا ا ا ؼ حتف التااو  ما اادكات الواسي ، كات أمر ااها كروْي ُب الررآف ال رٙب  ويطح ا ا مف  
مرة ُب مرابو يأحواي مرنة 48ل م ااـ به الدريتر رمطاف عبد اليتاب، ف رر أحػه كرد يأحٌاي صالؿ اعاصا  ا

مرة  52مرات ، كي إحٌاي 8، ُب مرابو ي إحأي 431كاادة، كيب حٌايمرحني ُب مرابويب حواي مرٌة كاادة، كيإٌ٘بي 
 ي(3)مرات  15ُب مرابوي إحواي 

بان  عليه السالـ :-لى لساف وتسف ُب الررآف اتله حعأب ع كمف أمول  ذل    ( 2)يي إٌ٘ب رىأىٍو ي أىاىدى عىكىرى رىتٍرى

لىً  الرىٍدر   ﴿:كاتله حعأب،  ٍلوىا أىٍكزىاران ًمٍف زًوٍػوىً  الرىٍتـ ﴿، كاتله:﴾ًإحنا أىحٍػزىلوناهي ُب لىيػٍ كىلىً أِّ  ﴿كاتله:  ،(1) ﴾كىلىً ونا زتًي
 (ي5)﴾ رىسيتؿي ًمف رنبِّ العىلىًمنٍي 

 كعٌم  ا ه التاارة )أم ا ؼ حتف التااو ( اىت اادكات الل ت حوي ي بالوتف موو :   
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي :54، 2سيبتوه ،جال ياب ،   -4
 ي29، 28، صـ(4:93) ، م يب  اطتاؾتي بالراارة كدار الرفاعي بالرواض،4ط ، عبد اليتاب رمطاف ستث كمراتت ُب اللحن  ، -3
 ي11 :وتسف -2 
 ي  98: طه  -1
 ي84: ااعراؼ -5

ا ًبرىبى  ﴿:-عليه السالـ -ي لعٌوي ااؿ حعأب على لساف الويب متسى  ي(4) ﴾ لىعىلِّي آحًٍي يٍس ًموػٍ ى
كالعرب حت ؼ رٌو ذل  طلبان للي   كلالايصاد ُب اجمل تد اظتب كؿ، كالررآف  ال رٙب جا  على موااج س     

ما ات  ريو أك صعم ُب الو   ،بو رلماحه موسجم  ما بعط ا احسجامان كسوو س، اىت إح  ت جتد فيه 
ػت مان، كاركفه اظتسييدم  ُب اودس  كبوا  رلماحه مويراة احيرا ن راهعان ت جتد ارفان ووبت به م احه أك وسيورو 

 على الٌلساف ح رهي



 
 

كاػػد رراػػتا       مػػف اجيمػػاع  >>كالعربيػػ  ح ػػره حيػػابا اظتيراربػػات رمػػا ح ػػره حيػػابا ااموػػاؿ اػػاؿ ال ارسػػي:   
اظتيرارب  ما رراتا مف اجيماع اامواؿ، أت حرل أ س ودامتف اظتيرارب      رما وػدامتف اظتوػاؿ  فػالربيالف مػف 

 ي(3)<<اامول  اظتيرارب  إذا اجيمع  صيٌ    حارة باعدااـ  كحارة بالرلم كحارة باضت ؼ
 ﴿ ؼ رلم  اسي اع حتػ ؼ مو ػا اليػا  فيصػبح اسػ اع اػاؿ حعػأب:كمف اامول  الل ويس في ا اليي يف باضت  

ا ًاٍس ىاعيتا أىف وىٍت ىريكه  (ي2)﴾ فىمى

 >>مر عاف صػامياقتا ميمػا الف  فنحػه روػْيان مػا و ي ػي بتااػد مو مػا  اػاؿ بركرلمػاف: كإذا حتأب ُب العربي    

ااػد بعػد اآلصػر ُب أٌكؿ ال لمػ  فنحػه و ي ػي إذا حتأب مر عاف أصتا ما الصامي  ميما ل  أك ميكػا   جػدان الت 
 ي(1)<<بتااد مو ما بسبم اترحباط ال اأ بيو ما

كا ا و كف عف ااحتف أصػتا س  كح طػيل س ظتيباعػد اظتيػارج عػف اظتيرػارب، فالعمليػات اليجميليػ  حيعػدد    
امػر ححنيػْيان ُب أمػارف كحيوتع اسم رو اال  ،فبعص اضتاتت حتيػاج إٔب حػزع عطػت كإزاليػه كأاياحػان وي لػم ا

 اضتركؼ ي 
ٍب وػػػ ٌب بعػػػداا الريػػػاس فػػػييعمِّس التػػػاارة علػػػى رػػػٌو مكػػػابه كؽتا ػػػو مػػػف أجػػػو اتحسػػػجاـ الصػػػتٌب ُب كاػػػدات   

 ال الـ ي
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػ 
 ي 41ه: ػط -4
، دار ال يػػػاب العػػػريب لل باعػػػ  4ال يػػػاح اػػػليب طأبػػػت علػػػي ال ارسػػػي ،حح:علػػػي الوجػػػدم حاصػػػف ،ك عبػػػد اضتلػػػيس الوجػػػار ك عبػػػد ، اضتجػػػ  ُب الرػػػرا ات السػػػبا  -3

    ي 4كالوكر، الراارة ، ج
 ي8:ال  ف:  -2
 ي :8، ص:(ـ4:88): رمطاف عبد اليتاب ، الرواض،  حررت  رارؿ بركرلماف، فره اللحنات السامي ،  -1
 

    اإلعالؿ واإلبداؿ: -5
 :الؿػػاإلع 

ـىي  كورصػػد بػػه اػػ ؼ اػػرؼ العلػػ ، أك البػػه أك حسػػ يوه، كاػػت    أحػػتاع، فػػاععالؿ باضتػػ ؼ ؿتػػت: ال عػػو ياىػػا
ػػٍف كبػػاع بًػػٍا فحػػرؼ العلػػ  لتػػ ؼ  اهيػػاي ، كموالػػه ُب اليوزوػػو اامػػر موػػه يايػػٍسي كا ػػ ا مػػا صػػاؼ الػػ م أمػػره صى



 
 

يػدى ػٍِّر ايػٍس فى ىحٍػً ٍر ﴿العزوز اتله حعأب:
ػا اظت ك اععػالؿ بالرلػم موػو: مػداهفي أصػل اي مػداوفي احرلبػ   (4) ﴾وػا أوػُّ ى

ليػػا  إٔب قتػػزة، كمػػف أمولػػػ  اععػػالؿ باليسػػ ني : وىًبٍيػػػاي ي أصػػل ا ي وػىٍبيًػػاي ي، كوػىريػػٍتؿي أصػػػل ا وػىٍرػػتيؿي اياسػػا علػػػى ا
ٍلبػي يس كىوػىريٍتليٍتفى ستىٍسى ه سىاًدسي يس   ﴿ال عو الصحيح متىٍريجي، كمف أموليه ُب الررآف ال رٙب: يػىريتليتفى  ىال ى ه رىاًبعي يس رى سى

ٍلبػي يس  ي (3)﴾رى
كُب اععػالؿ باضتػ ؼ كالورػو حالاػظ أف اػ ؼ اضتػرؼ، أك البػه وػلدم إٔب اػ ؼ الصػتت كذلػ  وبػني     

ـىي مطػػارعه يوىصيػػتـيي، ورػػتؿ  مػػدل اترحبػػاط الت يػػ  بػػني اايصػػاد ااصػػتات كال يابػػ ، كموػػاؿ ذلػػ  ال عػػو يصىػػا
يىػػػمى وىٍ ييػػػي ـي تي ٍصػػػوى يالصػػػرفيتف: إف أصػػػو اظتطػػػارع  ، كموػػػه حالاػػػظ أف الػػػتاك االػػػه رحػػػاؿ ال عػػػو الصػػػحيح رى مي
ـي(، لػػ ل  وػػػيس حرػػو اررػػ  اضتػػػرؼ إٔب تي ؼ الصػػحيح ابلػػه )الصػػػاد( سػػارف )وىٍصػػ)اػػرؼ علػػ ( مطػػمـت كاضتػػػر 

ػباضتػرؼ الصػحيح اػتم ف ػت أكٔب  الصحيح السارف ابلػه، كحعلػيل س ُب ذلػ  اػت أفٌ  و اضتررػ  مػف اػرؼ يحمُّ
ايػػ  وػػلدم إٔب ،دا  الصػػتت  ا الورػػو بػػفيصػػبح يوىصيػػتـيي، كويصػػو اػػ ، (2) العلػػ  الػػ م اػػت اػػرؼ ضػػعيف

 ي(*) الورو ُب الو   جتوم
كاليعليالت إت راب  مف أاو باع، كما ا ه الرتاعد كاليعدوالت كا  ا ما اافعاؿ اظتكا   له ؿتت: ااؿ،   

  يأك نتوا حداكعتا وعي  حتتي  ا،اللحن  لييسْي كحس يو اسيعماعتا، كإبعاد رو ما مف ا حه أف 
 
 
 
 
 
 ػػػػػ ػػػػػ
 ي  14ر :  ػاظتد  -4
 ي  33ال  ف :  -3
 ي212، ص: (ـ8::4)ووتر: الصرؼ اليعليمي كالي بي  ُب الررآف ال رٙب، ػتمتد سليماف وااتت، دار اظتعرف  اصتامعي ،  - 2
ف كاكا للطم  ابل ا، كوا  ل سرة ابل اي، ااؿ السيتطي ُب اتارتاح ُب أصتؿ الوحت، فيما متا اععالؿ بالورو: يكا ا ما تبد لل با موه ررلم اال - *

 ي83، ص:(ـ9::4  اػ4149)، 4السيتطي، اتارتاح ُب أصتؿ الوحت، حتري : ػتمد اسف إشتاعيو الكافعي، بْيكت، لبواف، دار ال يم، ط:

 داؿ:ػأما اإلب
بالرلػم كػبه اععػالؿ اػت وي دكف اارتاط أف و تف اػرؼ علػ  أك اػْيه ،ف ت إزال  ارؼ ككضا آصر م احه،  
 ي(4)اععالؿ صاص سركؼ العل   أفٌ  إتٌ 

 اء: ػاء االفتعاؿ طػت إبداؿ 



 
 

كذلػػ  إذا راحػػ  فػػا  اتفيعػػاؿ أاػػد أصػػتات اعطبػػاؽ )ص،ض، ط، ظ( فيبػػدؿ حػػا              )افيعػػو(    
ف صػص  كمكيرا ا إٔب أصي ا اظت بر  ال نػا  لي ػتف اوػاؾ حواسػم بػني فػا  ) افيعػو( كحاه ػا فيرػاؿ ُب افيعػو مػ

، أبػػػدل  اليػػػا  طػػػا ، كالينػػػ  ر اوػػػا حرػػػدمي كمػػػف أمولػػػ  ذلػػػ  ُب الرػػػرآف ال ػػػرٙب، اتلػػػه  اصػػػ ص كااصػػػو: اصػػػيىصى
   ( ي2)﴾ ادى  ٍ عى  اطٌلىاى الحنىٍيمى أىـٍ ًاخٌتى ى ًعٍودى الرنزٍتىفً  ﴿حعأب:
اد ُب اصػ ص )مػوالن( حتيػاج ككجه الوِّرو ُب ا ا ااصو أفن الصِّ   الحنليت ) الٌي ييس الػ م حيصػف بػه الصنػ    

صػػ   رايرػػ    ٔبليسػػيتُب ات ػػا مػػف الحنلػػظ، ك بػػ ل  وسػػ و اتحيرػػاؿ مو ػػا إ -أم اتسػػيمرار -فػػرتة مػػف الػػدنكاـ
 رمرح عات ال نرو  إذا اميدت حروح، كإذا اـت ط  بسرع  أرار ي

عان وورػو علي ػا احنػه ويعب ػا، كمػف ٍبن إفن سرع  اتحيراؿ مف اليظ إٔب راي  ح لف أعطا  الوُّ   حترران سػرو    
أصػػبحا  كاععػػالؿ كاعبػػداؿ، اوػػا رػػاف الػػم الينػػا  ارفػػان م يمػػان لترػػ  حتعػػا مػػف الينواسػػم كويسػػر الوُّ ػػ  معػػان 

حػػه ر ي رمصػػ لح للحػػدو  عػػف اليبػػدتت الي يي يػػ  للصػػتت، بسػػبم غتاك Assimilationوعرفػػاف باظتما لػػ  ي
 ي(2)ياصتات أصرل

كسبم ذل  عامو صتٌب وليه >>يس ححنيْي إادل ال تحيمات ب احه ت ص   مف ص احه ،كُب اعبداؿ و    
مباارة أك ورا بعيدا موه، كا ا ما نتوله إبداؿ السني صادا ؿتت: س ح كسراط كأسبغ إذ وراؿ في ا: ص ح 

ٍيً رٍ ،الصرلت  كصراط كأصبغ بالصاد دل  بٍ ، أي (1)﴾ أك بني بني، كر ل  اتله حعأب:﴿ لىٍس ى عىلىٍيً ٍس ًتيسى
 .(5)<<السني صادا ف صبح  تصي ر

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ  
، 3اػ( حتري : ػتمد ػتي الدوف عبد اضتميد، دار ال  ر، دمك ، ط:883ووتر: ارح ابف عريو،  ا  الدوف عبد ا بف عريو العريلي اظتصرم اعتم ا٘ب ) -4
 ي 341،  ص:  1ج (،ـ4:95)
 ي78مرٙب: - 3
 ي18لحن  كاطاوا العربي ، شتيح أبت محنلي، دار غتدتكم للوكر كاليتزوا، عماف، ااردف، ص: ُب فره ال - 2
 ي33سترة الحنااي : اآلو :   - 1
5
 ي31ووتر: مك ل  العامو الوحتم كحترو  اتايطا ، دي فير الدوف اباكة، ص:  -  
 

 ي(4) اعر:ػالك ررتؿ رية:ػالشع للضرورة الحذؼ -ث
ػا صىتٌاحىا وىيىافً مىيػٍ  عتىىا            ػمى ٍوه عىلى أىريمُّ    ****   رى   الونًمػػػػري  سىاًعدى

 البحػػػػر ح عيلػػػػ  علػػػى اافتػػػػ  سػػػبيو ُب }صىتٌاحىػػػػاف{ اليوويػػػ  حػػػػتف اػػػ ف  صىتٌاحىػػػػا  رلمػػػ  ُب  كاػػػػا اضتػػػ ؼ     
 ياظتيرارب



 
 

 اصػػػاهداس، ووتمػػػتف الكػػػعرا  حرا  كالرافيػػػ  الػػػتزف برػػػتاحني الكػػػعر كحريػػػد اليتاصػػػلي ، العمليػػػ  إؾتػػػاح سػػػبيو كُب    
 أك ورػػٌدـ رػػ ف اللحنػػ ، اتاعػػد بعػػص ذلػػ  ُب ميجػػاكزوف كمػػتااب س اػػراهح س علػػي س دتليػػه رمػػا أاػػعاراس وػػرككفك 

 ؼير صوو ت ما حصروفك  ،الكعرو  للطركرة لت ؼ أك  ولٌصر
 كاػػالتا: اجملػػاؿ، اػػ ا ُب اتاعػػد اعنػػدكا الػػ وف العربيػػ  كعلمػػا  الورػػاد، مػػف سعتػػ كحصػػْيا مسػػاعدا ذلػػ  ُب ككجػػدكا    
 البوػا  ب سػر ااسػاليم علػس ُب اليػـت وسػمتحه مػا اػت اللحنػ  لرتاعػد اليجػاكز كاػ ا لحنْيه، كتتز ت ما للكاعر كتتز

Rupture de Syntaxe ي 
 بػػػو   ال ينػػاب ل بػػار اػػػ ا كويبػػاح كركعيػػه، اادا ، صتمػػػاؿ اليماسػػا اللحنػػ  اتاعػػػد عػػف اطتػػركج عػػػف عبػػارة كاػػت>>

مدكف  ي(3)<<ااراض ورصدكحه كإفتا العبارة، ُب ا ل  أك  وج عف و حتحه ت سكا جله،أ مف كلتي
  :رابػلإلع الحذؼ -جػ
 اال  ُب اظتطارع كال عو ،(*)اظتيم ف اتسس آصر ُب العتامو جتلبه ال م اظترٌدر أك التاار اا ر كمعواه >>     
 أك و يبتا، و يبايييٓب ٓب اطتمس : اافعاؿ كُب اصْي، صاه  ُب ويموو فاضت ؼ ييٍم،أرٍ  ٓبموو: ،(2) <<اصتـز
 ت:ػؿت موه العل  ارؼ حت ؼ  الوااص  اافعاؿ مف راف

ي، يٓب   )الس تف(ي الصاه  ك )التاك( الصام  ا ؼ وروي، يٓب وػىرى
 وعػأ ت ف ػ ا اللحنػ   اايصػاد آليػات مػف بػارزة آليػ  وعيػص حػ رراا ٓب كالػل ذررحػا الل ب حتاعه اضت ؼ راف كإذا     
 أك ارووػ ، ُب ويموػو عليػه دليػو مػف لػه تبػدن  ادك ػه كعوػد اااػتاؿ، رتيا ُب  مي ىٌطو كم ام م ردة، ااعدة هأح

 ل تي ي أك عرلي ، أك االي  مصااب  اراهف
 كؿتبػػ ه إليػػه فتيػػو احوػػا  اظتعػػد ُب ليػػٍب  إٔب اضتػػ ؼ وػػلدم أتن  بكػػرط اضتػػ ؼ، اػػركط أاػػس مػػف حػيعىػػدٌ  كالررووػػ      
حرػ  اظتب كلػ  لل ااػ  اظتريصػد البالاػ  أسػاليم مف أسلتبا أك كج ا يبارهباع

ي
 اظتعلتمػات مػف ؽت ػف اػدر ارػص كاظت

 البكرمي اليتاصو عملي  ُب
 إٔب عوػه صػرؼووس اػ  كبػال فنحوػا ا كؼ، على دال  اروو  اواؾ ح ف ٓب أك اظتعد، ُب لب  إٔب أدل إذا أما   

 بنكتازي إلي ا حي رؽ الكركط ا ه اقتي  كحترا كحاجح، اؿفعٌ  حتاصو ليحري  ااساليم مف اْيه
 المحذوؼ: على دليل وجود -2

                                                 
4
 ـ(،4:94 اػ4114) عراب ُب الوحت العريب كح بيرا ا ُب الررآف ال رٙب، أزتد وااتت، جامع  اعس ودرو ، ط:تاارة اع- 
 ي423ص:  
3
 ي428اظترجا ح سه، ص:  - 

 اتسس اظتيم ف: اظتيصرؼي - *
 ي81تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، طاار سليماف زتتدة، ص:  - 2
 



 
 

 كوسػيحنأ اظتػي لس وروػداا الػل ا كفػ  العواصػر أك العوصػر علػى حػدؿ )*(ارووػ  مػف تبد   اضت ؼ عملي  أ وا        
 كتعػػو دليػػو بػػال اضتػػ ؼ أف إٔب كذاػػم اضتػػ ؼ، عوػػد الػػدليو أقتيػػ  إٔب جػػأ ابػػف حبٌػػه كاػػد الررووػػ ، بدتلػػ  عو ػػا

 ي(4) ي  ته  اْي اضت ؼ و تف كعليه ، مسيب ما ال الـ
 اػػاـ إذا إت الدتلػ  كح كوػو ف ػػس إٔب )الررووػ (، بػدك ا وصػو لػػف -سػامعا أك اارهػا رػػاف سػتا  - إليػه كاظترسػو      

 الػػل كال لمػػات، اصتمػػو مػػف  غتمتعػػ إت اػػت مػػا الػػوا افن  ذلػػ  كاػػدات، إٔب اطت ػػاب رمػػتز ح  يػػ  بعمليػػ 
 فيمػا وبحػ  ت ف ػت كلػ ل  عوه، اظتس تت الوا معا٘ب أك اظتعد ح  ي  إٔب باعضاف  اركف ا، باحي ا  حوي ي

 ي(3)ايو ما كرا  عف وبح  كإفتا ايو، اد
 الػوا مو ػتؽ صػالؿ فمف عوه، س   ما معرف  إٔب  ا التصتؿ ويس الل ال ي ي  أك ال رور  حيبني ا ا كمف     
 العمير ي بوييه كف س م اموه تسيو اؽ  واواه ُب كالحنتص اظتركر، حسي يا الس حي  بوييه أك
 داـما ما، اد إٔب مسْيحه كوطبط الرارئ، صي ا ورتد أف اللحنتو ( )اظترسل  للوا تبدٌ  كاوا  
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػ

ل يح   الل فتؽ العني ُب : وىسعتف حعيص اروو  على االف ا كف ، كرسر ال ا  ُب فعو اامر : ، موو اماالرروو : اي رو أٌمارة  أك عالم  دال  على أمر  - *
  يًؼ، اروو  دال  على اليا  ا كف  ، كالطم  فتؽ اظتيس ُب رلم  ي حعلميٌف ي اروو  دال  على أف ا كؼ كاك

 ي 289،ص 3ووتر :  اطتصاها ، ابف جأ ، ج -4
 ي 34ص:  (،ـ2::4)، 4: علي ارب اظتررز الوراُب العريب، دار ال با، ط: الوا كاضترير  - 3

 بويػ  ُب فرااػا وك و اوا  ؼاضت راف كإذا ،أسئليه ك الرارئ ظتالاتات حلراهيا اتسيجاب  على اادر اْي الوا
 ي(4)اتحصاؿي لعملي  ااساسي  بريميه لتي ظ أحه إت الوا،

 أك فالل تيػػػػ  ي(3)العرليػػػػ  الررووػػػػ  وطػػػػيف كبعطػػػػ س ، كمراليػػػػ مراميػػػػ  أك ليػػػػ كاا ل تيػػػػ  إٔب حورسػػػػس كالررووػػػػ      
 طرورػ  أف بيػد دلػيال، الل ػظ سػياؽ لتمػو ت كاد ال الـ، مف تارا أك سابرا السياؽ فو ت  أف حريطي اظترالي :

 مريطػيا اباععػر  ورػا أك اظتو تاػ  باللحنػ  صػاص كاػت اػ كفات حرػدور علػى وعػني لصػتٌبا أداه ػا أك اصتمل  ح  
 اليردوراتي لبعص



 
 

 اتله موو                                                                                            اـ:ػع لفظي دليل -أ

 العاـي الل ظ عليه دؿ دورالير ف  ا صْيا أحزؿ أم ،(2) ﴾اْيٍ صى  اتٍ الي اى  سٍ  ي بُّ رى  ؿى زى حػٍ أى  ااذى مى  اتٍ رى حػن اً  فى وٍ  ً لن لً  وى يٍ اً  كى ﴿ حعأب:
ػػ تٍ لىػػكى  ﴿ حعػػأب: اتلػػه اضتػػ ؼ علػػى الػػداؿ الالاػػ  الل تػػي السػػياؽ كمػػف       ،(1) ﴾لدى اعتيػػ ىلىػػعى  سٍ  يػػعى مى صتى  اي  ا ى اى

 ي(5)كتمع س أف حردوره اا  م عتؿ
 المنطوقة: باللغة خاص صوتي دليل -ب
 تا وتاي للعبارة الصتٌب فاادا  للساما، ذل  نيسيب ح ره طرور  فنف ال الـ بعص ا ؼ اظترسو أراد إذا       
 اػػ ؼ ُب عليػػه وعيمػػد الػػ م الصػػتٌب الػػدليو بيػػاف ُب جػػأ ابػػف ا ػػاه مػػا ذلػػ  أمولػػ  كمػػف كا فػػه، البػػاث أراده

 فيرػػتؿ: عليػػه كالووػػا  إحسػػاف مػػدح ُب ح ػػتف أف كذلػػ  ح مليػػه، إذا ح سػػ  ُب اػػ ا حتػػ  كأحػػ  >>اػػاهال: الصػػ  
 ي(8)<<ررنتا اجاعا رجال  أم  ا الصتت كإطال  الالٌـ دت يط ُب فيزود رجال كا راف
 اظتعدي إٔب للتصتؿ اسيحطاراا ووبحني الل ال المي اظتتاف عواصر مف ااام اعوصر  حعد الصتحي  كالرروو    
 
 
 
 
 
  ػػػػػػػػػػػػػ

 ـ(، 1::4 اػ 4145دم الوراُب جبدة، ط: )الوا الدوف إشتاعيو، : عز حترو  اليلري: مردم  حردو  ح ليف ركبرت اتلم، حررت  -4
 ي33ص: 

 ي421ووتر: تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، طاار سليماف زتتدة، ص:  -3
 ي21سترة الوحو: اآلو :  - 2
 ي25سترة ااحعاـ: اآلو :  -1
 ي448ووتر: تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، ص:  - 5
 ي282، ص: 3اطتصاها، ابف جأ، ج - 8

  الية:ػلحا رينةػالق
 حتليػػو أك حػػا رػػو اعيمػػاد بكجػػت  إٔب )فػػْيث( اعؾتليػػزم حبٌػػه كاػػد اللحنػػتم، للػػوا اظتالبسػػ  التػػركؼ كاػػي     
 ي(4)السياؽ أك باظتراـ وسمى ما على لحنتم



 
 

 اظتػػػي لس كايصػػػي  ال ػػػالـ كوكػػػيمو ال المػػػي، للمتاػػػف اظت تحػػػ  العواصػػػر رتلػػػ  اػػػت عوػػػده اضتػػػاؿ فسػػػياؽ     
 إٔب إضػػػاف  كجػػػدكا إف كالسػػػاما اظتػػػي لس اػػػْي ال ػػػالـ وكػػػ د مػػػف كايصػػػيات الورػػػاُب، ح توو ػػػا كرػػػ ا كالسػػػاما،
 ي(3) كاْياا اصتت كاال  كالسياسي  اتجيماعي  رااكضاع اطت اب، في ا كترم الل التركؼ
 ُب  جػأ ابػف عليػه حػاٌ  رمػا به، اظتل تظ ا س ُب راف عليه ودؿ ما اضتاؿ سياؽ ُب راف إف ا كؼ كال الـ
 أف ذلػ : ُب أكرداػا الػل اامولػ  كمػف (2)اظتل ػتظ س ا ُب راف عليه الدتل  دل  إذا ا كؼ اهايباباطتص
 الررطػػاس، أصػاب :أم كا، الررطػاس فيرػتؿ: صػتحا فيسػما أرسػله ٍب ،الحنػػرض ؿتػت سػ ما سػدد اػد رجػال حػرل

 بػػه، الل ػػظ موػاب حابػػ  اضتػػاؿ لػ دت أفٌ  اػػْي الل ػػظ، ُب وتجػد ٓب كإف،البيػػ  بػػه اظتل ػتظ ا ػػس ُب اآلف فػػ)أصاب(
 الل ظ مف بدت بال عو اضتاؿ ا ادة فصارت زودا، اضرب : أم زودا، وده: ُب بسيف مىٍ تو  لرجو اتعتس كر ل 

 ي(1)به
 ة:ػالعقلي رينةػالق

 سٍ  ي يٍ لىػػعى   ٍ رِّمىػػاي ﴿ حعػأب: اتلػػه ف ػي اضتػػ ؼ، مػتاطف ذلػػ  ُب تػا معاحي ػػا ل  ػس كحػػدبر ح مػو إٔب حتيػػاج كاػي      
 
ى
 اصػػده الػػ اف إٔب ويبػػادر كالػػ م بالػػ كات ت باافعػػاؿ حيعلػػ  إفتػػا اضترمػػ  أفن  علػػى وػػدؿ فالعرػػو ،(5) ﴾الػػدنـكى  يى ي ػٍيػػاظت

  الدـ كارب اظتيي  :أرو أمي(8) اليواكؿ
 يحورا أك اعرا راح  ستا  العربي  الوصتص ُب كميوتع  روْية الرراهف مف الوتع ا ا على كاامول    
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػ 
 ي421ووتر: تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، ص:  -4
  ي228ص:  (،ـ4:83 ) علس اللحن  مردم  للرارئ العريب، ػتمتد السعراف، اعس ودرو ، دار اظتعارؼ، -2
 ي 395، ص: 4اطتصاها، ابف جأ، ج -2
 ي398، 395، ص: 4اطتصاها، ابف جأ، ج -1
 ي12سترة اظتاهدة: اآلو :  - 5
   علـت البالا : اطت يم الرزكوأ، كاعوطاح ُب499مص  ى اظترااي، ص:  -البياف كاظتعا٘ب كالبدوا –ـت البالا  عل - 8

 ي3:4، ص: 4حكر كحتري : ػتمد عبد اظتوعس ص اجي، دار ال ياب اللبوا٘ب، ج
 

 كحاهبه ال اعو موو موه، ا كؼ مف كالجزء المحذوؼ يكوف أال كات الكركط ك ا٘ب     
 ارضػه وػورص تا ادووه ُب و ٌب ت رالمه مف اضت ؼ اظترسو أك اظتي لس أراد فنذا الغرض: نقض عدـ الو ماك  

 كاعكتازي لالصيصار مرود كاضتاذؼ لل تؿ، مرود داظتلرٌ  اف موال، راليتريد



 
 

 عليػه لػ د إف كاػ كؼ ه،بػ االيػه ليػدافا حتريػده كتػتز ت خت ي ػا اػ ؼ مػا رػو أفٌ  >>جػأ ابػف وررر رما    
 ي(4) <<به  اظتل تظ ا س ُب الدتل 

  زود ح سه ضرب  ال م حرتؿ: زود ضرب  ال م ال : لت اتله وترداا الل اامول  كمف     
 لورطػػػ  حلرػػده ذابػػ  فلػػت اتسػػس، ل ػػتؿ اليي يػػف موػػه الحنػػػرض إفتػػا اوػػا اضتػػ ؼ أفٌ  كذلػػ  اػػاهز، اػػْي اػػ ا

 الحنرضي
 كامػتض لػب  لتصػو أحه اظترسو علس ما فنذا اظتعد، ُب الحنمتض أم :اللبس عدـ كات الكركط ا ه كرابا     

 أك السػاما فدتٌ ػ الػل الرػراهف ااػرتاط رػاف لػ ل  الوػا٘ب، ال ػرؼ كإف ػاـ اظتعػد، سػالم  ات فااكٔب ،اضت ؼ ُب
 مػػررت ؿتػػت: -االبػػا -صػػ يه برػػا  مػػا اظتتصػػتؼ اػػ ؼ نتوػػا ذلػػ  كموػػاؿ ا كفػػ ، العواصػػر إدراؾ مػػف الرػػارئ

 ي(3) طرو  أك رمح أك رجو حريطي العرلي  الرروو  اف ووب ت 
 اصيصػار إٔب اضتػ ؼ وػلدم أت كاػي اظتراـ، عت ا بالوسب  أقتيي ا لرل  ارح دكف ح رراا أصرل اركط كاواؾ     

 ػت كؼييييإْبي اي  عف ًعتضا ا كؼ و تف كأت اظتييصر،
 والبالغية: الفنية الحذؼ جمالية

 علػػػى كالتاػػػتؼ العواصػػػر بعػػػص لتػػػ فتف عوػػػدما الوػػػاطرني، طػػػرؼ مػػػف مرصػػػتدة أاػػػراضك  أاػػػداؼ للحػػػ ؼ     
 أك اظتعػد علػى التاػتؼ ُب كفويػا رتاليا أ را له فنفٌ  ٍبىٌ  كمف عدمه، أك ا كؼ حردور ُب صل  له اظتي لمني أاراض
  : ولي فيما اليتاصلي  العملي  ُب البالاي  الصترة ا ه فاعلي  كحيجلى عدمه،

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي399، 398، ص: 3اطتصاها: ابف جأ، ج - 4
 ي 289، 3اظتصدر ح سه  ، ج - 3
  التخفيف: -أ

 الصػػيغ مػػف ـت ػػف فنحوػػا ـال ػػال عواصػػر إاػػدل اػػ ؼ عوػػد فنحػػه تبػػا يم كأ اػػات و م اػػ كؼ رػػاف سػػتا         
 وػػػ ٌب ني،والسػػػار اليرػػػا   ذلػػػ كموػػػاؿ باضتػػػ ؼ اليي يػػػف ُب الرابػػػ  مع ػػػا  جتػػػي اتسػػػيعماؿ ف وػػػرة كالرتاريػػػم،



 
 

 العربيػ ، حػاطرتا  وعيػده ٓب ؿتػت علػى مليريػني  مػا الو ػ  صػعتب  مػف الػييلا ُب رابػ  مو مػا السػاب  ُب اضت ؼ
 مػػف اليرليػػو ُب رابػػ  لتػػدث ذلػػ  رػػوُّ كاْياا، اضتررػػات بعػػص كاػػ ؼ ووصػػرؼ ت مػػا كصػػرؼ اظتولػػني، داػػاـكإ

  ي الوُّ  رى سٌ يى حػى  كباضت ؼ وػىٍتًعدٍ  أصله افٌ  كال سرة اليا  بني ع التاا التاك موه ا ف  يوىًعديي فال عو اصت د،
 ي(4) 

 لتصػػو اػػد كإفتػػا             فرػػط باضتػػ ؼ ويحرػػ  ت اليي يػػف أف ارمػػ كيكَبي، يكزفي، ال عػػو مػػا كا ػػ ا      
 ال لم ي بداو  ُب التصو قتزة ادةرزو ارؼ بزوادة
 مػػػف أصػػػواؼ أربعػػػ  علػػػى مبػػػأ العػػرب رػػػالـ أفٌ  بػػػنين  أف بعػػػد ػ(اػػ485 )ت ال راايػػػدم أزتػػػد بػػػف اطتليػػػو ورػػتؿ     

 االػف اػ ه أدصلػ  كإفتػا البوػا  أصػو مػف ليسػ  ااكػعر ُب كاالػف >>كستاسػي كربػاعي ك ال ي  واهي اافعاؿ
ػػ عمػػادا، االػػف  لي ػػتف ال ػػالـ مػػف كأمواعتػػا اافعػػاؿ ُب  وو ػػ  ت سػػافاللِّ  افن  البوػػا ، اػػرؼ علػػى للسػػاف مالن كسي
 <<التصو ألف إٔب فيحياج اضتركؼ مف سارفبال

 ي(3)
 اـ:ػواإلعظ التفخيم -ب

 السػاما و  ػس ركحػدبٌ  ح مػو كبعػد ، اصتمل  عواصر مف عوصرا ؿت ؼ عودما مب ما تااره على ال الـ وبدك       
 فيػػه وػػ ام إ ػػاـ اػػت بػػو أمامػػه، اػػاجز أك رمػػاحا كورػػف اظتعػػد و سػػد إ امػػا لػػي  ف ػػت اظترسػػو، مػػراد الرػػارئ أك

 الػو   ُب كوعلػت اػ حه وعتس ذل  فعود إدراره، عف ااصرا فْيجا ،اظتراد اظتعد إٔب ؽي كويكتٌ  م ام، رو ال اف
 اظتػػراد مػػف  الػػتاس ُب متػػيلج رػػاف مػػا زاؿ الل ػػظ ُب ت ػػر إذا اػػ كؼ أف حػػرل أت  >>: السػػيتطي ورػػتؿ م احػػه،
 <<للم رتر كصلا

 ي(2)
 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ي83ح ُب أصتؿ الوحت، ص: ووتر: اتارتا  - 4
 م دم اظتيزكمي،   رياب العني أيب عبد الرزتف اطتليو بف أزتد ال راايدم، حتري : د  -3
  العمرم، إفروريا الكرؽالبالا  العربي  أصتعتا، كاميدادا ا،: ػتمد كووتر :  ،411، ص: 2الصااف ُب علـت الررآف، ج -2

 ي495ص:  (،ـ:::4)الدار البيطا ، اظتحنرب، 

  الّلذة: زيادة - جػ
 بػػه اتليػػ اذ رػػاف أعسػػر باػػ كؼ الكػػعتر رػػاف مػػارلٌ  كذلػػ  للمحػػ كؼ، الػػ اف اسػػيوباط بسػػبم حتصػػو     

 بالاػ  لػ اب  ػتػ كفا رػاف مػا ذيرػر لػت سيػ  باالحنػاز اػبيه كاػت مػ ام، رو فيه الو   كذااب >>أاسف،
  ي(4)<<ال الـ
 ال رري مف أفصح ال رر حرؾ كأفٌ  بالسحر ابيه حهإ اععجاز دتهو ُب اصترجا٘ب ااؿ كعت ا
  واالختصار: اإليجاز طلب -د



 
 

 اليعبػػْي اػػتة كسػػاهو مػػف كاػػت الرليػػو، بػػالل ظ ال وػػْي اظتعػػد لتصػػو سيػػ  اصت ػػد مػػف اتايصػػاد وػػيس اضتػػ ؼب     
 كالرتاريمي للصيغ

 جأ ابف شتٌاه ٍبٌ  كمف                                                                         الكالـ: على التشجيع - ىػ

 اً ؼ اسس مف ما >>اصترجا٘ب عوه ااؿ كل ل  ال رر، متاا مف أبلغ الو   ُب كمتاعه (*) العربي ي يبكجاع 
 :(3)<<الراهو درُّ  كً  ذرره مف أاسف كا فه إت في ا لتي ؼ أف ووبحني الل اضتال  ُب

ي ًب يوِّ  جىا ىتٍ  سى ىيى ٍ  كىًإذىا  ***  ًليحػى و مى  ًب يوِّ  جىا ىتٍ  ح رى ٍ  ًإذىا  مىًليػحو
 مػػػػف          صػػػػْي وحنويػػػػ  الػػػػ م اامػػػػر عػػػػف السػػػػ تت أف ًاعلػػػػس >> كاليبيػػػػني البيػػػػاف ُب اصتػػػػااظ عوػػػػه كاػػػػاؿ   

 ي(2) <<ال الـ
 ادة:ػػالزي 

ال لم  كال لميني كاحي ا ن ألتاحه بد ان مف اضترؼ كاضترفني ك كإذا روا اد حتد وا عف اضت ؼ ب و أصوافه ك       
باصتمػػو كالوصػػتص، ف ػػ ا ت وعػػأ أٌف اضتػػ ؼ ااعػػدة عامػػ  كاػػاحتف م ػػٌرد ُب رػػو رػػالـ العػػرب  بػػو اوػػاؾ مػػف 

 العرب مف وو   سركؼ ال لم  رل ا كت لت ؼ مو ا ايئا اىت كإف اليرى سارواف أك قتزحافي
إذا اليرػى سػػارواف، كت كتػدكف فيػػه  رػػال ُب  كاػ ا مػػا ؾتػده عوػػد أاػػو اضتجػاز كمػػف جػاكراس ف ػػس ت وبػػالتف   

ا س وي حتف ُب رالم س،كموو ا ه العادة الو ريػ  دت ػو س مػف ح ػ  صػتحني سػاروني مييػابعني دكفتػا >>الو  
 ي(4)<<مكر ، أٌما أاو البادو  ريميس كاْياس ف س أرور ميالن إٔب الييلا مف اليرا  الساروني

، زعػػػس اطتليػػػو أفن ح>> اػػػاؿ الرافعػػػي: اسػػػان مػػػف ب ػػػر بػػػف كاهػػػو ورتلػػػتف ُب ؿتػػػت: ردىٍدف، كمػػػرىٍرف كردىٍدت، كمػػػرىٍرتي
ي ، كمرنتي  ي(3)<<كريدنف، كميرنف كرىدنتي

ف صػػػحاب اػػػ ه الربيلػػػ  متػػػال تف مػػػا عليػػػه االػػػم رػػػالـ العػػػرب اٌف فػػػٌ  اعداػػػاـ ُب اػػػ ه اامولػػػ  أسػػػ و     
ػػتا اعداػػاـ، كاػػ ه العػػادة الػػل حكػػ كا علي ػػا كحعتنديكاػػا رتػػا اػػي  كأوسػػر ح رػػان مػػف اعداػػاـ، كمػػا ذلػػ  فلػػس و  ُّ

ااس و علي س مف ف  اعدااـ، افن ألسوي س دتٌرس  كدترح  على ذل ، ف  ا أصف كأوسر ؽتا عليػه االبيػ  
الرباهػػو العربيػػ ، كمػػف اوػػا حػػرل أحػػه ليسػػ  رػػو الرباهػػو العربيػػ  حوحػػتا موحػػى كااػػدان ُب اليي يػػف كاليسػػ يو ُب 

حزوػػد ابيلػػ  ُب ال ػػالـ رابػػ  ُب اتصيصػػار كاتايصػػاد، كحتػػ ؼ أصػػرل لػػو   الحنػػرض، كذلػػ  أٌف  الو ػػ ، فرتػػا

                                                 
1
 ي495ا ا، ص: البالا  العربي  أصتعتا كاميداد -  

*
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3
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الورػػو كاطت ػػ  أمػػراف معوتوػػاف ُب اللحنػػ  ت ويرػػدِّرقتا إتن الػػ كؽ، كاػػت لػػي  مػػف الصػػ ات الػػل كتمػػا علي ػػا  >>
 ي(2) <<الواس
أك ا ف ا أك إبداعتا  فمف لتر   كعلى ضت  ا ا نت ف ح سْي روْي مف رالـ العرب ُب حتري  اعتمزة   

  ي(1)﴾اىىٌت ًإذىا جىا ى أىٍمريحىػا كىفىارى اليػنويتر﴿اعتمزحني ارأ :
كالرػرآف ي  اػىت إذا جػا ى اىٍمرحػايكمػف لتػ ؼ الواحيػ  ورػرأ  ﴾ اػىت إذا جػا أمرحػا ﴿: ك مف لت ؼ ااكٔب ورػتؿ   

ا حزؿ بلسا س اركفه اركف س كرلماحه رلما سي  إفتن
  ار:ػختصاال

 ػتػػو لحنػػتم عوصػػر كاػػتع >>  كاػػت: ، بػػاظتعد إصػػالؿ عوػػه ووػػيج ت سيػػ  لحنػػتم لعوصػػر حرصػػْي باتصيصػػار حعػػأ
 ي (5) << اركفه عدد ُب عوه اصيالفه ما الوا٘ب  معد ااكؿ ويطمف سي  آصر لحنتم عوصر
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 السػيتطي جعػو مػا كاػ ا العػرب، رػالـ كُب ال ػرٙب الرػرآف ُب روػْي كاػت كفاعلػه، ال عػو متاػا الطمْي كاتع ووم
ػا الطػماهر بػاب كضػعتا ٍبىٌ  كمػف رالم ػس أروػر مبػد كعليػه العػرب مرصػتد جػوٌ  اػت >>اتصيصػار: أفٌ  ولرد  ا ن
 ي(4) <<ةروْي  أشتا  مراـ ورـت فنحنه الحنيب ، ضمْي صصتصان  التتاار مف رأصص
 ب شتػاه س عػدد س ،كلػت الرجاؿ مف روْي عدد مراـ ااـ التاكي ي الطمْي ا ا فنفٌ  ، عادكا أك اامتا ال : فنذا    

ا ح س  كرٌل   طتوال، كايا تسيحنرا   اتلػه ُب الطػمْيياسي أفٌ  السػيتطي اعمػاـ وػرل اػ ا كعلػى ربػْيان، ج ػدن
 أفٌ  وػرل ااازاب سترة مف  اآلو  ا ه وررأ مف روٌ  ك      تااراني وفعكر  مراـ ااـ  ﴾محن رة عتس ا أعدن  ﴿:حعأب

 ا عبػػاد مػػف عدوػػدة أصػػواؼ عػػف حيحػػدث اآلوػػ  ،افٌ  تػػاارا اشتػػا عكػػروف مرػػاـ اػػاـ ياػػد يعتػػس ُب ياػػسي الطػػمْي
ٍسػػػػػػًلًمنيى  ًإفن  ﴿حعػػػػػػأب: اػػػػػػاؿ الصػػػػػػاضتني،

ي
يٍسػػػػػػًلمىاتً  اظت

ػػػػػػٍلًمًونيى  كىاظت
ي
يٍلًموىػػػػػػاتً  كىاظت

 كىالصنػػػػػػاًدًانيى  كىالرىاحًيىػػػػػػاتً  احًًينيى كىالرىػػػػػػ كىاظت
ييىصىػػػدِّانيى  كىاطتىاًاػػػعىاتً  كىاطتىاًاػػػعنيى  كىالصنػػػاًبرىاتً  كىالصنػػػاًبروفى  كىالصنػػػاًداىاتً 

ييىصىػػػدِّاىاتً  كىاظت
 كىالصنػػػاًهمىاتً  كىالصنػػػاًهًمنيى  كىاظت

ًوْينا اى  كىال ناًرروفى  كىاضتىاًفتىاتً  فػيريكجى يس كىاضتىاًفًتنيى  ا كىأٍجرنا رةن  ً حنٍ من  سعتىي  ي  دن عى أى  كىال ناًررىاتً  رى   ي(3) ﴾ عىًتيمى
 ابف إليه أاار ما كا ا  اظتو صو إٔب عوه العدكؿ كتتز ت اظتيصو بالطمْي فيه ولحى أف أم ف متضا ف و كل ا   

 (:2) ااؿ ايوما مال 
ي ي  تى  ًاٍصًييىارً  كىُب            يوػٍ ىًصو كتًى

ي ى  أىفٍ  حى ىحنى ًإذىا  ****   اظت يينًصػو كتًى
  اظت

 ُب :يكالسػبم جأ ابف ااؿ كاتصيصار، اعكتاز و طو ال م العريب لراب  حلبي  جا ت الوحتو  الراعدة كا ه  
 ي(1)ي ح تس س ُب كآ ر علي س أصف اظتيصو أفٌ  ذل 
 كبػاب >>: السػيتطي اػاؿ اظتعػا٘ب، سػركؼ حسػمييه علػى اصػ لح مػا كاػت اصتمػو، عػف حوػتب اركؼ كاواؾ    

ػػا، بػػنتن  اضتصػػر  عػػف لإلاوػػا  كيضػػع  اركفػػه افن  الع ػػف كبػػاب رتليػػني، موػػاب فيػػه اصتملػػ  حوػػتب اآلصػػر اػػت كإفتن
ما كاصتما اليووي  كباب العامو، إعادة  عف أاويا ا ن
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 كأمولػػ  ،<< (4) كالكػػرط اتسػػي  اـ كأدكات كأحػػادم أدعػػت موػػاب حاهػػم فيػػه اضتػػرؼ افن  الوػػدا  كبػػاب الع ػػف،
ػػافى  ًإفن  كىالعىٍصػػرً ﴿: حعػػأب اتلػػه مو ػػا جػػدا روػػْية زوػػزالع اليوزوػػو ُب ذلػػ   كىعىًمليػػتا آمىويػػتا الػػ ِّوفى  ًإتن  صيٍسػػرو  لىً ػػي اًعٍحسى

 ي كفاعو فعو مراـ فراـ إتي ي باضترؼ الصناضتًىات كىعىًمليتا آمىويتا ال ِّوفى  اسيود كجو عز فاظتتٔب ،(3)﴾ الصناضتًىات
يػٍرنا ذىرنةو  ًموٍػرىاؿى  وػنٍعمىوٍ  فىمىف ﴿: حعأب كااؿ  رتيػا ذرػر عػف أاو  فمف ،(2﴾) هٍ وػىرى  اىرنا ذىرنةو  ًموٍػرىاؿى  وػنٍعمىوٍ  كىمىف وػىرىهٍ  صى
  روْيي كاْياا البكر، بأ

 از:ػاإليج
 ذلػػ  كمػػف أاياحػػا، بالاػػ  إليػػه،كاعيصكه عػػتاكد روػػْيا العػػرب اسػػييدمه اللحنػػ ، اايصػػاد آليػػات مػػف آليػػ  وعيػػص     

 ي(1)  <<ًاصيصره كأكجزهي  بالا و، ُب وٌ ػا كأٍكجىزى  كًكٍجزنا، كجىازىةن  ال الـ كىجيزى  >>موتتري: يابف ورتؿ ،به اايمتا
 أبػتاب مػف بػاب ف ت ا ا كعلى ،(5)<<عليه وزود أف اْي مف اظتعد على الل ظ دتل  >>اا ْي: ابف عود كات   

 بعط س عف حيرو اىت روْيا، كفصحاؤاا العرب بلحنا  به اعيو  ل ل  البالا ، ح توف ُب ررني كررف ال صاا ،
 ي(8) <<ص و اْي ُب ،كإطوابعجز اْي ُب إكتاز البالا  >>ااؿ: أحه

 اصػدكا إذا كرػاحتا>> اظتػتاطف مػف روػْي ُب ،كاطت بػا  كال يػاب الكػعرا  اعيمده كالبالاي  ال وي  ريميهل كحترا     
 ي(8)<<كاْياا كالكرط اتسي  اـ ر دكات روْية أل اظو  عف بتااداا اسيحنوتا ب ل اظ أحتا اعكتاز

 ااشتا  مف به جاؤكا ما إٔب حسما أٓب >>كالكرط: اتسي  اـ أشتا  فطو مبيوا اطتصاها ُب جأ ابف ااؿ   
  ال وْي ال الـ عف التااد اضترؼ أاد ريف  ا اظتكركط كااشتا   ا، اظتسي  س
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 ي138ص:
 ي 138اظتصدر  ح سه، ص:  – 8

 أـ ماه  أـ  ال تف، أـ عكركف أـ مالي   أعكرةي  اتل : ذل  فمف كال تؿ، اابعاد ُب اظتيوااي



 
 

: فلٌما ميواه، اْي احٌه أبدان  حبلغ ٓب ااعداد حسيتعم ذاب  فلت ألف   التااػدة الل تػ  اػ ه أاوٍيػ  يرػسي ايلػ ى
 ي(4) <<بآصراا ااط اْي اعطال  حل  عف
 كاػػتؿ اامػػارف، رػػو حػػ رر أف إٔب أـييي اظتسػػجد  ُب أـ الػػدار  ُب أزوػػد اتلػػ : عػػف ميحٍنػػفو    زوػػد أوػػف كاتلػػ     

 اتلوػا: عػف ميحٍنػفو  أاػد مػف بالػدار كمػا معػه أاػس عمػرك، أك زوػد ورػس أف اتلوػا: عػف ميحٍنػفو  معػه: أاػس ورػس مف أادحا:
 ال الـ مف اظترصتد كأدا  كاتصيصار، اعكتاز، على مبأ العرب رالـ تيييكاالم ك عمرك، كت زود في ا لي 
 ي (3) عبارة مف ب او
 ب شتػػػا  بعيػػػد اػػػد إٔب اػػػبي   (*)كاظتسػػػيرتة كاظتيصػػػل  اظتو صػػػل  الطػػػماهر إف الرػػػتؿ نت ػػػف اػػػ ا علػػػى كاياسػػػا      

 أاػتؿ: كظتػا كلرػيب، اشتػي ذرػر عػف أاػد يأحاي فالطمْي يأحاي، أاتؿ: ح سي عف أحتدث فلما كالكرط، اتسي  اـ
 أاػتؿ: ظتػا فمػوال اظتيصػل  الطػماهر مػا كرػ ل  كفػالف، فػالف معػي اػس مػف أشتػا  رتيػا ذرر عف به أري ي يؿتفي
 ي ؾتح مف أشتا  ذرر عف أاوتا كالوتف كالتاك فاالف كؾتٍحف، كؾتحتا ؾتحا

 مػف لطػرب لتػاارةا ااشتػا  مػف اْياػا عػف حاهبػ  كيضػع  اظتطػمرات اػاؿ: أحػه وعػيش ابػف عػف السػيتطي كحرو   
 الٌػػ  رمػػا اركف ػػا الٌػػ  فلػػ ل  اافعػػاؿ مػػف اْياػػا عػػف حاهبػػ  اظتعػػا٘ب اػػركؼ جتػػي  رمػػا كاتصيصػػار اعكتػػاز
 اتلػ : اػ ا كحتػْي لالصيصػار، كطلبػان  للعلػس اظتعرفػ  متضػا كالو ػرة اصتمػا متضا اظت رد وتضا ،ك اظتعا٘ب اركؼ

 متضػػا كالو ػػرة اصتمػػا متضػػا اظت ػػرد فتضػػعتا يي ُّتافاسػػ اػػ ا و عػػو الرجػػاؿ رػػو ااصػػو ،ك اػػ ا و عػػوي  رجػػو رػػوٌ 

 مػػف ف ػػو ،﴾اظتػػتت ذاهًرىػػ ي  ح ػػ و  رػػوٌ ﴿حعػػأب: اتلػػه الرػػرآف ُب كموالػػه  ،(2) لالصيصػػار كطلبػػان  اظتعػػد ل  ػػس اظتعرفػػ 

 أك جػف أك إحػ  ح ػ  راحػ  سػتا  كسػيمتت، إت ؼتلتاػ  ح ػ  مػف فمػا ، الو ػتس رتيػا حسػيحنرؽ العمػـت أل اظ
 ي اْياا كأ حبات أك ايتاف
 كحتطػْيه، صػوعه جبتدة كإفتا ال عاـ، ب ورة العصة فليس  ال عاـ، ُب كاليتابو اظتلح تواب  ال الـ ُب كاعكتاز      
 اللحنػػ  صصػػاها أبػػرز مػػف >> كاعكتػػاز ال عػػاـ روػػْي علي ػػا ويػػتفر ت صاصػػ  كلػػٌ ة ب عػػس وو ػػرد أحٌػػه إت اليػػه فػػراس
 حررتوػػا لػػت أحوػػا >>مػػوال: ذلػػ  كمػػف ،(4) <<م يتبػػ  أك   مو تاػػ  راريب ػػاكح كأل ات ػػا، اركف ػػا ُب ؾتػػده العربيػػ 
 ي(3) <<أرور أك ااصو  ي ستيٍ  العربي  الرترت  راح  ااكركبي  اللحنات بنادل م يتبا رالما
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 ي381، ص: 3ـ(، ج4:94، )4ط:
*
 الطماهر اظتيصل : اي ما عتا صترة ُب الل ظ، كح تف ميصل  بال عو ؿتت: اليا  ُب اٌم ، كالتاك ُب اامتاييي -  

 و موو: ات وسما، أحيس، أح يييالطماهر اظتو صل : كاي ما عتا صترة ُب الل ظ إت أ ا مو صل  عف ال ع -   
 الطماهر اظتسيرتة: كاي ما ص ي ، كٓب حت ر صتر ا ُب الل ظ ؿتت: فعو اامر ياسي ال اعو ضمْي مسيرت حردوره أح ييي -   
 ي25،ص4ج ، كالوتاهر  اااباه -2



 
 

 ،ل ور ػا الػدرااس وػل ر اال ػاظ طػتؿ إٔب ووتػر فمػف ال وػْية، للػدرااس بالوسب   باصتتارة وكٌب ه اا ْي كابف       
 بػ ـ ال احتػ  سػترة  كسػلس عليػه ا صػلى  شتنػى كعتػ ا لو اسي ا، التاادة اصتتارة ول ر اظتعا٘ب ارؼ إٔب ووتر كمف

 كآؿ البرػػػرة سػػػترة  ػػػا ح ػػػتف مػػػا ااوػػػ  إٔب ال وػػػرة مػػػف كليسػػػ  وسػػػْيا كجػػػدحاه غتمتع ػػػا إٔب حترحػػػا كإذا ال يػػػاب،
 ي(2) أل ات ا إٔب كلي  معاحي ا إٔب ورجا اامر ذل  أفٌ  ايوئ  فعلموا عمراف،

 اضتارث ررتؿ ردوئا كا فا إصالت راف باظتراد وف ٓب فنذا ل اهدحه، باظتراد كافيا اعكتاز و تف أف ووبحني رما     
  اليك رم: ًاٍلزة بف

ا عاشى  ؽتنف(*)الونػتؾ  **** الؿً تً  ُب  ػػػػري يٍ صى  شي يٍ العى كى  ػػػدن  يرى
 العػػيش مػػف كاضتمػػ  الوػػتؾ تػػالؿ ُب صػػْي الوػػاعس الراػػد كالعػػيش وروػػد: هأحػػ اػػ  ت اظترااػػي: مصػػ  ى ورػػتؿ     

 حيبػني اػ ا كعلػى ،(1)الوتػر كإمعػاف الي مػو بعػد إت اػ ا علػى وػدؿ ت رالمػه ضتػف ل ػف العرو، تالؿ ُب الكاؽ
 ىعلػػ دتلػػ  أم : عىػػيُّ  ف ػػت كإت مػػراده، حتريػػ  مػػف كدت ػػف اظتػػي لس، مرػػدرة عػػف وومػػي رػػاف إذا لتسػػف اعكتػػاز أف

 كإكتػػاز اصػػر، إكتػػاز حتعػػاف:  البالاػػ  علمػػا  عوػػد اعكتػػازك  ،(5)اظتػػراد اظتعػػد إوصػػاؿ علػػى البػػاثٌ  اػػدرة ُب ضػػعف
 ا ؼي

 ر:ػالقص ازػإيج -
 طااي ػػػا عػػػف حربػػػت تعػػػاف، ال لمػػػات فحى ٍكػػػحي  الوػػػتع اػػػ ا كُب ،(4) اظتعػػػا٘ب ُب كح وػػػْي اال ػػػاظ ُب حرليػػػو كاػػػت      

 ػت كف ، وتو ا اد م ردات أك             أل اظ اريكاؼ إٔب السعي دكف  ا  يو ي الساما أك كالرارئ العادو ،
 اى اًمػػػػػتى جى   ي ٍيػػػػػحً كٍ أي  -كسػػػػػلس عليػػػػػه ا صػػػػػلى –ا رسػػػػػتؿ فيػػػػػه اػػػػػاؿ الػػػػػ م ال لػػػػػس جتامػػػػػا وكػػػػػبه مػػػػػا كاػػػػػت ،رةرػػػػػدٌ مي  أك
  ي(3) ارايصى يً صٍ اً  الـي ال ى  ٕبى  راٍصييصً ،كى (**)سلً ال ى 

                                                 
 ي54، ص: 4ت، طووتر: ؿتت كعي لحنتم ، مازف اظتبارؾ، ملسس  الرسال  لل باع  كالوكر كاليتزوا، بْيك  - 4
 ي53اظترجا ح سه، ص:  - 3
 ي89، ص: 3ووتر: اظتوو الساهر، ابف اا ْي، ج - 2
 الٌوتؾ: بطس الوتف كفيح ا: اضتم ي   - *
 ي 492علـت البالا  ، مص  ى  اظترااي ،  -1
 ي418العرد ال رود: ابف عبد ربه، ص:  -5

     وطاح، كبلتغ الرصد كاعتدؼ، كات عدـ الردرة على حتصيو اظترصتد إٔب اظتياطم، ل ل  ايو: العٌيي: ع   البالا  ف ي )البالا ( حعأ الردرة على اع
 صْي ال الـ  اليػو ***   على روْي دليػو 

 يكالعي معد اصْي   ***   لتتوه ل ظ طتوو                  
 
، كالصواعيني                أبت االؿ العس رم، 91، لبواف، عآب ال يم، ص: ال تاهد اظتكتؽ إٔب علـت الررآف كعلس البياف، ابف ايس اصتتزو ، بْيكت -  4

 ي485ص:



 
 

 اػوىػػبُّ رى  تاالي اىػ وفى الػ ِّ  فن إً ﴿ كجػو: عػز اتلػه ذلػ  كمػف حػدرؾ، ت الػل كالحناو  حيسامى، ت الل  اظتوزل فيه ال رٙب كالررآف 
 ُب  ػػػارلِّ  ال اعػػػات عػػػف  صػػػححي  كااػػػدة رلمػػػ  يياسػػػيرامتا الوعػػػاليب: موصػػػتر أبػػػت ورػػػتؿ  ،(2) ﴾تاامي رى ػيىػػػسٍ اً  ٍبين  هي ػاللنػػػ

 اػػػد عػػػف بسػػػراي ا طتػػػرج كااػػػدةن   ن ػابنػػػ سػػػرؽ ٍب سػػػو  ماهػػػ  ا أطػػػاع إحسػػػاحا أفٌ  لػػػت كذلػػػ  اتحزجػػػار، ك اتهيمػػػار
 ي(1) ﴾لتىٍزىحيتف ايسٍ  كىتى  عىلىٍيً س صىٍتؼي  تى ﴿ كجو: عز اتله أوطا ا ا كمف اتسيرام ،

 أك مػػاض م ػػركه عػػف ويتلػػد اضتػػزف افن  عوػػه، م ػػركه رػػو كزكاؿ، عليػػه ػتبػػتب رػػو إابػػاؿ رى ٍرػػذً  فيػػه أدرج فرػػد     
 ،(5) سياحػػه رويطػػجٌ  بػػو بعيكػػه ووي ػػا ٓب امػػرئ علػػى ااجيمعػػ فػػنذا مسػػيربو، م ػػركه مػػف دي ويتلٌػػ كاطتػػتؼ ااضػػر،
ػػلى كى ﴿ كجػػو: عػػز اتلػػه كرػػ ل   البالايػػني رتيػػا عوػػد عػػدٌ حي  اآلوػػ  ف ػػ ه ،(8) ﴾اببىػػلٍ ااى  ٕب كٍ أي  اوىػػ اةه يىػػاى  اصً صىػػالرً  ُب  سٍ  ي
  يمصر مف أرور له  ا كإعجا س ،الرصر عكتاز فتتذج أاسف

 كاياة اصاص ل تي أفٌ  كذل  كمطمتحا، ا ال اعكتاز اي يً لى حػي  ف ي >>بوا٘ب: الصحنْي مص  ى رتؿو     
  اظتعد على زتل ا م احي ع  صراا  عليه فودتٌ  اؽتٌ  أرور اظتعا٘ب مف وافويطمٌ 

 داضتػدك  ح بيػ  تعػد و ػتف أف نت ػف رمػا )الر ػا(، اضتريرػي معواه و تف اد فالرصاص معا، كالباطف التاارم
  ياصتزاهي 

 ،الركايػػػ  اظتعوتوػػ  اضتيػػػاة كتعػػد ،اظتادوػػػ  اضتريرػػ  اضتيػػاة تعػػػد ح ػػتف اف صػػػاضت  فن ػػا  يايػػػاةي ل تػػ  كرػػ ل    
 مػا وي حيػاف ت الرػا أك الر ػا افٌ  ػتػات كالػ  اكؿ وبػدك اػد كااػد آف ُب اظتعويػني بػني اصتمػا فػنفن  و ػف كم ما
 طبيعيػػ  اريرػػ  كإفتػػا  حوااطػػا لػػي  ذلػػ  أفٌ  حػػدرؾ الوتػػر كإدامػػ  الي مػػو، كبعػػد هػأحٌػػ إتٌ  ليوااطػػ ما، كالبرػػا  اضتيػػاة

 ضترػػػػػتؽ زتاوػػػػػ  التػػػػػآب كعرػػػػػاب ل ركع ػػػػػا إفتػػػػػا  اااػػػػػجار فيرطػػػػػيم اػػػػػي  رػػػػػو ُب حكػػػػػااده رػػػػػت٘ب كاػػػػػاحتف
  ي(3) للجميا يا ه اٍ إً  البعصً  وى يٍ اػى  أفن  حريطي اضت م  أفن  رما ،(4)<<اظتتلـت

 ا رػالـ ف ػي للريػوي أح ػى الريػو ياػاؿ: ايومػا (*)اظتلػ ي يأزداػْي رالـ مف كأكجز بلغأ ال رنت  اآلو  كا ه    
         إضاف  اسو  معاف زوادة كفيه ،أزداْي رالـ ُب ما كحعأب سبحاف

                                                                                                                                                                  
**

اصتتاما جتاما ال لس: ال لس رتا ال لم ، كاصتتاما رتا جامع ، كاصتامع  اسس فاعل  مف رتع  ف ي جامع ، كاظتراد ب ل  أحه         أكٌب ال لس  -  
 ي 85ص: ،4للمعا٘ب، اظتوو الساهر، ابف اا ْي، ج

 ي:49علـت البالا ، مص  ى اظترااي، ص:  - 3
2
 ي21سترة فصل : اآلو :  -  
 ي383سترة البررة: اآلو :  -1
 ي41، ص: (ـ4:92اػ، 4112 ) ،3اععجاز كاعكتاز: أبت موصتر الوعاليب، بْيكت، لبواف، دار الراهد العريب، ط -5
 ي :48رة : ػالبر -8
لبالايػػ  كاادبيػػ  عوػد اصتػػااظ، مػف صػػالؿ البيػػاف كاليبيػني، ػتمػػد الصػحنْي بوػػا٘ب، بػػف ع وػتف، اصتزاهػػر، دوػتاف اظت بتعػػات اصتامعيػػ ، ووتػر: الوتروػػات اللسػاحي  كا - 1
 ي:48، ص: ـ(4:11)ط:
  * ي:33، ص: 3البياف كاليبيني: اصتااظ، ج -3



 
 

 ي(2)اتلهي ُب الو   على وك  ال م الي وْي عف عدالبي  إٔب
 ،(1) ﴾ىحى طٍ حى  تى كى  ا ى يػٍ فً   ي مى تٍ حى  تى   ى حن أى كى  لرى عٍ حػى  تى كى  ا ى يػٍ فً  تعى جتىي  تن أى   ى لى   ى حن إً  ﴿ حعأب: اتله أوطا ذل  كمف     

 أصتؿ رتعيا أ ما كريف صيااي ما كري ي  كأل ات ا اصتمليني، ااحني ُب ح مو >>البتطي: رمطاف سعيد ورتؿ
 برتله: كاظت كل اظتس ف إٔب ااجيه ح مني عف عٌص  ريف كاحتر كم كل، كاراب طعاـ مف رل ا اعحساف معاوش

 كو  و ال م اظتس ف مف ل  هل  ي تا ل ح ا ولذو  أك ،الطحى مش  حصيب  أتن  ل  : أم يحطحى كتي
 ي(5)<<
    

  ،(4) ﴾نيلً ااً اصتى  فً عى  ضٍ رً عٍ أى كى  ؼً رٍ العي بً  رٍ ٍأمي كى  تى  ٍ العى   ً صي ﴿ : اتله ر ل  اامول  كمف
 الرػػػاطعني، ل صػػػ الع ػػػتي يأصػػػ  ُب افٌ  عتػػػيس  و ليػػػصي  رػػػو ـال ػػػال  ػػػ ا رتػػػا ريػػػف ريحػػػدبٌ  اييبػػػ : ابػػػف ورػػػتؿ    

 عػػػف اللسػػػاف كصػػػتف ااراػػػاـ كصػػػل  ا، حرػػػتل بػػػالعرؼي ياامػػػر كُب اظتػػػاحعني، كإع ػػػا  التػػػاظتني، عػػػف كالصػػػ ح
 عػػف الػػو   كحوزوػػه سكاضتلػػ الصػػص، اصتػػاالنيي عػػف ياععػػراض كُب ْب،إكيييي اػػاـر عػػف ال ػػرؼ كاػػص ال ػػ ب،

ػعى رٍ مى كى  ااى  ى امى  ا ى ًموػٍ  جى رى صٍ أى ﴿ حعأب: اتله إٔب احترك  الس يه، ؽتاراة  أصرجػه مػا رتيػا علػى بكػيئني دؿٌ  ريػف ،(2)﴾اااى
ػػكالون  مِّ كاضتىػػ كالكػػجر العكػػم مػػف لوحػػاـ كمياعػػا اتحػػا اارض مػػف  الوػػار افٌ  كاظتلػػح، كالوػػار،  كاللبػػاس كاضت ػػم رمى
 ي(3)اظتا ي مف كاظتلح العيداف مف
 فيمى الدِّ  ا رى طٍ صى كى  سٍ اري ون يإً  اتله: البليغ اظتتجز - كسلس عليه ا لىص-اظتص  ى رالـ كمف 
ي  غي دى لٍ وػي  يتى  أوطا: كاتله 

  ي(4)ي ى لً اٍ أى  فٍ عى  اؾى صى عى  اٍ فى رٍ حػى  يتى  كاتله: ي،نٍي حػى رن مى  رو جيحٍ  فٍ مً  في مً لٍ اظت
 كاليكػػبيه كاتسػػيعارة راجملػػاز ظتييل ػػ ا البالايػػ  التسػػاهو إٔب بػػاللجت  إت ىويػػ حٌ  ت  اعكتػػاز مػػف الطػػرب كاػػ ا    

 ي(*)كالبياف البالا  علـت مف كافرا اتا أكٌب ظتف إت اصتميا ميواكؿ ُب و ف ٓب ٍبىٌ  كمف كاْياا،
                                                                                                                                                                  

ا ت ػر لػه اػركر الػدحيا، كحػتج ابوػه سػابتر، كأجلسػه م احػه علػى السػرور أزداْي: ات أاد ملتؾ ال رس ااػي ر بالعػدؿ كاعحصػاؼ كُب آصػر اياحػه زاػد ايومػ -)*( 
هػد اظتكػػتؽ إٔب علػـت الرػػرآف كأكصػاه اػاهال: وػػا بػأ يإف العػدؿ كاظتلػػ  أصػتاف ت و رتاػػافي، كاػد فاضػو ابػػف الرػيس اصتتزوػػ  بػني اػ ه اآلوػػ ، كاػتؿ أزداػػْي ُب ريابػه ال تا

حيميز اآلو  سسف الي ليف كادة : 2اآلو  بعيدة عف الي رار اظتتجتد ُب اتلهي   :3آلو  أاو مف أل اظ أزداْيي أل اظ ا :4، ب رور مف عكرة أكجه مو ا: 92ص: 
يي اآلوػ  مسػيحنوي  عػف حرػدور ػتػ كؼ خبػالؼ اػتعتس فػنٌف : 5اآلو  خبالؼ اظتوو فنحه لي  رو ايو أح ى للريو، بو اد و تف أدعى له،كات الريو تلمػان ،  :1 اليالـؤ

  اآلو  اايمل  على فف بدوا كات جعو أاد الطدوف ال م ات ال وا  كاظتتت ػتالن كم احان لطده ي :8مفيالل وعد أفطو الي طيوي فيه ا ؼي
 ي44اععجاز كاعكتاز للوعاليب، ص:  -2
  ي:44-449سترة طه: اآلو  :  - 4
 ، (ـ3111 اػ4135)، 4  ال ارايب، طمف كراها الررآف: ػتمد سعيد رمطاف البتطي، دار ال ارايب للمعارؼ، م يب - 5

 ي483ص: 
 
 
 ي::4سترة ااعراؼ: اآلو :  1-



 
 

 سػب  كمػف البالاػ  فرسػاف إت بػه ويعلػ  ت اػروف ال ػالـ مف الوتع ا ا >>الساهر: اظتوو ُب اا ْي ابف ورتؿ     
  بالردح درجا ا لىأع ُب بى رى كضى  ااوي ا، إٔب

ي
 كرد مػا أمولػ  كمػف ،(5)<<إم احه كحع ر م احه تِّ لي عي لً  كذل  ى،علٌ اظت

 ف يػم كايلػه إواه كازمه ماااف بف عيسى لراهه عود اظت متف إٔب اضتسني بف طاار رسال  ال ف ا ا ُب العرب عف
 اظتلموني أمْي إٔب ريايب>>إليه:

 ي(4)<<كالسالـ أمرم، حت  مصرؼ كعس ره  دمو ُب كصادته ودم، بني ماااف بف عيسى كرأس 
 أبػا صػ رل أيب ابػف اظت لػم أرسو ظتا كر ل  اظت تؿ، الحنرض تتى اى  الل اظتييصرة ال يم مف الرسال  كا ه      

 مػا أدرؾ فرػاؿ: م اظت لٌػ حررػ  ريػف>> فرػاؿ:  لهسػ اضتجػاج أفٌ  متػصه وتسف بف اضتجاج إٔب  اظتداهأ اضتسف
 ااؿ: بررة، أكتده ااؿ: له  جوده ريف ااؿ: ، رؤكؼ كالد ااؿ: صتوده  ات ريف فراؿ: ،صاؼ اؽتٌ  كأمف وأمٌ 

 عارضػ  أكٌب حػرل رمػا اضتػدو  اػ ا فصػاام ،(3)<<بعدلػه كأاوػااس ب طله، كسع س ااؿ عوه  رضااس ريف
 ال وْي عف الل ظ مف بالرليو فعٌص  السبو، أوسر مف اظتعد إٔب التصتؿ تسال  ربْية صصة كله البياف، مف
 ي اظتعد مف 

 هي ٍ ػصً كى  ، ى ٍوػمً  هً بًػرٍ اػي  رً دٍ رىػبً  اً  فى ًمػ حً يى اٍسػكى  ، ى لًػتٍ رى بً  س يػتٍ عً حى  تكى  ، ى لًػعٍ  ً بً  اسى الونػ ظً عًػفى  بعد: أما >>:أعرايب كااؿ     
 ي(2)<< ودم ُب  ف جاب: اظتاؿ  ا ا ظتف ا:روْين  ماتن  وستؽ آلصر كايو ،  علي  هً حً رى دٍ اي  رً دٍ رى بً 

 فحيٌل ػػا  ذلػػ   صػػح  حعػػرؼ أف أردت كإذا>>العسػػ رم وػػرل رمػػا أل ات ػػا مػػف أروػػر ال ػػالـ اػػ ا فمعػػا٘ب    
 ي(1) << اال اظ ا ه أضعاؼ ُب جتي  جتداا  فنحٌ  آصر بوا  كابو ا

  ذؼ:ػالح ازػإيج -3 
 عػػػف زاد فيمػػػا إت تفو ػػػ كت اػػػ كؼ حيعػػػنيِّ  ارووػػػ  مػػػا أروػػػر أك رتلػػػ  أك كااػػػدة رلمػػػ  موػػػه لتػػػ ؼ مػػػا كاػػػت    

 مو ا:(*)صتر على كات اسيعمات أرور ات إذ اصتمل  ا ؼ مف غتات أكسا اظت رد كا ؼ ،(5)ل ته
                                                                                                                                                                  

 ي24سترة الوازعات: اآلو :  - 2
 ي5، 1اػ( اراه كحكره السيد أزتد صرر، اظت يب  العلمي ، ص: 388ح كوو مك و الررآف، ابف اييب  الدووترم )ت  -3
 ي44ـ(، ص: 4:92  اػ4112، )3بواف، دار الراهد العريب، طاععجاز كاعكتاز: أبت موصتر الوعاليب، بْيكت، ل - 4

: موو وطرب به ضتسف التاار كابح الباطف، أم اا ركا مف أف ختدعتا تا ورتائ ل س، فلي  مف كصطرة الدمفرتا دمو ، كاي آ ار الدوار كاظتزبل ،  الدمف:
 عصا:: ت حعو، ت حرفااعحساف إذا أحيه إذاو  مف ج   ت وصح أف وعتد إلي ا  احي ،  : ؼتب  اعتتاـ: أم أفكاصتحر: ولسا كوعص، كولدغوعجم بالتاار س يس، 

 عكْيح ي أال :آل  للطرب، عف: تعد على، 
*
 البياف: مف اعباح  عما ُب الو   ب ل اظ س ل ، بليحن  كبعيدة عف اللب  كالحنمتضي -  

   ي:41، ص: 3اظتوو الساهر: ابف اا ْي، ج - 5 
 ي:41، ص: 3الساهر: جاظتوو  -6
 
 :41، ص: 3اظتوو الساهر: ج -4
 ي:41، ص: 3اظتصدر ح سه، ج -3



 
 

 اظتعا٘ب اركؼ ا ؼ -      اظتتصتؼ ا ؼ -       إليه اظتسود ا ؼ -
 الرسس جتاب ا ؼ -           الص   ا ؼ -       اظتسوػد اػ ؼ -
 الكرط جتاب ا ؼ -    إليه اظتطاؼ ؼا -            اظت عػتؿ ا ؼ -
 ُب الي ػاكت مرػدار كوت ػر اععجػاز مراحػم حيجلػى كفيػه ال رٙب، الررآف ُب ورد ما أرور ف ت اصتمو ا ؼ أما   

 ال الـي صوع 
 مو ا: كدكاعي اسباب اصتمل  مف الررف ا ا لت ؼ إليو: المسند حذؼ -3-2
ا فىصىٌ  ٍ ﴿:حعأب لهات  ؿتت عبوا وػيعىدُّ  ايوئ و  كذرره القرائن: بداللة ظهوره -أ  :(4) ﴾عىرػًيسي  عىجيػتزه  كىاىالىػ ٍ  كىٍج ى ى

 يأحا أم
 اظتراـ لطي  اظتبيدأ ا ؼ أمول  كمف ،فرص  فتات طتتؼ كإٌما ليتٌجا إما الكالـ: إطالة عن المقاـ ضيق -ب

 :(3)الكاعر اتؿ لليتٌجا
: أىح ى  رىيفى  ٕب  اؿى اى              وييػطىتًو كىايٍزفه  دىاًهسي  سىٍ ره     ****   عىًليو اػىٍل ي

 وحنػػرؽ و ػػاد اػػيا رؤوػػ  عوػػد اتلوػػا فرصػػ  فػػتات مػػف صتفػػا اظترػػاـ لطػػي  ا فػػه أمولػػ  كمػػف عليػػو أحػػا الػػ : أم
 ارو ي ا ا أك اوا ارو ييارو ييأم

 المنيور: الكالـ في السجع على المحافظة -ج
دىتٍ  سىرًورىحيه طىاب ٍ  يمىف اتعتس: موو       ًَ  أصػرل أاراض كاواؾ الٌسجا لطاع الواس زتد ايو لت إذ ْيىحيهييسً  اسي
 ي(2)ل رراا داعي ت
 مػف كاػ ال رره، ضركرة ال ما ذكر بعدـ ذل ك  العب  مف كاتارتاز :االختصار قصد -أالمسند: حذؼ -3-3

  عوػػػدرس فيرػػػتؿ:مف سػػػاهو وسػػػ ل  أف ذلػػػ  كموػػػاؿ رتػػػات، اليػػػه كوطػػػ ي اػيػػػتنةن، ااسػػػلتب وي سػػػم أف اػػػ حه
، فيجيم: ي عودحا رامل : العبارة حعيد أف دكف ضيفه  ضيفه

 المفعوؿ: حذؼ -3-4
ػػػػ       )البػػػػاث اظتيػػػػاطبني كتػػػػركؼ ال ػػػػالـ بالاػػػػ  حريطػػػػي ا كأاػػػػراض لػػػػدكاعي ال ػػػػالـ مػػػػف بػػػػه اظت عػػػػتؿ  ؼلتي

 : ولي ما أجل ا مف لت ؼ الل  البالاي  الل اهف كمف ، كاظتسيربو(
                                                                                                                                                                  

 ي:41، ص: 3اظتصدر ح سه ج -2
 ي:41، ص:3اظتصدر ح سه ج - 1
 ي485ـ(، ص:4:93  اػ4115)باع  كالوكر، بْيكت، لبواف، ط: ُب البالا  العربي ، علس اظتعاف: عبد العزوز عيي ، دار الو ط  العربي  لل  -5

اضتػػ ؼ: ويموػػو ُب اايصػػاد عواصػػر  :4كُب اػػ ا ؾتػػد صػػاام حتروػػ  اللحنػػ  اادبيػػ : صتسػػيه ماروػػا بت تولػػت إو ػػاح تس ورسػػس إكتػػاز اضتػػ ؼ إٔب  ال ػػ  أاسػػاـ:  -)*(
اػ ؼ  :2رتلػ  سػابر ، اعضػمار: كاػت اػ ؼ رلمػ  أك غتمتعػ  مػف رلمػات ٍب اليعبػْي  ػا علػى اػ و م ػاب  أك مكػابه ُب  :3اصتمل  الل ح ػتف م لتبػ  عػادة، 

 ي 311اركؼ الع ف، حررت : اامد أك أزتد، م يب  ارم، ص: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػ
 ي:3ال اروات: اآلو :  -4
 ي81ووتر: تاارة اضت ؼ ُب الدرس اللحنتم، ص:  -2
 ي81اظترجا ح سه، ص:  - 3
 

ػػ ارً دى  ٔبى إً  تعي دٍ وىػػ كاي ﴿ :حعػػأب ررتلػػه االختصػػار مػػع التعمػػيم عفػػادة ا فػػه -أ  رتيػػا وػػدعت :أم ،(4)﴾الـالسن

  ي(3)عباده
  يػذاح أر٘ب أم ،(2)﴾إىلىٍي ى  أٍحتيرٍ  أىًر٘ب  رىبِّ  اؿى اى ﴿:حعأب اتله ؿتت واالختصار: اإليجاز -ب
 ،متضػا ألػف اػا زي  موػه الرػرآف ُب فن إ >>جػأ: ابػف اػاؿ : الزرركػي ااؿ ، روْي كات المضاؼ: حذؼ -3-5
 الػل ا كفات ُب رما ا كفات ُب عاـ كات ،اروو  أك عرو مف ا كؼ على دليو كجتد صتتازه اظتصٌد طرت ااك 

 ي(1)<<معوا مٌرت



 
 

ػػسن  بًػػهً  قتنػػ ٍ  كلرػػد﴿ ال ػػرٙب: الرػػرآف ُب أموليػػه كمػػف      السػػالـ، عليػػه ليتسػػف و ػػاوز ح بػػدفع ا اػػسٌ  أم ،(5)﴾ً ىػػا كاى
َى ىرً  ًمفٍ  اػىٍبطى ن  فػىرىبىٍط ي ﴿ حعأب: كررتله  ي(8) احساعا أرور الطرب كا ا الرستؿ اافر أ ر مف أم ،(8)﴾الرنسيتؿً  أى

ػرن مىػزي   ً ونػ اصتى ٔبى س إً بػن ي تا رى احػنرى  وفى ال ن   ى يٍ سً كى ﴿ :ااؿ حعأب ذؼ: ػمياؿ للح ػا ي ا جى ذى إً  ىتن ا اى ػيِّ فػي ا كى كاى ػابػي تى بػٍ   أى حى  اؿى اىػا كى  ى
ػػػػػػػيػي حػى زى س صى عتىػػػػػػػ ػػػػػػػ ى ػػػػػػػلي صي ادٍ س فى يي ٍبػػػػػػػس طً  ي يٍ لىػػػػػػػعى  ـه الى ا سى اآلوػػػػػػػ  اػػػػػػػ ؼ اصتػػػػػػػتاب، اػػػػػػػاؿ  ُب اػػػػػػػ ه ،(8) ﴾ وفى دً الًػػػػػػػا صى تاى

ػا ياىتي حتيٍ ىى بعداا اصتمو، كاصتم>>الزؼتكرم: ل  ا ي  بعػداا اػي الكػرطي  إتن أفن جزا اػا ػتػ كؼ، كإفتن
يط به التصف  ي(:)<<اي ؼ احٌه  تاب أاو اصتو   فدؿن س فه على أحػٌه اي  ت لتي

ك ا ؼ اصتتاب ُب موو ا ه اظتتاضا له أ ر ختٌيلي ُب ذاف اظتيلري صاص  كأفن ا كؼ ت لتيط به   
ييػنريتف إذا دصلتا اصتو ، كإف راف اظتصٌد التصف في ْي العرتؿ ميصٌتر 

 ة ماذا كتدي اظت
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي35سترة وتح : اآلو :  - 4
 ي4:3، ص: 2اػ(، دار م يب  اعتالؿ، بْيكت، لبواف ج44:اعحراف ُب علـت الررآف، السيتطي جالؿ الدوف عبد الرزتف )ت  - 3
 ي412سترة ااعراؼ: اآلو :  - 2
 كمعد اللبيم عف ريم ااعاروم: رتاؿ الدوف 485، ص: 2ُب علـت الررآف: اعماـ الزرركي، جالصااف  - 1
 8اػ(، حتري : مازف اظتبارؾ كػتمد علي، راجعه: سعيد اافحنا٘ب، دار ال  ر، بْيكت، ط:884ابف اكاـ ااحصارم )ت 
 ي941ـ(، ص: 4:95) 
 ي31سترة وتسف: اآلو :  - 5
 ي8:سترة طه: اآلو :  - 8
  ي2:، ص: 3اظتوو الساهر، ابف اا ْي، ج - 8
 ي82الزمر: اآلو : -9
 ي:41 1، الزؼتكرم  ال كاؼ -9
 
 

ر أفن ا كؼ، يسىعدكاي أم: اىت إذا جا كاا كفيح  أبتا ا سعدكا ،كايو اصتتاب : كااؿ عتسي علػى  ٌَ وػيرىدِّ
 ي (4)زوادة التاكي

 المعاني: حروؼ حذؼ -3-6
 مػػف حتعػػا ووػػيج ؽتػػا اصتمػػو بػػني ربػػط أدكات باعيباراػػا للحػػ ؼ حيعػػرض مػػا روػػْيا صػػرلاا اػػي اظتعػػا٘ب اػػركؼ    

 ي(3)الوور ك الكعر ُب ذل  كو تف اليعبْي، كدووامي ي  اعوراع، سرع 
ػصى  ى ىػرى كى  ون اىػ امىػ>>-ا رزتػه- مسػعتد بػف ا عبد ص ب  الربط أدكات مو ا اي ف  الل الوصتص كمف       ره يػٍ
ػػيػٍ جً وٍ حػي   ه ٍ ػػحػى  ى،عٍتىػػأى كى  وػيػػرى رى  اؽتنػػ ػػصى  ا ى ػػصى  ا، ى يػٍ ًصػػحتيٍ  تى  ةو مىػػارى أى  فٍ ًمػػ ره يػٍ ػػصى  ، ً  ٍ الػػوػن  دى ًاػػ دى الحنًػػ ري يػٍ  مً ٍلػػالرى  ٔبى إً  يى أيٍلًرػػ امىػػ ري يػٍ
  احي يىػ ٍ مً   ً اوىػ ى ال ً  ايػمُّ  ،تفً وي اصتي  فى مً   ه بى عٍ اي  ابي بى الكن  افً  ى يٍ الكن   ي بالى اى  ا ي سى الوِّ  ،اـً  ى اآل رتناعي  ري مٍ اطتى  ،نٍيي رً اليى 

ي
 فى ًمػ ،ةً زى ًجػعٍ اظت



 
 

 ران ػي ديب تٌ إً   ى اعى مى اصتى  ٌب  ٍ وى  تى  فٍ مى  اسً الون 
  ابي ًسبى  ،كبي  ي ال ى  افي سى اللِّ  ااوى  ى اطتى  سي تى عٍ أى  )**( ران زٍ حػى  تن إً  هى ػاللن  ري ري  ٍ وى  تى كى  ،)*(

ي
 فً مً لٍ اظت

 ي(2)<<ر ٍ ػري  هي ػالي يى اً كى  ، ه سٍ فً 
 إوراعا حع ي بليحن ، كجيزة فجا ت ص بيه، ُب الربط أدكات ا ؼ مسعتد بف ا فعبد    

 اظتيلريي احيباه وكدٌ  متسيريا كححنما صاصا
 الجملة: حذؼ -3-7
اػد حتػػ ؼ اصتملػػ  برمي ػػا مػػف ال ػػالـ كذلػػ  رابػ  ُب اتصيصػػار، رػػ ف وسػػ ؿ سػػاهو فيرػػتؿ: أسػػافر ػتمػػد     

كبلى إف أردت إب اله، كموػه ،ردت حصدو  الو يفيجيم: حعس، أك ورتؿ: أٓب ورس عمر  فيجيم: بوعس: إف أ
ا ا ٍػوىيىا عىكىرىة عىٍيوان﴾ فال ا  حدصو اػي  مسػبمو عػف اػي ، كت سػبم إت كلػه  (1) اتله حعأب:﴿فاحٍػ ىجىرىت ًموػٍ ى

سٌبم حردور السبم ضركرة، فييرٌدر: فطرب فاح جرت سٌبمه مي 
ي
 ي(5)أكجم اظت

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

 ي135 ،8مج ت اياف الوحتم ،أب ، البحر ايط -1
 ي388بالا  اطت اب كعلس الوا، صالح فطو، ص:  - 3
 ديبػػران: أم آصر التا ي -* 
 حيػػزران: أم ت و رره إت اليالي -**
  ي89، ص: 3البياف كاليبيني: اصتااظ، ج - 2
 ي81سترة البررة: اآلو :  - 1
 ي331اػ(، موكترات دار اضتياة، بْيكت، لبواف، ص: 121ليب )تفره اللحن  كأسرار العربي : ح ليف أيب موصتر الوعا -5
 يالعرب رالـ ُب روْي ( ملصتا ا ؼ )أم اضت ؼ مف الوتع كا ا    
 :حذؼ الجمل 
 كمػػف كصػػتت إٔب اصتمػػو كالوصػػتص، اضتػػرؼ ٍب ال لمػػ  كاصتملػػ مػػف حػػزداد حسػػب  اضتػػ ؼ ُب ال ػػالـ بػػد ان     

ا اٍضرًبيتهي  اػيٍلوىا ﴿حعأب: لهات  ال رٙب الررآف ُب ا ؼ اصتمو  أمول ىٍتحىى ا لتيًٍيي ر ل ى  بًبػىٍعًط ى
  ي(4) ﴾اظت

ي ر ل فرلوا: فحيٌ  كاليردور:فطربته ا ويتسيفي  فى ىٍرًسليٍتفً ﴿ :أوطا كاتله ،(3)اظتتحى ا لتي  ي(2) ﴾الصًِّدو ي  أىوػُّ ى
 و ،الصػدو يييييإْب أوٌ ػا لػه: كاػاؿ فجػا ه ذل ، إٔب ف رسلته الرؤوا، هص تسيع وتسف إٔب كاليردور:ف رسلتف    

ػػػ تٍ لىػػػ كى ﴿ :حعػػػأباػػػاؿ  ػػػعى مى صتى  اي  ا ى اى ، كااصػػػوي لػػػت اػػػا  ا أف كتمع ػػػس علػػػى اعتػػػدل (1) ﴾ لدى لػػػى اعتيػػػس عى  ي



 
 

ػػلىػػكى  ﴿;صتمع ػػسي، كاتلػػه  اريٍس أىرٍتىعًػػنٍيى  ا ى ت اى  كاليرػػدوري كلػػت اػػا  أف و ػػدو س رتيعػػان عتػػدارس ي إتن أفن  ،(5)﴾عتىىػػدى
ا  به ر ل  ػت كفان   (ي8ي )البالا  ُب أف كتي

ػ ي أوػُّ  : س له اظتوصتر جع ر أبا  أفن  زاهدة بف معف ركاه ما العرب، رالـ ُب ا كف  اصتمو كمف     ػأى  امى  إليػ  مُّ اى
 أل ػاظ مػف أروػر ب ل ػاظ إتٌ  معاحي ػا عػف اليعبػْي نت ف ت العبارة كا ه ،إلي  ذاؾ فراؿ: أمٌي   بأ دكل  أـ دكليوا

 اػػاحني ف ػػي إٌٕب، أاػػمُّ  فػػ حيس أميٌػػ  بػػأ إاسػػاف عػػف إاسػػاح  زاد أم إليػػ ي يأاػػم اتلػػه معػػد افٌ  صػػااب ا
 ي(8) متضع ا ُب كأبلغ أكجز كاي رلمات، عكر معد ال لميني

كاضت ؼ ويييح للحرر  ال اوي  أف حوكط كدتارس فاعليي ا ُب اسي كاؼ اػ كؼ ، كمػو  ال ػراغ رػوُّ اسػم 
 ره كف مهيحصتٌ 
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اػ كؼ مػىت أت ػر >>جا٘ب ايوما ااؿ :إح  حرل به حرؾ ال رر أفصح مػف الػ رر ككا ا ما اصده اصتر      
 ي(4) <<صار ال الـ إٔب اي  ا  ت وواسم ما راف عليه مف ال الكة كاضتسف

فاعو ػػاـ ويػػلدِّم إٔب عػػدـ اليحدوػػد، كاػػ ا مػػا ختيلػػف فيػػه العرػػتؿ إٔب أروػػر مػػف اجتػػاه، كاػػت اامػػر الػػ م      
 تلتف اضت ؼ اايمامان بالحنا، كلتوتف عليه صاص  ُب اامارف اظتواسب  له يجعو علما  البالا  و

كمػف الػػ وف حتػد تا عوػػه كبٌيوػتا فتاهػػده اعمػاـ اصترجػػا٘ب ُب دتهػو اععجػػاز، فبعػدما ذرػػر رتلػ  مػػف اابيػػات     
سػػػػػي واه اظتيوتعػػػػػ  كاظتيطػػػػػمو  للحػػػػػ ؼ أاػػػػػار ُب صيػػػػػاـ حتليلػػػػػه ليلػػػػػ  اابيػػػػػات إٔب دكر اظتيلرػػػػػي ُب عمليػػػػػ  ات

 كاسيكعار رتاليات اضت ؼي



 
 

في ٌمػو اآلف ا ه اابيات رلن ا كىًاٍسيػىٍررًاىا كاادان كاادان كاحتر إٔب متاع ا مف ح س ، كإٔب ما جتديه مف >>   
اللُّ ٍػػًف ك التنػػٍرؼ إذا أحػػ  مػػررت تتضػػا اضتػػ ؼ مو ػػا ،ٍب فليػػ  الػػو   عٌمػػا جتػػد ،ك أل  ػػ  الوتػػر فيمػػا 

ػػ ُّ بػػه ،ٍب ح لٌػػف ػػه إٔب ل تػػ  ،كحػيٍتًاعىػػه ُب شتعػػ ، فنحٌػػػ  حعلػػس أفن  حتًي ػػ ىؼى الٌكػػاعر، كأف ختيٍرًجى أٍف حػىػػريٌد مػػا اى
، كأٌف ريبن ا ؼو ات االدة اصًتيد ،كااعدةي الينجتود  ي (3)<<ال م ايل ي رما ايل ي

 ااحصػػار إفٌ ، ا رسػػتؿ وػػا اػػالتا: اظت ػػاجروف أف اصتػػااظ ركاه مػػا أوطػػا العػػرب رػػالـ ُب اصتمػػو اػػ ؼ كمػػف    
 اػاؿ: حعػس، اػالتا: عتػس  ذلػ  أحعرفتف :كسلس عليه ا صلى الويب فراؿ كفعلتا، كفعلتا كحصركا، أككا ب  س فطلتحا
 كم اف ةي ا ر ذاؾ أفٌ  ورود ،ا ا اْي اضتدو  ُب لي  ذاؾي يفنفٌ 
 له فراؿ  (*)رتجاكاس ال ياب رعم ارأ ال اعتف، أمر ُب اطت اب بف عمر إٔب عبيدة أبت ريم كظتٌا    

 ي(2)ادي كر فٌ  يت ااؿ: عبيدة ، أبت مات اظتسلمتف:
 اظتعػد للمسػلمني بينوػ  اػركؼو  علػى إتٌ  وبريػا كٓب ال ػالـ، لحنالبيػ  ا ؼ عمر كصلي يه ا رستؿ رالـ ف ي    

  كدراوي س كعمر، ا، رستؿ سلعل ال الـ، بالا  اايطيه ا ا  اكا ف اظتراد،
 أرادكاي ما عتس كحتٌر  ااؤكا، ما ا فتا ب  م س مو س ك ر  كتركف س، أاتاعتس  كدااه  ؼتاطبي س، بو سي  الياٌم 
 ال ػػػالـ سػػػياؽ كمػػػف فرػػػط، اػػػركؼ عػػػف عبػػػارة اػػػي الػػػل للػػػوا، السػػػ حي  البويػػػ  مػػػف اح لرػػػتا فاظتسػػػلمتف     

 فوحٌرػػ  عمػػر، كصلي يػػه سػػلس،ك  عليػػه ا صػػلى رسػػتعتس أراده مػػا كاػػت العميرػػ ، بوييػػه إٔب تالي ويتٌصػػ فأ اسػػي اعتا
 ااحبيػا  اصػا ُب كصاصػ  ، اضت ػيس الػ رر ُب روػْي اصتمػو كاػ ؼ ،كح ل   ج د كب اوٌ  مراحبه ب شتى اليتاصو
  أاتام سي ما كاظترسلني

 والبالغية: لفنيةا اإليجاز ماليةج
 اليعبْيوػ  ايميػه اػت زةاظتيػ اػ ه أرسػبه كمػا كاظتميٌػز، اظتميػا العربيػ  اللحنػ  أساليم أاد اعكتاز أسلتب وعدٌ 

 الكٌير ي
 مػا كاػت اليلػ ، ب ل ػاظ ال وػْية اظتعػا٘ب عػف اليعبػْي وػيس ايومػا اليتاصػلي ، العمليػ  ُب البالايػ  فاعلييػه حيجلػى رما
 اعحسػػاف و لٌػػف ت سيػػ  اادٗب، للحػػد كاصتسػػدم الػػ اأ الوكػػاط حرلػػيا إٔب دتيػػو الػػل اعحسػػاف طبيعػػ  والهػػس
  ي(4)اظترستم  أادافه به وبٌلغ ال م رباظتردا إت كفره ح سه
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 كدراوػػ  علػػس علػػى دليػػو كاػػ ا  (3) <<روػػْيه عػػف وحنػػأ هاليليػػ رػػاف مػػا ال ػػالـ أاسػػف أفٌ  >> اصتػػااظ ذرػػر كاػػد 
 كرؤاه أف ػػػاره عػػػف اظترسػػػو ويعػػػٌص  سيػػػ  البكػػػرم اليتاصػػػو ُب ااسػػػاليم مػػػف الطػػػرب اػػػ ا كفاعليػػػ  ب قتيػػػ  العػػػرب

 يؽت ف ج د ب او يجٌددةكاظت اظتيحنٌْية غتيمعه كااجات
 اػػاؿ وريطػػيه ظتػػا ال ػػالـ م ابرػػ  اػػي الػػل للبالاػػ  مرادفػػا العػػرب بعػػص عػػٌده>> اػػ حه كعلػػتِّ  مرحبيػػه، كلسػػمت    

 ال طػتؿ اػ ؼ اػاؿ: اعكتػاز  مػا لػه: فريػو اعكتاز البالا  فراؿ: كمررٌب ا م رداا أل اته فصاا  ما اطت اب،
 ي(3)<<دكحه مف اظتراد اظتعد وػيٍ  س ال م زاهدال كات ال الـ فطتؿ أم البعيد، كحرروم
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 ي22، ص: 43الرتاث العريب، بْيكت، ط:

ػػػالن  -ص – ا رسػػػتؿ كشتػػا   كتمػػػا أسػػػلتب كاحػػػه ،(4) البالاػػ  اػػػ هأقٌت يفراؿ: مػػػا ا ر ػػػاؾ لرجػػو: ورػػػتؿ رىجي
 ي(3) <<روْية اراه  اليل  أل اظ ُب جتما اٌ ا له مرادف  اضت م  راح  >>ة،كجيز  عبارة ُب العدودة اظتعا٘ب
 ُب اسػييدام ا وسػ يو باعكتػاز حيميٌػز الػل كاظتوػو راضت مػ >> اصتػاازة اليعػابْي ا ه موو أفن   ا ا إٔب إضاف      

 أوطػػا اليعػػابْي أفتػػاط مػػف الػػومط اػػ ا  كوسػػي  ر ،(2)<<اظتيلرػػي علػػى اػػتم حػػ  ْي ذات أ ػػا رمػػا اظتواسػػم، التاػػ 
 في ػػا لػػي  >>اصتػػااظ ورػػرر رمػػا ال ػػتاؿ فاطت ػػم  كاتسػػيت ار اضت ػػظ سػػ تل  كاػػي رػػصل، حعليميػػ   ب اهػػدة
 ا ت ػا إٔب العلػس ركاة فػنفٌ  الرصػار اطت ػم أمػا الٌصػحف، ب ػتف ُب الييليد اٌت ا كإفٌتا اضت ظ، وسيح  اي 
 ي(1)<<أسرع



 
 

 كمػػا كاليتاصػػو، اليعلػػيس كاطػػاوا بالاػػي ر سػػلتب اعكتػػاز بػػني ك يرػػ  كصػػل  ارحباطػػا اوػػاؾ أف دكوبػػ اػػ ا كمػػف    
 إٔب ؾى يٌػرى صىػػ مػػا >>سيػػًئو: ايومػػا يػػمكتي  ال ػػرزدؽ ف ػػ ا ،كالكػػعرا  اادبػػا  فحػػتؿ جتربػػ  اػػت فعالييػػه كولٌرػػد وكػػ د
 <<أجتؿ  اافو كُب أكاا، الصدكر ُب رأوي ا ا٘ب فراؿ: ال تاؿ  بعد رصاهدال اصار

   ي(5)
 كُب أسػرع، اضت ػظ كإٔب أكاػا، بػالرلتب اػفٌ  فرػاؿ: كا ويػني  أربعػ  عػف حزوػد ت مالػ   نياػدِّ  لػبعص كايو >>   

  ي(8) <<كأكجز أبلغ، كصااب ا أرتا، كللمعا٘ب أعل ، االسو 
سػتا  اظتبااػر  -و كلي  معػد اػ ا أحوػا حرصػي أسػلتب اعطوػاب، كت فاهػدة فيػه ُب غتػاؿ اليعلػيس كاليتاصػ    

كإفتػػا و طػػو اعكتػػاز كويسػػيجم اسػػييدامه ُب اضتيػػاة اليتميػػ  للمي لمػػني مػػىت اٌرػػ  أادافػػه  -أك اػػْي اظتبااػػر
ليتاصو أفطو، مسييدمني ُب ذلػ  أفطػو  اظتيتٌصاة، كإتٌ جتاكزحاه إٔب اْيه ُب سبيو إف اـ اظتياطم كحتريرا

سف حردنته لآلصػروف فوبػدكا كر حٌوػا علػى ؿتكت و تف اضت  معوا  احٌه ادسبو اعاواع كالي  ْي ُب ال رؼ اآلصر 
ص  ، كاد و ػتف الباطػو مػا اْيحػا ل ػو س لتسػوتف حردنتػه لحنػْياس فيبػدك اضتػ  ُب صػترة الباطػو،ك الباطػو ُب 

 صترة اضت ي
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 ي481الصواعيني: أبت االؿ العس رم، ص:  -  
 ي481اظتصدر ح سه، ص:  - 8

 لتااػد ووحػاز أتٌ  اظتػي لس أك سواظتر  كعلى كاعاواع، الي  ْي نت ف كالصااف اضتج  ما ااسلتبني إادل باعاحِّ كب    
 ُب اعكتػػػاز إٔب فاضتاجػػػ >> مواسػػػبنا وػػػراه الػػػ م التػػػرؼ أك اظتتاػػػف ُب أسػػػلتب رػػػو وسػػػييدـ كإفتٌػػػا اآلصػػػر، دكف

 متضػػا ُب اعطوػػاب كاسػػيعمو كج يػػه عػػف ذلػػ  ُب اليػػدبْي أزاؿ فمػػف م احػػه، ُب اعطوػػاب ُب راضتاجػػ  متضػػعه
 ي(4)<< أص   واباعط متضا ُب اعكتاز كاسيعمو اعكتاز،

 رػػ ل ، لػػي  كالوػػا٘ب ال  ػػس سػػروا أاػػدقتا الوػػاس مػػف صػػو ني إٔب معيوػػ  ف ػػرة إوصػػاؿ وروػػد اظترسػػو رػػاف فػػنذا    
 بااسػلتب رسػاليه أكصػو اػد و ػتف ك ػ ا ح  ػس، اػىت الواحيػ  لل ئػ  كو ٌصػو كوكػرح ااكٔب، لل ئ  وتجز أف فعليه

 رػاف مػىت >>اػاؿ: أحه لتي بف جع ر عف مكرك   اايصاد،  ات اظتواسم متضع ما ُب ال روريني ف ال اظت لتب،
 ي(3) <<حرصْيا اعكتاز راف اعروار متضا ُب ال واو  راح  كمىت عيا، اعروار راف أبلغ اعكتاز



 
 

 اعاارة ؼترج ال الـ أصرجالبياف، كأرباب البالا ، فرساف كااعراب العرب صاطم إذا حعأب ا رأووا ادك  >>
  ال الـ جعو عو س ا ى أك إسراهيو بأ صاطم اكإذ ، كالتاي
 كجيػػػز ب ػػالـ عتػػػا كحػػ ٌحى ااجيػػػه طلػػم ُب أاسػػػف لرجػػو ورػػتؿ العزوػػػز عبػػد بػػػف عمػػر ذا اػػػت كاػػا  يييي مبسػػتطان 
 ي(2)<<اضتالؿ السِّحر كا ا ا اسف: كمو  و 

 كأفئػدة كأبصػار، أشتػاع ُب وػل ٌر ال م بالٌسحر كوكدٌ  باالباب و ص  ال م ال الـ   ا اامْي إعجاب فكٌدة    
 لػي  ف ػت اػالؿ أحػه ذلػ  علػى كزوػادة ،بػه معجبػني أمامػه، مػ اتلني ككتعل ػس عرػتعتس، علػي س في صػ  اظتيلرني،

 فيهي كالصاع  ،اليماسه وسيحم سي  اضتراـ، لسحررا
  باطتٌ ػػػػ  زةميميٌػػػػ الػػػػبعص لبعطػػػػ ا م ابرػػػػ  راحػػػػ  الرسػػػػال  اػػػػ ه مو ػػػػا ريٌربػػػػ  الػػػػل كاظتعػػػػا٘ب اال ػػػػاظ أف رمػػػػا    

 جتلػم اػىت كااػدو  سػياؽ ُب الػبعص بعطػ ا مػا كحرريب ػا احيراه ػا سسػف إتٌ  لػه لييػ ٌحى و ف ٓب كذل  كاتايصاد،
 رػو حيجػٌدد ااد ػ  أٌ ػا أك حتصػى ت روْية ا ٌا  ا، ااط اع الييليد إت نت ف ت الل الكتارد اظتعا٘ب لصااب ا

ي     ي(1)وـت
  على  ويعنٌي  كموه اظت ا٘ب، البعد وراعي ف ت اليتاصو، سرع  ُب ازكتعا فاعلي  حيجلى رما     
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 ي4:1الصواعيني: أبت االؿ العس رم، ص:  - 4
 ي4:1اظتصدر ح سه، ص:  - 3
 ي4:1اظتصدر ح سه، ص:  -3
 ي358الوتروات اللساحي  كالبالاي  كاادبي : ػتمد الصحنْي بوا٘ب، ص:  - 4

 كمصاروفيأ اج د و ٌل ه ذل  راف إذا صاص  اظتسي اع ادر رساليه اجس مف اليرصْي ظترسوا أك الباث
 اضتػػاؿ ب بيعػػ  كاػػت ي(4)<<فػػافعلتا حتايعػػات ريػػب س جتعلػػتا أف اػػدرًب إف >>ل ييابػػه: لتػػي بػػف جع ػػر اػػاؿ اػػدك     

 اجػػػس مػػػف اليرليػػػوب ريابػػػه وتصػػػى جعليػػػه كؼتػػػاطره السػػػ ر، كعوػػػا  ال تولػػػ  فاظتسػػػاف  الرسػػػاهو، بال يػػػم ورصػػػد
 كأاسفي أفصو ذل  ل اف حتايا ُب أاتاله رو متيزؿ أف مو س التااد تردار راف لت أحه لدرج  رساهل س،

 جٌيدا، احصات كولدم رسال ، ف ت اليتاصلي  العملي  طرُب بني عليه مي را راف إذا اليتايا أف ا ا مف كو  س     
 ج ػ  مػف ااصبػار حرػو ُب أأمػف ك أا ػظ ،ف ت اظتعأ اْي طرؼ مف وي  س كت ج  ، مف م ٌلف اْي احه كذل 
 أصرلي

 بتسػاهو كإاػاطي س العػرب عواوػ  مػدل وتٌضػح كاػ ا علي ػا، مٌي ػ  معػاف أك  ظتعد اامو أحه داـ ما لحن  كات     
  ياظت ٌطو أسلت س ف ي معنٌي، متاف ُب اليتاصو  ا ًب طرور  أك كسيل  ف و اليعبْي،



 
 

 السػل ي ، اظتتاصػالت م ودسػتا راح >>ك بػو اضتػدو ، العصػر ُب اللسػاحيات علمػا  فعال إليه حتصو ما كا ا   
 ـ(4:51) موػػدلبترت فرػٌدـ للتاػ  كرسػػا اظتصػاروف ليرليػو السػػبو، أوسػر عػف وبحوػػتف الػزمف اػ ا ُب كالالسػل ي 

 فح ػػالي خت ػػيص يف ػػرة MINIMISATION DE COUT اادٗب للحػػدٌ  اتٌحصػػاؿ ح ػػاليف خت ػػيص ف ػػرة
 اسػػيعماؿ أف إٔب حتٌصػػو -مو تاػػا أك م يتبػػا -رلمػػ   ح ل ػػ  أف افػػرتاض مػػف كاح الاػػا اليكػػ ْي، كفػػ ٌ  اليكػػ ْي،

 حػدكوو اي أك  ػا الػيل ظ اػني أرػص اصت ػد كب ؿ اظتصاروف، ج   مف اصْية رلم  مف أرور ح لِّف طتول  رلم 
 الرصػػْية ال لمػػات اسػػيعماؿ موػػو في إضػػا زكاوػػا عػػف البحػػ  وػػيسٌ  اظتصػػاروف( روػػرة مػػف )أم ذلػػ  مػػف كللػييلا

   ي(2)<<اظتعد ح   حتمو دام  ما ال تول  بدؿ
 ااسػػػػلتب اػػػػ ا  ػػػػا وو ػػػػرد صاصػػػػ  كميػػػػزة م ػػػػٌس، جاحػػػػم اوػػػػاؾ اعكتػػػػاز فاعليػػػػ  ُب ذررحػػػػه مػػػػا إٔب كباعضػػػػاف     

 دكف مػػػتجزا رػػػاف مػػػىت   ال ػػػالـ أف كذلػػػ  إليػػػه، كاػػػدِّه السػػػاما، حكػػػاط علػػػى اافتػػػ  كاػػػت >>اتايصػػػادم،
 أدعى راف عبارة، ب اصر للمعد كمتصال للحنرض، كملدوا إصالؿ،
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 علػػػى اابليػػػ  أروػػػر الػػػوا و ػػػتف كعودهػػػ  عوػػػه، كاظتلػػػو السػػػ ـ كإبعػػػاد ميابعيػػػه ُب اظتيلرػػػي حكػػػاط علػػػى للمحافتػػػ 
 ي(4)<<الي  ْي

 ال ػػالـ، ُب اظتي لمػػني علػػى كتػػم كمػػا ايميػػه كبٌيوػػتا ،العامػػو اػػ ا العػػرب اللحنػػ  علمػػا  مػػف الرػػدامى أدرؾ كاػػد    
 إٔب دعػا اتايمػاؿ ارمرػد علػى فىطيػو كما   او  السامعني كلوكاط ااو ، لل الـ >>العس رم: االؿ أبت فراؿ

 رػػػػوِّ  عوػػػػد  معيػػػػم كاػػػػت (*) كاطت ػػػػو ،)*(كاعسػػػػ اب )*(اعتػػػػ ر اػػػػت فػػػػ ل  للمػػػػالؿ، سػػػػببا صػػػػار اتسػػػػيرالؿ،
 ي(3)<<لبيم
  له كحسبم زاهدو  رو وسيورو اظتيلري جتعو رأوه، اسم ااج  دكف مف ال الـ ُب فالزوادة    

 بػه وربػو كت العرػال  و طػله ت أمػر كاػت  اهي ا، ا عه إٔب لدِّ و ٓب إف اليتاصو، ُب اطتلو عوه فيويج كالطجر اظتلو،
 ُب كراه ا مف فاهدة ت إطال  رو عف اتبيعاد إٔب حدعتا العرب جعو ما كا ا ، كالبياف البالا  مف حصيم له مىفٍ 

  ي(2) نتٌوي كٓب كجوٌ  كدؿٌ  اوٌ  ما ال الـ يصْي الك ْية اظترتل 



 
 

 اػػالؿ أبػػت اػػاؿ  للحنػػ  اتايصػػادو  كالوزعػػ  ويعػػارض ت متضػػعه ُب اعطوػػاب أف   ػػسح أف ووبحنػػي اظترػػاـ اػػ ا كُب    
 ، متضػػا مو مػػا كااػػد كل ػػو  موػػه حػػتع كرػػو ال ػػالـ رتيػػا ُب إلي مػػا لتيػػاج كاعطوػػاب كاعكتػػاز >>العسػػ رم:

 ي (1)<<م احه ُب اعطواب إٔب راضتاج  متضعه ُب اعكتاز إٔب فاضتاج 
 اامػػػتر ُب السػػػالطني عػػػف الصػػػادرة ال يػػػم>> ُب أفٌ   اػػػ ٌ  كت وواسػػػبه، بأسػػػلت  الرػػػتؿ مػػػف جػػػو  فل ػػػو    

 عف كالو ي  ال اع  ُب كالرتايم اضتاد   الوعس كح ييس اصتليل ، كال يتح  اصتسيم 
 
 
 
 
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ي (4) <<تبلالر تجاما كح ص  الصدكر دتو مسيرصاة، ميكبع  ح تف أف اسبيل  اظتعصي ،
 كالي توػو بالاػ  فاعطوػاب اػاهالي علي ػا وعلٌػ  ٍب كأمػرا  ظتلػتؾ كص ػم أاػتاؿ عػدة العسػ رم وػ رر اػ ا كبعد   

 زوػادة على لتيتم حىزًه بعيد طرو  سلتؾ توزل  كاعطواب ورريب، تا ج ال وبعيد ما سلتؾ توزل  الي توو افٌ  عي،
 أىٍاػػوي  أىفىػػ ىًمفى  ﴿حعػػأب: رػػػرتله ػتمػػتد - صاصػػ -اظتػػتاعظ ُب كاػػت إكتػػاز، بػػدٌ  موػػه و ػػف ٓب إذا كاعطوػػاب ييي فاهػػدة
 مىٍ ػرى  أىفىػ ىًمويتا عىبيػتفى وػىلٍ  كىايػسٍ  ضيػحىى بىٍ سيػوىا ونػٍ حًيػى يس أىف الريػرىل أىٍاػوي  أىًمػفى  أىك حىػاًهميتفى  كىايػسٍ  بػىيىاحنا بىٍ سيوىا ونٍ حًيػى يسٍ  أىف الريرىل
 ي (3)﴾ اطتىاًسريكف الرىٍتـي  ًإتٌ  اً  مىٍ رى  وىٍ مىفي  فىالى  اً 

 :Gestureارة: ػػاإلش 
أف حسػاعد علػى ف ػس حػيٌيي ي رتسػيل  اايصػادو  ايػ  نت ػف  حعيص اعاارة مف اادكات اطتارج  عف اللحن ،    

 ف كاى إلي س أم أاار >> مرصد اظتي لس، كاي اعنتا  كالتاي كاتله:
   ي(2)<<إلي س كالعرب حرتؿ: أكاى إٌٕب كأكم  ككمى تعد كااد



 
 

كىلىػػٍت أىفن  ﴿كموٌػػو عتػػا برتلػػه حعػػأب: (1)كعرٌف ػػا البػػااال٘ب ب  ػػا ي ااػػيماؿ الل ػػظ الرليػػو علػػى اظتعػػا٘ب ال وػػْيةي    
ىػػٍتحىىاػيٍرآحنػػا سيػػيػِّرىٍت بًػػًه اصتًبىػػاؿي أىٍك اي ِّعىػػٍ  بًػػًه ااىٍرضي أى 

 >>كح ػػتف اعاػػارة عػػادة إٔب اػػي  مػػا ،(5)﴾ٍك ريلِّػػسى بًػػًه اظت
د رافػػػا باليػػػد كبػػػالرأس، كبػػػالعني كاضتاجػػػم كاظتو ػػػم، إذا حباعػػػد الكيصػػػاف، كبػػػالوتب كبالسػػػيف، كاػػػد وي ػػػدٌ 

  ي(8) <<السيف كالستط، في تف ذل  زاجرا كماحعا رادعا، كو تف كعيدا أك حت ورا
ُب متااػف كحسػييدـ  حصػاؿ اضتررػي الػ م وسػيحنأ رتلػ  كح صػيال عػف ال ػالـكحعيص كسػيل  مػف كسػاهو ات   

ؿ بكػ و كحػل ر ُب اآلصػروف سػتا  ًٌب اتحصػاصػاابه  رت ا حتصو اظتعد رما وروػدهكتركؼ حياب  عف ال الـ،  
 بيػعػدأك عف فردم أك رتاعي كج ا لتجه، 
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 ي 429
 ي 24الرعد : -5
8
 ي8، ص: 4اصتااظ، جالبياف كاليبيني،  - 

 سى ٍعػاعاػارة كالل ػظ اػرو اف حً >> رما أ ا حسييدـ رمساعد لل ػظ صػالؿ عمليػ  اليتاصػو، كلػ ل  ايػو:   
ذلػ  أحػه ُب روػْي مػف اظتتااػف اػد ح مػو مػا حرػا مػف الل ػظ، ، (4)<< س الرترتاف اي عوهعٍ اي له، كحً  العتفي 

 ال م صاابيهيح ما امص موه، أك حرتد إٔب اظتراد مف الل ظ أك حتضٌ 
دصػػػو >>مػػػف ذلػػ  مػػا أكرده اصتػػػااظ ُب اتلػػه:كاػػد كعػػى ركاد الػػػرتاث العػػريب اػػ ا اصتاحػػػم كعيػػا ربػػْيا، ف    

الركاوػ  طتولػػ ،  ،(3) <<اااوػف بػف اػػي  علػى معاكوػ  بػػف سػ ياف، ف اػار لػػه إٔب التسػاد كاػاؿ لػػه: اجلػ يي
د اجلػػػ  علػػػى التسػػػاد، مسػػػييدما كاػػػت ورصػػػ ل ووػػػا أكردحػػػا مػػػا متػػػدـ مرصػػػدحا فرػػػط، فرػػػتؿ معاكوػػػ : اجلػػػ 

ذلػػػ   اعاػػػارة إٔب اظتتضػػػا الػػػ م رػػػاف وروػػػده، ف احػػػ  كسػػػيل  سػػػاعدت علػػػى بلػػػتغ اظتعػػػد اظتػػػراد، كمػػػف أجػػػو
، تعد أف مػا لترػ  البيػاف أروػر اػت صػدكر (2)<<كاسف اعاارة باليد كالرأس، مف دتاـ اسف البياف >>ايو

 كحزود مف إباحيه أاياحا أصرليالرتؿ مرافرا لإلاارة الل حبني اظتعد ايوا، 
اعاػػػارة بااصػػػبا حػػػدؿ علػػػى أحػػػ  حتيرػػػر  >>كاػػػي ختيلػػػف بػػػاصيالؼ الورافػػػات مػػػف بلػػػد آلصػػػر فمػػػوال:    

الكيا ال م أمام  كفرا للوراف  الصػيوي ، كاعاػارة بااصػبا اارػص حعػص علػى أحػ  راض دتػاـ الرضػا كفرػا 



 
 

اف  كفرا للوراف  ال رحسي ، ُب اني حعأ أحػ  متافػ  ُب الورافػ  للوراف  اامرو ي ، كاٌز الرأس وعأ أح  اْي مت 
 ي(1)<<العربي  كاعتودو 

 -la kinésiqueكحدرج الدتل  اعاارو  العطتو  ادووا ضمف ما وسمى اليـت بعلس اضترر  اصتسػيم  )     
وػػػتع ب بيعي ػػػا علػػػس ال يوػػػات اػػػت غتمػػػتع حكػػػاطات اعحسػػػاف اضترريػػػ  اعرادوػػػ ، الػػػل حي >>علػػػس ال يوػػػات( ك

 كا ل ا مف  راف  إٔب أصرل )إاارات، اررات( 
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مو ا ما وسيعمو للرروم، كمو ا ما وسػيعمو للبعيػد ، (4)<<كاعاارة أحتاع ؼتيل  ، كضعيات اصتسس اظتييل  (
فػػ ارب اظت  ػػػـت مو ػػا رفػػػا اضتتاجػػػم، كرسػػر ااج ػػػاف، كٌٕب الكػػ اه كحتروػػػ  ااعوػػػاؽ،  >>سسػػم اااػػػراض 

 ي(3)<<م بوتب على مر ا جبو جتاه عني الواتٌركابص جلدة التجه، كأبعداا أف حلت 
 اي:اسم رأم اصتااظ ف بر  اضتررات الل حيٌس عف ارب 

 ابص جلدة التجهي -حترو  ااعواؽ - ٌٕب الك اه -رسر ااج اف- رفا اضتتاجم -

 أما طبر  اضتررات الل حيٌس عف بعد ف ي:
 ي(2)كبالسيف كالستط،  كباليد، لتم الوتب -

الل ػػظ حيعػػدد كحيحنػػْي مػػدلتت ا، فرػػد حػػدؿ إاػػارة اليػػد علػػى أمػػر بػػاليتاف عػػف اضتػػدو  أك عػػف كاعاػػارة موػػو 
بػػني  اكاػػد >>ؿز الصػػم  أك عػػف اتحصػػراؼ أك اػػْي ذلػػ ، فرػػد ركل اصتػػااظ أف رجػػال مػػف أاػػو العسػػ ر حػػ

ؿ لػػ  ، ورػػت رػػاف برػػرب اظتػػ متف  فٍ فرػػاؿ بعػػص مىػػ  ى بي ٍسػػاى  وػػدم اظتػػ متف، كاػػ ا إليػػه متلميػػه ف اػػار بيػػده: أفٍ 
  ي(1) <<كإفتا وراؿ له احصرؼ،اررم، فراؿ اظت متف ت وراؿ ظتوو ا ا اررم  :أمْي اظتلموني



 
 

اػاؿ ٕب ذك  >>الصػم  يييياػاؿ عيسػى بػف عمػر:يت ارر  كضا اليد على ال س معد اروم كاػت كرتا أدٌ   
 ي(5)<< عودحا عيم الرم  ارفا ا ا اضترؼ، فرل  له: أح يم  فراؿ بيده على فيه، أم : اريس علٌي فنحه

ال ػس علػى اامػر بالصػم   ىف عف ال الـ، كدٌؿ كضا اليد علٌل  اعاارة باليد على اامر باليتاٌ دفرد     
كال يماف، فاظتعوياف ميرارباف ما فارؽ بسيط، كا ا ابيه تػا حالاتػه ُب اللحنػ  مػف حرػارب بعػص أل ات ػا ُب 

 دتت اي
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، بْيكت، ط -   ي535، ص: (ـ1::4)، 5الكعر كالكعرا ، ابف اييب ، دار إايا  العلـت

 ٌما إاارة العني ف ي حلدم معد بعيدا عف ذل ، ااؿ الكاعر:أ
 سلن ػ ى يى حػى  ٓبىٍ كى  ترً عي  ٍ مى  ةى ارى ػاى إً ***    ا ى لً اٍ أى   ى  ى يػٍ صً  نٍيً العى  رؼً ػٍ  ى بً  تٍ ارى اى أى         
  مً يٍ بً اضتى  بً الن  ٍ ػالن كىسى اٍ أى كى ***      ابى اى رٍ ػمى  اؿى اى  ؼى رٍ ال ن  فن أى   ي وٍ رى وػٍ  ى فى  

ي
 ي(4)سين ػيى اظت

وا أبلغ اي  دٌل  على الرتايم كاسف اتسيرباؿ، كجرل  ا اليتاصو ُب متاف ت نت ػف فيػه افاعاارة   
 الل ظ أك ال ياب ي

سررػػ ، كاػػد ح ػػتف بػػ رور مػػف ذلػػ ، كو ػػتف غتمػػتع  كمػػف صػػالؿ مػػا سػػب  حسػػيويج أف اعاػػارة اػػد ح ػػتف     
اضتررػػات اظتسػػييدم  عوصػػاؿ رسػػال  مػػا، ٍب حرحيب ػػا ب رورػػ  ؼتصتصػػ  اػػت اظتتاصػػو إٔب اظتعػػد ٍب ح ػػرار ح ػػ  
اعاارة ُب اظتتااف اظتكا   ك بت ا رلما ح رر ذل  اظتتاف ات ال م كتعل ا ذات صترة معركف  رما عٌص عف 

 ي(3)ذل  اصتااظ
ف، كذلػػ  أ ػػا اكاضتػػٌ  أحػػه اػػد ولجػػ  إٔب اعاػػارة ُب متااػػف روػػْية، ادا  معػػا٘ب أدؽ مػػف أف ولدو ػػا اللسػػ     

اعاارة بال رؼ كاضتاجم كاْياػا مػف اصتػتارح مرفػ  ربػْي، كمعتحػ   >>ختيا تيزات ت حتجد ُب اللساف ف ي



 
 

لػي ، كلتتاػا ٓب وي ػااس الوػاس كمت ت ػا مػف اصتلػي  كاػْي اصت ااضرة ُب أمتر وسرتاا بعص الواس مػف بعػص
 ي(2)<<صاص اطتاص

وػػر ُب كجػػتد غتمتعػػ  مػػف الوػػاس سيػػ  ت وصػػو اظتعػػد إت إٔب رفرػػد حسػػيعمو للي ػػااس بػػني ايصػػني أك أ    
الكيا اظترصتد بال ات، في ػتف بػ ل  معػد صػاص  مػا فرػط ت ويل ػ  إليػه أاػياص آصػركف اػْي بػاث 

اعاػارة، كت نت ػف أف حيتتاػا اللحنػ ، صصتصػا اظتو تاػ  مو ػا إت إذا  متضػا وي لػم  تالرسال  كمسيربل ا، كاػ
   راح  قتسا، كُب ا ه اضتال  اد وويبه اصتلتس أك اضتطتر إٔب ادو  الكيصني اعتام  كاظتسيما لهي

بعو  أحا كالساع  ر احني كأاار بالسباب   >>وتتٌ  ا ما ال الـ ؿتت اتله: -ص -كاقتيي ا راف رستؿ ا   
كاْياػػػا روػػػْي كجػػػا ت ُب الرػػػرآف ال ػػػرٙب  <<اعنتػػػاف اااوػػػا كأاػػػار بيػػػده إٔب الرلػػػم >>، كاػػػاؿ:<<التسػػػ ىك 

 اامل  اشتى الدتتت كػترر  اعلى الحناوات ؿتت
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ٍتًت ﴿اتله حعأب:
ى
كمف أحتاع اعاارة الي ييس كاعما ، ، (4﴾)كتىٍعىليتفى أىصىاًبعى يٍس ُب آذىاً ًٍس ًمفى الصنتىاًعً  اى ىرى اظت

  ي(3) ﴾ ع الرارع  ما الرار  ﴿ ف ما الي ييس ررتله حعأب:
 ، ااؿ صاام ركاها البياف ُب إعجاز الرػرآف(2) ﴾فػىحنىًكيػى يس ًمفى اليىسِّ مىا اىًكيػى يس﴿كأما اعنتا  ررتله حعأب:    

ػػٍي  ﴿ اػاؿ حعػػأب: ػػٍي   ﴿، كاػػاؿ:(1) ﴾مىػا فػىرنٍطوىػػا ُب الً يىػػًم ًمػٍف اى يىاحػان ًل يػػوِّ اى ، (5)﴾كىحػىزنٍلوىػا عىلىٍيػػ ى الً يىػػابى حًبػٍ
اآلوياف ما اصػرقتا، كالػ  أل ات مػا إتن أ مػا وعيػصاف ُب امػ  البالاػ  الدالػ  علػى إعجػاز الرػرآف ال ػرٙب  فااحا

 ي(8) اي  حطمويا اعاارة ُب إكتاز إٔب روْي مف العلـت الل اسيوب  ا العلما  مف الررآف ال رٙب
اعاارة مف اظتعا٘ب،  كاد حرتجس ا ، ف ي الررآف إاارات إٔب روْي مف العلـت كصصاها اظتيلتاات كموافع    

 ااؿ الكاعر: ،كال لماتؿ الو سي  ما ت حسي يعه اال اظ كالتركؼ كاااتا

ي   ى وٍ دً ل اضتى تى جٍ الون بً  ؼي رً عٍ حػى كى ***    هً ْيً مً  ضى م ُب  ً م الٌ دً بٍ  حػي ىتى ال ى  نيي عى كى 
  ي(8)اٌمسى عى اظت

 كااؿ آصر:
ى  فى مً ا   ***   ى بً ااً صى   ً  ٍ  حػى م ُب  ً م الن دً بٍ حػي  نٍيي العى     

 ااحػى رى   فٍ إً  صً حنٍ بػي  كٍ أى   ً بٌ حى اظت



 
 

ااحى يى بػٍ حً  مً لٍ الرى  ْيً مً ضى  فٍ  مً ىٌت اى ***     ػ ي يى ػامً صى  اهي ػتى فٍ ااى كى   ي  ً وٍ حػى  نٍيي كالعى َى      
 ي(9)

ا حعجػػز فاعاػػارة ح صػػح عٌمػػا خبػػاطر اعحسػػاف كمػػا و وٌػػه لحنػػْيه مػػف ػتبػػ  أك رػػره، كحػػرتجس اطتػػتاطر الػػل رتػػ      
 االسو  عف حبليحن ا، ف ي ححنأ ُب بعص اظتتااف عف رو ال الـي

رػٌو  >>كعت ا اعيصاا فودرو  لحن  مػا دامػ  حسػييدـ ُب حتصػيو ااف ػار بػني اظتييػاطبني، ايػ  ورػتؿ:    
 وػما بتسعه أف وسييدـ رتسيل  لليتاصو، فع ر ووكر على  تب أك مودو
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، أك ضػحن   علػى اليػد و ػتؿ أمػداا أك ورصػر، رػٌو اػ ه ح ػتف عواصػر ةأزتر، أك أصطر و و مف جيم سرت 
 ي(4)<<مف لحن  ما داـ اواؾ اح اؽ بني اظترسو كاظترسو إليه على معاحي ا

اظت رترة  كمف اوا وبدك أ راا ُب العملي  اليتاصلي  كاضحا سي  ؾتداا أرور كأاسف اايصادا مف اآلليات    
بياحػا، ف ػي حبلػغ اظتعػا٘ب اصػحا ا  حو ػ ف  وػا  اسػييدام ا ُب اليعبػْي ت ، ف ي البياف مف اْي لسػاف،  سابرا

كاػالتا: رٌب إاػارة أبلػغ مػف  (3) <<البالا    دالػ  علػى مػا ُب الطػمْي>> دكفتا رل   أك مكر  كل ل  ايو:
 ي(2) عبارة

 :واقتصاد األداء  الصمت
، كت و ػػتف الصػػم  آليػػ  مػػف آليػػات اايصػػاد أك عػػف بعػص موػػه  اعمسػػاؾ اليػػاـ عػػف ال ػػالـ اػػتالصػم      

 اللحن  ولدم كتي يه اليتاصلي  ُب م ل  اااتاؿ، كإفتا ذتٌ  متاطف كتركؼ و تف في ا أبلغ كأكجزي



 
 

فنحػػ  حػػرل بػػه حػػرؾ الػػ رر أفصػػح مػػف الػػ رر، >> ويطػػح ذلػػ  مػػف اػػتؿ اصترجػػا٘ب ُب  واوػػا ادووػػه عػػف اضتػػ ؼ
، كأًب مػػػػا ح ػػػػتف بياحػػػػا إذا ٓب  الٌصػػػػم  عػػػػف اعفػػػػادة أفيػػػػد لإلفػػػػادة، كجتػػػػدؾ أح ػػػػ  مػػػػا ح ػػػػتف إذا ٓب حو ػػػػ ك 

 كنت ف دتويو جدلي  الصم  كال الـ ُب العملي  اليتاصلي  باظتي ط اليإب:، (1)<<حنب
 

 أفصح مف                         
 يهيمرسو إل    مرسو   ال الـ ال رر    الصم    حرؾ ال رر

 عدـ الو   إذا ٓب حو  ي    رماؿ الو   
 عملي  اليتاصو         

 إذا ٓب حنبي عدـ البياف        اٌم  البياف                
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ح بتسػػػاهو كإذا ٓب لترػػػ  الصػػػم  ارضػػػه ُب العمليػػػ  اليتاصػػػلي ، فرترػػػه أٍكٔب، كحػػػ ام إٔب الػػػ رر كاعفصػػػا     
 أصرل راعاارة أك ال الـ ي 

كعػػػدـ الرػػػدرة علػػػى اعفصػػػاح كحتصػػػيو  كالصػػػم  ُب اظتػػػتاطف الػػػل كتػػػم في ػػػا الػػػ رر دليػػػو علػػػى العػػػي،    
اظتعلتمات ب رؽ أصرل، كإذا راف اظتراـ وي لم اعمساؾ عف ال الـ كٓب وليزمه اظتي لس ف ت ج و تا وواسم 

 اظتراماتي
اتحصػػاؿ اظتبااػػر باظتعػػا٘ب   معوػػاه الـ عوػػد اػػلتصػػاص بالوٌسػػاؾ كاظتيعبٌػػدوف، اف الييلػػي عػػف ال ػػ>> كاػػت   

  ي(4) <<ودرر ا بتاس   اْيهف بني مف ودرؾ اضتراه  بو سه كمف كاضتراه ، كاٌيا
البالاػ  اسػس ظتعػاف >> كحترا لريميه ال وي  البالاي  عٌده ابػف اظتر ػا كج ػا مػف كجػته البالاػ   ايػ  اػاؿ:    

 ي(3)<< ا ما و تف ُب اتسيماعيجترم ُب كجته روْيةي مو ا ما و تف ُب الس تت، كمو 



 
 

يكمو ا ما و تف ُب الس تتي الس تت وسمى بالا  غتازا، أبت االؿ العس رم معد ا ا الرتؿوتضح     
كات ُب اال  ت ووجح في ا الرتؿ كت وو ا في ا إاامػ  اضتجػج، إٌمػا عوػد جااػو ت و  ػس اطت ػاب، أك كضػيا 

ل، كت ورحدع ب لم  اليرتل، كإذا راف ال ػالـ وعػرل مػف اطتػْي، ت ورام اصتتاب، أك تآب سليط لت س باعتت 
صاصػػمه اػػيا فلػػس وػػرد عليػػه  -رزتػػه ا -، كركم أفن اعمػػاـ الكػػافعي(2)أك كتلػػم الكػػر فالسػػ تت أكٔبي

 ي(1)اطتصس ، فيعجم الواس ريف ت ورد على مىٍف صاصمه فراؿ: لعلمه ب بيع 
 اػهٍل ي عتس  ****  ًإفن اصتىػتابى لًبىاًب الكنرِّ ًمػٍ يىاحي االيتا سى ى ن كىاىٍد صيتًصٍم ى       
 كىالصنٍم ي عىٍف جىًااوو أىٍك أىزٍتى و اىرىؼه ****  كىًفيًه أوطا ًلصىٍتًف العًػٍرًض ًإٍصالحي      

اظتكػااد  كمف أبرز متاار اتايصاد ااداهي ُب السرد الررآ٘ب حرره ليل  الي صيالت الل ودرر ا اظتيلري عص  
اظتعركضػػ  ، ك ػػ ا لترػػ  السػػرد اايصػػادا فويػػا ُب اليعبػػْي ، كص ػػ  أسػػلتبي  ُب العػػرض، كروػػْية اػػي اظتتااػػف الػػل 

 س   عو ا الررآف ال رٙب كضرب عو ا ص حا 
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ااراض بالاي ، كمواؿ ذل  حرره ح اصيو الرصا، كاضتدو  عف ما متدـ اظتتضتع فرط ف ػي اصػ  وتسػف 
اصيػػزؿ الػػوا ح اصػػيو اطتي ٌػػ  الػػل اح ػػ  علي ػػا إصتحػػه، كمػػا دار بيػػو س مػػف اػػتار،  -يػػه السػػالـعل -الصػػدو 

كال رورػ  الػػل رمػػته  ػػا ُب اصتػػم كاظت ػػاف كالزمػػاف الػػ م ح ػػ كا فيػػه جػػرنتي س، كمػػا رػػاف موػػه مػػف ؾتػػدة كاسػػيحنا   
ليعبػْي ويسػس باعكتػاز كصتؼ ككاك  كيييفالسرد س   عف رو ا ا كعف اْيه، كٓب وصزه للعياف، ؽتا جعػو ا

 كاتصيصار ي
كاػػػد وػػػػيٌس إرجػػػػا  الػػػػ رر، كوي ٌطػػػػو الٌصػػػػم  علػػػى البيػػػػاف ُب بداوػػػػ  الرصػػػػ ، اٌف الو اوػػػػ  حيطػػػػمف اليصػػػػروح    

باظتس تت عوه، كاد ركعي ا ا ااسلتب ُب مك د اضتػتار اصتػارم بػني متسػى كفيػاه ،عوػدما عػـز السػ ر إٔب 
ػػاى البىٍحػػرىوًف أىٍك أىٍمًطػػيى ايريبىػػا  كىًإٍذ اىػػاؿى ﴿غتمػػا البحػػروف، اػػاؿ حعػػأب: ػػىٌت أىبٍػليػػغى غتىٍمى ػػى لً ىيىػػاهي تى أىبٍػػػرىحي اى  (،4)﴾ميتسى

احػػه سػػيي رر بعػػد، كاػػت اػػ ؼ  -عليػػه السػػالـ -اػػ ؼ الحنػػرض الػػ م سػػار اجلػػه متسػػى >>فرػػاـ السػػرد بػػػ



 
 

بػػدوا اضت ػػس إكتػػاز كحكػػتو  لػػه متاػػا عتػػيس ُب ا اوػػ  الرصػػ  عصراج ػػا عػػف م ػػركؽ الرصػػا إٔب أسػػلتب 
 ي(3)<<كاامواؿ، اطا ن ضت  البالا  كاععجاز 

ؾتػػداا حوي ػػي ُب رتيػػا سػػيااا ا ُب السػػرد الرػػرآ٘ب بػػاعتبتط حاررػػا  -عليػػه السػػالـ -كإذا ح ملوػػا ُب اصػػ  آدـ    
 >>اضتدو  عف مالبسات الوزكؿ على اارض، كس   عف رو ما كاػا لػه مػف مكػاؽ كمصػاعم، كاػ ا مػا

بعػػػد للييػػاؿ ويبػػػا آدـ اظتسػػ ني كزكجػػػه ُب اارض اػػروبني ٓب وعرفػػػا أا ارقتػػا، كٓب ويعػػػتدا حػػرؾ الرصػػػ  م يتاػػ  
 ايا ما، كلي  عتما مف صصة باظتعاش في ا 

ييي إٔب آصػر مػػا وػيماله اطتيػػاؿ مػف مكػػااد ورطػي علػػى رتاعتػػا ال ػأ رػػو إسػ اب ُب الرصػػ  بعػد اػػ ا اطتيػػاـ 
 ي  (2)<<
يلري، فبنم اف أم اارئ لرص  آدـ أف ويصتر اظتسااات السردو  اظترتكر  ك  ا وبرى الوا ميجاكبا ما اظت   

 ،كويييل ا اسم مرجعييه الورافي  كال  رو  ي 
علي  الصم  ر ل  ات ما ورتره ُب الو تس كاافئػدة مػف اا ػر البليػغ صاصػ  إذا حػزامف مػا اح فتضٌ كؽتا وي     

 ربعص اظتتااف ازح ،متااف حسيدعي ذل  
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فاعس ودر ظتٌا مات كاف عليه بعص اليتحاحيني كاالتا: طاظتا كعتوا ا ا الكيا ب المه، كات  >>أك اْياا
 ي(4) <<اليـت لوا بس تحه أكعظ

ف عود متت ت ف ت حاط  مف ج   الدتل ، كا ا ما حا عليه اليتحاحيصام   رون   فن إكمف اوا نت ف الرتؿ    
نت ػػف للوػػاتر إليػػه أف و صػػ  العػػص كالعتػػات الػػل ت نت ػػف  هاػػ ا الرجػػو ف ػػت حػػاط  بصػػميه، كبالي ٌمػػو ُب االػػ

    ل الـياضتصتؿ علي ا با
 ي(3)جعو ابف اظتر ا مف الس تت بالا  راب  ُب اعكتاز، كااؿ الكاعر: رما 

بىاتى  كاعلسٍ    ب فِّ ًمفى السُّ يتًت ًإبىػاح ن  ***  ًكًمفى الين ىلًُّس مىا وى يتفي صى

  ىل تتعارض مع االقتصاد؟ ر في القرآفاالزيادة والتكر 
ف يػػػه ح ػػػرار كزوػػػادة ل و ػػا ليسػػػ  بالزوػػػادة الػػػل نت ػػػف  ،إذا رػػاف أسػػػلتب الرػػػرآف ويميػػػز باعكتػػاز كاضتػػػ ؼ    

ريب مبػػني عػػفػػالررآف ال ػػرٙب حػػزؿ بلسػػاف  ،لي رار اظتمػػو الػػ م ت فاهػػدة مػػف كراهػػهاتسػػيحنوا  عو ػػا في ػػرح كت بػػا



 
 

، كأكصػتا  ػ ا كأضتػتا عليػه  حرػو السػيتطي عػف   س رالم ا كالعرب حتجز ُب م اف كح يو كحزود ُب أمارف ليي 
مػو كوػتجز، ف ػ ل  التاجػ>>الزؼتكرم أحه ااؿ: م عليػه رمػا أحػه كتػم علػى البليػغ ُب متػافِّ اعرتػاؿ أف كتي

 ي (2)<<ُب متارد الي صيو أف وي صِّو
 كالررآف رالـ ا ال م عوده رو اي  تردار كضا رو رلم  كرو عبارة ُب م ا ا     
،كأرند ال ػالـ ُب متضػا الكػ  كاترحيػاب ،كبسػط الرػتؿ  اار ُب متضا اعاارة،كأكتاز ُب مراـ اعف كجز  

س العواوػػػ   ػػػا كمتػػػاؼ برترػػػه كاػػػتع الحنلػػػط كالوسػػػياف في ػػػا ، كاتسػػػي اح  كرػػػٌرره ُب اامػػػتر اظت ٌمػػػ  الػػػل اػػػد حػىٍعتيػػػ
 ي(1)بردراا

ك الررآف كتارم بني اااتاؿ ك اظترامات، كالوزع  اتايصادو  بادوػ  الصػ ح  فيػه ل ػو مي مػو ،كمػف اظتتاضػا    
 الل رررت في ا اصا  ااحبيا  ما أاتام سي
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ك الزوادة كاعطواب إذا راح  ُب اْي الررآف راح  اػْي مسػيحب  صاصػ  ُب اػْي متاضػع ا كاػي ُب اليوزوػو    
العزوز ااوػ  ُب الكػرؼ كالبالاػ   افن ا صاطػم  ػ ا الرػرآف أاتامػان روػْية كأصػوافان ؼتيل ػ  كعرػتت مي اكحػ  ُب 

 ال  س كاليلري ي
يصػػاد احػػه لػػت اػػ ؼ أك أيحرػػا ظتػػاٌ أٌدل اظترصػػتد، كلػػت أفػػاض أك أطوػػم ل ػػاف زوػػادة ت كاعطوػػاب فيػػه اا   

ااجػػ  إلي ػػا، فواسػػم بػػني اظترامػػات كمػػا حتياجػػه مػػف مرػػاتت، ف ػػاف ُب الزوػػادة كاعطوػػاب فاهػػدة وسػػيدعي ا 
ىالىهً  ﴿اظتراـ، كا ا ت ويعارض ما مبدأ اتايصاد، كاحتر موال إٔب اتله حعأب:

، (4)﴾ ى ي ريلُّ يس أىرٍتىًعنيفىسىجىدى اظت
إذ جتد أحه على الراس مػف إفػادة ي أؿي اسػيحنراؽ جػو  مػا دصلػ  عليػه، جػي  بعػده بيتريػدوف ، فلػتت ااكؿ 
تايمػػػو اظتعػػػد أٌف اتسػػػيحنراؽ عيػػػرُب ت اريرػػػي  كأٌف السػػػجتد رػػػاف لػػػبعص اظتاله ػػػ  دكف بعػػػص آصػػػر، كظتنػػػا 

٘بي أرتعػنيي ظتػا حترػ  سػجتداس معػا دفعػ  كااػدة كا ػ ا حػرل أٌف ايويرل سي زاؿ اػ ا اتايمػاؿ، كلػتت الوػا
  (ي3)اليتريدوف حابا عف رتو م ٌتل 

 كمف مرامات اعطواب مرامات حتصيف اااتاؿ الل ويراد بتضع ا إدصاؿ الركع ُب    



 
 

فػىلىٍت تى ًإذىا بػىلىحنىػً  اضتيٍلريػتـى ﴿له:كات  ،(2)﴾رىالٌ إىذىا بػىلىحنىً  اليػنرىاًايى كىًاٍيوى مىٍف رىاؽ يييبالساؽ﴿الم الساما موو: 
وىئًػػػ و حػىٍوتيػػػريكف ، اػػػاؿ ابػػػف اييبػػػ  ُب ح كوػػػو مكػػ و الرػػػرآف: كأٌمػػػا ح ػػػرار ال ػػػالـ مػػػف جػػػو  كااػػػد (1)﴾كىأىحٍػػػييٍس ًايػٍ

فرػد أعلميػ  أٌف  ،﴾فب م آت  رب مػا ح ػ باف ﴿ك ﴾او وا أو ا ال افركف ﴿: كبعطه كتزئ عف بعص ري راره
 الرـت كعلى م ااب س الررآف حزؿ بلساف

  .(5)كمف م ااب س الي رار إرادة اليتريد كاعف اـ،رما أفن مف م ااب س اتصيصار إرادة اليي يف كاعكتاز
 اٌف  ،(8)﴾وػىريٍتليتفى بً ىفػٍتىاًاً ٍس مىا لىٍي ى ُب اػيليتً ًس ﴿كالزوادة ُب اليتريػد ررتلػه حعأب:     
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 ز يرٌلم  فالحاني، كإفتا راف ذل  ريابان أك إاارة على لساف ايػرهالرجو اد ورتؿ باجملا
اٌف الرجو اد و يػم باجملػاز، ، (4)﴾وىٍ ييبيتفى الً يىابى بً ىٍوًدٍوً س ﴿:ف علموا أ س ورتلتف ب لسوي س، كر ل  اتله

 (ي3) عوه كاْيه ال احم
، كاػد ايػو ال ػالـ إذا ح ػٌرر حرػٌرر:التقريػر: امو ػ حػ ررر اللي ػر روػْية   فتاهد (2)كالسيتطي ذرر الزرركي كاد   

كىصىػرنفػٍوىا ًفٍيػًه ًمػفى التىًعٍيػًد ﴿كاد حٌبه ا حعأب عف السػبم الػ م اجلػه رػٌرر ااااصػيا كاعحػ ار ُب اتلػه برتلػه:
 ي (1) ﴾لىعىلن يٍس وػىيػنريتفى أىٍك لتيًٍدثي عتىيٍس ذًٍررا

كىاىػاؿى الػ ِّم آمىػفى وىػا اػىػٍتـً ﴿:رػي ال ػالـ بالربتؿ،كموػه اتلػه حعػأبحل لي مػو زيادة التنبيو علػى مػا ينفػي التهمػة
حٍػيىا مىيىاع ً ًه اضتىيىاةي الدُّ ًبٍيوى الرناىاًد وىا اػىٍتـً ًإفتنىا اى  ، فنحٌه رٌرر فيه الوِّدا  ل ل ي(5)﴾اًحنًبعيتًف أىٍادًريٍس سى

ٍبين ًإفن رىبنػ ى لًلنػً وفى  ﴿موػو اػتؿ: ،جتدوػدا لع ػدهك  ،حواسػي ااكؿ أعيػد  احيػا ح روػ  لػهإذا طاؿ ال الـ كصكػي ك 
الىػػ و ٍبين حىػػابيتا ًمػػٍف بػىٍعػػًد ذىلًػػ ى كىأىٍصػػلىحيتا ًإفن رىبنػػ ى ًمػػٍف بػىٍعػػًداىا لىحنى يػػتره رىًاػػٍيس كمو ػػا اليعتػػيس ، (8)﴾عىًمليػػتا السُّػػت ى جًبى ى

كىأىٍصػحىابي اليىًمػنٍيً ﴿:، كاتلػه حعػأب(9)﴾ارًعىػ ي مىػا الرىارًعىػ  الرى ﴿(8)﴾اضتىاانػ ي مىػا اضتىاانػ  ﴿، ؿتت اتله حعأب:كالي توو
 ي (:) ﴾مىا أىٍصحىابي اليىًمنٍي 
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 :ة ػمػالخات 
 مػػػػف صصػػػػاها عرفػػػػ  ب وػػػػْي ؽتػػػػا حيميػػػػز بػػػػهاظتعلػػػػس ك الارس الػػػػدٌ  وػػػػتٌرثإف البحػػػػ  ُب اطػػػػاوا اللحنػػػػ  العربيػػػػ     

 ا البح  فييعٌرؼ على اتاحيو ا كسوف ح ٌتراا ،كُب اكما حو تم عليه مف أفتاط كأساليم ُب اليعبْي،كؽتيزات،
كا   على جاحم مف جتاحب ػا  كاػت اتايصػاد اللسػا٘ب أك مػا وعػرؼ تبػدأ اصت ػد اااػو ، ف ل ييػه ااضػرا ُب 

 مو ا: حياهجإٔب عدة  كاد حتصل  ، رتيا مسيتوا ا
كاػت وعػأ أف و ػتف  اوػاؾ ح ػافل كحػتازف رو مف اتايصاد اظتادم إٔب اللحن ، اتايصاد اللحنتم مص لح موي -

 تد العطلي أك ال  رم، كبني ال اهدة اظترجتة مف ذل  أ وا  عملي  اتحصاؿيبني اجمل 
ت و  ػػس اتايصػػاد علػػى أحػػه حرليػػو أك حرلػػيا ُب اظتصػػاروف ُب رتيػػا التػػركؼ كاااػػتاؿ كإفتػػا ووبحنػػي علػػى  -

 مػػا وواسػػبه مػػف اظترسػػو حوتػػيس مصػػارو ه اللحنتوػػ  كفػػ  رػػو تػػرؼ و ػػتف فيػػه اػػىت وػػيم ف مػػف إع ػػا  ل ػػو مرػػاـ
 اؿيمر
كجتٌسد ُب التااا العملي للحن  ح را كاسييداما ،كت ر ُب  ،اللحنتم مص لح عرفه العرب الردامىاتايصاد  -

السػػػلتؾ اللحنػػػتم للوػػػاطرني بالعربيػػػ ، رمػػػا ت ػػػر مػػػف صػػػالؿ اعاػػػارات كاليلميحػػػات اظتيوػػػا رة ُب اتاعػػػد الوحػػػاة 
و لػػ  عليػػه اليي يػػف كاتسػػيحنوا  ،ك اظتال مػػ ، كالبالايػػني، إتٌ أحٌػػه ٓب و ػػف معركفػػا  ػػ ا اظتصػػ لح  كإفتػػا رػػاف 



 
 

كجعلػػه ؽ إليػػه، ح ػػرٌ  اػػد ابػػف اا ػػْي ُب اظتوػػو السػػاهركاعتػػركب مػػف الورػػو، كمػػف العلمػػا  الػػ وف شتػػته باشتػػه ؾتػػد 
 كذل  ُب رياب  إوطاح البالا ي إكتاز اليردور شتٌاه كس ا بني اعفراط كالي روط، أما اعماـ الرزكوأ فرد 

 يمبدأ اصت د اااو كاتحصاؿ اللحنتم كطيدة كادنت  ادـ اضتياة البكرو   العالا  بني - 
  ي حعيص مبادئ اتايصاد مبادئ راسي  ُب الوتاـ اللحنتم على رو مسيتواحه -
اػػػيماعتا علػػػى كسػػػاهو كآليػػػات اتايصػػػاد كحتزوػػػا اضتػػػركؼ علػػػى طػػػتؿ تاللحنػػػ  العربيػػػ  لحنػػػ  اايصػػػادو  كذلػػػ   -

وعػص عػف أف اصي  اليم صو اظتزدكج ال م وييح لإلحساف مف صػالؿ اسػيعماله للحنػ  اصت از الصتٌب، كدتييزاا خب
  Les phonemesآتؼ اظتعا٘ب اظتيوتع  بتاس   التادات الصتحي  

 ػػرا  اللحنػػ  باال ػػاظ كاظت ػػردات كتعل ػػا أروػػر اايصػػادا، كعلػػى اظترسػػو اصييػػار اظت ػػردة اظتواسػػب  للمعػػد الػػ م  -
ييػار للتسػاهو اللحنتوػ  وسػاعد علػى كضػتح اظتعػد بداػ ، كباليػإب حتريػ  مبػدأ اصت ػد اسف اتص وروده، رما أفٌ 

 اااو بالوسب  للمرسو كاظترسو إليهي
 ختطا الصيغ اجمل دة إما أف حيحجر ُب حادر اظت ردات موو: ابيطص كجحلوجا، كإما أف -

سػػياب كالسػػالم  موػػو: مصػػتف، رػػ  لل ت ػػا اتحو احػػزتؽ ااصػػتات في ػػا، كلتي سػػ ِّ للصػػرو كالي ػػ وم الػػ م وي 
 مرتؿي

ػرج ايميه البالاي  ُب الرفا مف مسيتل حر  اللحنتم الايصادل - اريم اللحن ،ف ت ورـت على الي ويػف ، سيػ  متي
 مف الل ظ الرليو اظتعد ال وْي ي 

كاظتريػاس الػ م علػى باصيالؼ التركؼ كاااتاؿ الل كترم في ا اطت اب اللسا٘ب  ال الـختيلف أساليم  -
أساسػػػه حرػػػـت العبػػػارة اػػػت مراعا ػػػا ظتػػػف حيتجػػػه إلػػػي س بػػػال الـ ، سيػػػ  ت وور ػػػا ابػػػو اليتاصػػػو بػػػني اظتػػػي لس 

 كالساما بسبم ما اد ويسلو إٔب ح   الساما مف اظتالؿ ال م و دد عملي  ال الـ ُب رتلي ا ي 
اظتعد بال الـ الػتجيز، دكف كااو  البالا  الررآحي  اي اد احيباه الساما، كإعاحيه على التصتؿ إٔب ميعدد  -

 أف وصيم اظتعد أم امتض ي 
ت وريصػػر م  ػػـت اتايصػػاد علػػى اعكتػػاز فرػػط، كإفتػػا اػػد وكػػمو اعطوػػاب أوطػػا إذا رػػاف اظترػػاـ وسػػيدعيه  -

كو لبه ،ف اياحا و تف ال اهص على أدا  اظتعد آحيا ل اهدة،رالرتكوج للمعد اظترصػتد ، أك  يئػ  اصتم ػتر، أك 
 أك الي ريد أك اْياا مف اااراض ي اليررور

ُب الررآف ال رٙب آليات ك متاار عدودة لالايصػاد اللحنػتم راعكتػاز كاجملػاز كاعاػارة كاضتػ ؼ ، كاععػالؿ  -
 كاعبداؿ كاْياا ي  



 
 

 كاػت تػاارة عامػ  ، كم لػم دعػ  إليػه ركح العصػر كسيل  مف كساهو فتت اللحنػ  كح تراػا اللحنتم اتايصاد -
 باصيالؼ مكار س كألتا س ك رافي سي رتيا لحنات البكر حكرتؾ فيه 

اال ػػاظ كاظتصػػ لحات روػػْية اتسػػيعماؿ كالػػدكراف علػػى االسػػف حيعػػرض ضتػػ ؼ بعػػص أجزاه ػػا مػػف أجػػو  -
 ي ظ تدلتعتا ااصلييحت ، إذا راح كرسا للتا   خت يف ح ر ا 

لػل وسػيعمو  ػا رػو اػيا ال ػالـ حويرػو إٔب ال رور  ا افٌ   اايصاد اللحن  ات حييج  لالايصاد ُب ال الـ -
 إٔب اايصاداا الداصليي :أم اطتصاها الوتامي  للحن  

لل  اوػػ  اللحنتوػػ  كاادا  ال المػػي دكرقتػػا البػػارز ُب اايصػػاد اللحنػػ  سيػػ  وسػػي يا مػػف اػػت علػػى علػػس كدراوػػ   -
اتحصػػػاؿ  أفٌ  رمػػػات ػػردات اللحنػػػ  كأحسػػػاا ا أف وريصػػػد مػػػف ال ػػػالـ رلمػػػا شتحػػػ  تػػػركؼ اليياطػػػم بػػػ ل ،  

 و اتايصاد فيه بوسب  أرص مف اتحصاؿ عف طرو  ال ياب ي ي سٍ الك  ي وى 
فيحصػػػو اليػػػ  ر  حيميػػػز بويػػػ  ال لمػػػ  سرريػػػ  داصليػػػ ، حيموػػػو ُب الي ػػػاعالت الصػػػتحي  بػػػني كاػػػدات بواه ػػػا -   

لصػتحني اظتيالصػرني  كالي  ْي بني ااصتات الل مػف ح ػ  اظتيػرج أك مػف ؼتػرجني ميرػاربني ،كرمػا و ػتف بػني ا
اد ويحٌتؿ الصام  اظت متس التااا بني صػاهيني -و تف ر ل  بني اظتو صلني ،كاد و تف حردميا أك رجعيا  

 إٔب غت تر بي  ْيقتا ، كأاياحا لتدث الع   ي
، ويبدلتحه مف جو  ارر   ما ابلهاعتمز ارؼ فيه رل   كمكر  على اللساف ،ل ل  راف بعص الريرٌا   -
بيحني   اصو ،كإذا الير  قتزحاف وي صو بيو ما ب ه بني بنيت ل،أك ويس ِّ  هت  فلت ه ارؼى مدٍّ ، أكحعلت كتك 
 ػيابا مولني ُب السياؽيف مف  رو حيي الي
وسااس رو مف اليوتوف كاليوحنيس كاعدااـ كاعص ا  برسط كافر ُب اايصاد اللحن  ،رما أٌف اعاالب ات  -

يب د كسيل  مف كساهو اتايصاد ،احه اركب مف  رو جتاكر ارفني ميرار مف التتاار الصتحي  الل حع اآلصر
                                                                                  اظتيرج ي

اح ياح دتل  اال اظ ُب الررآف ال رٙب بسػبم اظتكػرتؾ الل تػي ، كحوػاكب الصػيغ الصػرفي  كأل ػاظ العمػـت    -
 ح الباب أماـ اليعدد كاتايماؿ ُب معا٘ب آواحه ، كا ا ما و سبه ص   اليجدد كاتسيمرار ي و ي
 ،اليجػاح كاعحبػاع،  مو ػا اليما ػوؼتيل  ، ة كطراه  ود  اتحسجاـ الصتٌب ُب الررآف ال رٙب متاار عديً وين  -

 ي كاليرروم كاعمال  كاضت ؼ
أف حسػب  حبػنٌي جليػا ظ اطت ي ػ  ، كورػو حػرداد الوريػو مو ػا ،كاػد ح ور حسب  حرداد اضتررػات كاضتػركؼ كاال ػا -

 ي همف اْيه، طتٌ يه كاعيدال ورأرالوال ي 



 
 

حعدد الررا ات الررآحيػ  لآلوػ  التااػدة جعل ػا ُب  اوػ  البالاػ ، كرمػاؿ اععجػاز كااوػ  اتصيصػار، كرتػاؿ  -
 مراـ آواتياعكتاز، إذ رو ارا ة توزل  آو ، ك حوتٌع الل ظ ب لم  ورـت 

اعيمػػاد الرػػرآف علػػى اليصػػتور ال ػػأ ُب عػػرض اااػػداث كالتاػػاها  وسػػااس برسػػط كافػػر ُب اايصػػاد اللحنػػ  ،  -
ف ػػت وبػػ  اضتيػػاة ُب اظتعػػا٘ب اجملػػٌردة كُب مكػػااد وػػـت الريامػػ  ك اصػػا اامػػس الحنػػابرة ، كوورلػػ  إٔب عاظتػػه لػػرتل 

 كحسما كحعيش اظتتااف ي
رو ما نت ف اتسيحنوا  عوه، مف ارؼ أك رلم  أك رتل  أك حا ، مػف أجػو حلج  اللحن  العربي  إٔب ا ؼ   -

 حيسْي الو   كحرليو اصت د ي
 كا مف كرا  الرصد، كاضتمد  رب العاظتنيي  ا البح ،حس ؿ ا العزوز الردور أف وو ا  كُب اطتياـ     
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ااسػػ  اصتماليػػ  لإلورػػاع البالاػػي ُب العصػػر العباسػػي، د  ابيسػػاـ أزتػػد زتػػداف، مراجعػػ  كحػػداي ، أزتػػد  -8
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)             ماعحصػػػػاؼ ُب مسػػػػاهو اطتػػػػالؼ بػػػػني ال ػػػػتفيني كالبصػػػػروني، ايب الصرػػػػات بػػػػف ااحبػػػػا ر  -31
راسػػ : الػػدريتر جػػتدة مػػصكؾ ػتمػػد مػػصكؾ، راجعػػه الػػدريتر رمطػػاف عبػػد اليػػتاب، الوااػػر حػػح: كد اػػػ(588ت

 . ـ(3113)، 4:م يب  اطتاؾتي، الراارة ،ط
 أقتي  التساهو اليعليميػ  ُب عمليػ  اليعلػيس عاٌمػ  كحعلػيس اللحنػ  العربيػ  لوجاحػم صاصػ ، ػتمػتد طػاكس، -34

 ـ(ي4:99) ،التطوي  لل ياب، اصتزاهراظتلسس  

إوطاح التاف كاتبيدا  ُب رياب ا عٌز كجو ح ليف أيب ب ر ػتمد بف ااسس بكار ااحبارم الوحتم  -33
 ـ(ي4:84)، 4حح: ػتي الدوف عبد الرزتاف رمطاف، م بتعات غتما اللحن  العربي  بدمك   ج اػ(239)ت
رؾ، دار الو ػػػاه  حػػػح: د  مػػػازف اظتبػػػا اػػػػ(،228ت اعوطػػػاح ُب علػػػو الوحػػػت، ايب الراسػػػس الزجػػػاجي) -32

 ـ(ي8::4اػ 4148)، 8لل باع  كالوكر كاليتزوا ط
اعوطػػػاح ُب علػػػـت البالاػػػ ، للي يػػػم الرػػػزكوأ ، اػػػرح كحعليػػػ  :د  ػتمػػػد عبػػػد اظتػػػوعس ص ػػػاجي  دار  -31

 ال ياب اللبوا٘ب ي
رؼ البحػػ  اللحنػػػتم عوػػػد العػػػرب مػػا دراسػػػ  لرطػػػي  اليػػػ  ْي كاليػػػ  ر، أزتػػد ؼتيػػػار عمػػػر، طبعػػػ  دار اظتعػػػا -25

 ـ(ي8978)
، اظتلسسػػػ  التطويػػػ  لل وػػػتف 4سػػػتث كدراسػػػات ُب اللسػػػاحيات العربيػػػ  د عبػػػد الرزتػػػاف اضتػػػاج صػػػاّب،ج -38

 ـ(ي3118)، اظت بعي  كادة الرااو ، اصتزاهر

، م يبػ  اطتػاؾتي بالرػاارة كدار الرفػاعي بالروػاض، 4ستث كمراتت ُب اللحن ، عبد اليتاب رمطاف، ط -38
 ـ(ي4:93)

 اػ(ي411)  ،4الزاارة ُب الررا ات العكر اظتيتاحرة، عبد ال ياح الراضني دار ال ياب العريب ط البدكر -39
 ـ(ي3115اػ  4138) ،3طمد الصادؽ امحاكم، دار العريدة،الصااف ُب جتتود الررآف، ػت -:3
ال طػػػو  حػػػح: أيب اػػػػ(8:1)ت الصاػػػاف ُب علػػػـت الرػػػرآف، حػػػ ليف اعمػػػاـ بػػػدر الػػػدوف عبػػػد ا الزرركػػػي  -21

 ي4الدمياطي ، دار اضتدو  الراارة،ج
) ،            4بالا  التفرة كبالا  الودرة ، حتر اعتدل بادو  ،) مبح  ُب اعكتاز كاعطواب ( ط -24

 حتح  ي  ـ(3119

 ـ(ي3114) البالا  كاتحصاؿ، رتيو عبد اجمليد، دار اروم، -23
بالا  العربي ، سعد أبػت الرضػا، اعسػ ودرو  موكػ ة اظتعػارؼ، البوي  الدتلي ، رؤو  لوتاـ العالاات ُب ال -22

 بدكف طبع ي



 
 

اعيػػػد بػػػه الكػػػيخ زرروػػػا عمػػػْيات، دار ال  ػػػر العػػػريب  ،اػػػػ(355)تالبيػػػاف كاليبيػػػني ايب عمػػػرك اصتػػػااظ -21
   .  ـ(3111)  ،4بْيكت لبواف، ط

اكم، م دم وكحاروخ آداب العرب، مص  ى صادؽ الرافعي، راجعه كضب ه: عبد ا اظت -25
 .4ج،ـ(8::4اػ 4149، )4طالبحرْيم،م يب  اعنتاف اظتوصترة،أماـ جامع  اازار،

 ي4ج،حاروخ آداب اللحن  العربي ، جترجي زوداف، حردٙب: إبراايس صحراكم، متفس للوكر -28
 دار الو ط  العربي  لل باع  كالوكر، بْيكت لبوافيحاروخ البالا  العربي ،عبد العزوز عيي ، -28
 يلبواف، بْيكت  كالوكرحاروخ ال  ر اتايصادم، د  عادؿ أزتد مكيش، دار الو ط  العربي  لل باع   -29
 ـ(ي4:91)اليحرور كاليوتور، ال اار بف عااتر، حكر الدار اليتحسي ،  -:2
  بػ ـ اليحليو اعاصػاهي اصػتات اللحنػ  العربيػ  ، الػدريتر ػتمػد علػي اطتػتٕب ، غتلػ  مع ػد اللحنػ  العربيػ -11

 ـ(ي4:91اػ 4111)الررل السعتدو  ، العدد الوا٘ب لعاـ، 
 اليصروف العريب مف صالؿ علس ااصتات اضتدو ، ال يم الب تش الكرر  اليتحسي  بيتح ، -14

 ـ(ي4:82)

 ـ(ي3113 اػ 4132) ،48طالسيد ا م، دار الكركؽ، الراارة، اليصتور ال أ ُب الررآف،  -13
 ـ(ي3111اػ 4138) 4، طبْيكت، لبواف ه الراجحي، دار الو ط  العربي ،الي بي  الصرُب، عبد -12
 الراارةي ـ(4:94)الي تر اللحنتم كمتااره كعلله كاتاحيوه، عبد اليتاب رمطاف، م يب  اطتاخبي،  -11

       -  3اجمللد 13ح سْي ابف روْي، ادـ له عبد الرادر اارحاؤكط، دار ابف بادو ، اصتزاهر، ط:

دراس  كحتريػ  كحعليػ  اػ( 815)تالبحر ايط ،مد بف وتسف الك ْي ب يب اياف ااحدلسي  ح سْي -18
 3جـ( 2::4 اػػػػػ4142)، 4:الكػػػػيخ أزتػػػػد عبػػػػد اظتتجػػػػتد كآصػػػػروف، دار ال يػػػػم العلميػػػػ  بػػػػْيكت لبوػػػػاف، ط

 ي8،ج
رؼ الراارة دار اظتعا  حح: ػتمتد اارر اػ( 241)ت ح سْي ال صم، ال صم أبت جع ر ػتمد بف جرور -18
 ي  41مج ـ(ي:4:8)، 

اػػػػ( دار 818الي سػػػْي ال بػػػْي أك م ػػػاحيح الحنيػػػم، الػػػرازم  فيػػػر الػػػدوف ػتمػػػد بػػػف عمػػػر اليميمػػػي )ت -19
 ي1،: ج4ط ـ(،3111)ال يم العلمي ، بْيكت، 

 ـ(ي2008) الي سْي اللحنتم اتجيماعي للررا ات الررآحي ، اادم  ر، عآب ال يم اضتدو  -49
) ،4لحنتم للررآف ال رٙب ،د  مساعد بف سليماف بف حاصر ال يار ، دار ابف اصتتزم طالي سْي ال -51

 ياػ( 4133



 
 

ح سػػْي اػػداه  الػػركح كالرلتػػاف ُب ركايب علػػـت الرػػرآف، ػتمػػد اامػػني بػػف عبػػد ا اارمػػي العلػػتم اعتػػررم  -54
: 4ط لبوػػػافالكػػػافعي، إاػػػراؼ الػػػدريتر اااػػػس ػتمػػػد علػػػي بػػػف اسػػػف م ػػػدم، دار طػػػتؽ الوجػػػاة، بػػػْيكت 

 اجمللد ااكؿي ـ(،3114اػ 4134)
 اػ( 4144)، ط ،  حح: عبد اظتع ي العجي، حكر دار اظتعرف  بْيكت 3ح سْي عبد الرزاؽ الصوعا٘ب،ج -53
 ح سْي غتااد بف جص، حح: د  ػتمد عبد السالـ أبت الويو ي -52
اػػػػػ  42:9) ال يػػػػم،بْيكت، ، عػػػػآب4الي روػػػػر بػػػػني اظتوػػػػْي ك اليػػػػ  ْي، د  عػػػػز الػػػػدوف علػػػػي السػػػػيد، ط -51

 (.ـ4:89

 ـ(ي4:92:)  2الي وتلتجيا كالرتبي ، اسف زتدم ال تكتي، دار الرلس، ال تو ، ط -55
 الث رساهو ُب إعجاز الررآف للرما٘ب كاطت ايب كعبػد الرػاار اصترجػا٘ب ) ُب الدراسػات الررآحيػ  كالورػد  -58

، دار اظتعػػػارؼ مصػػر ، سلسػػػل  2د زالػػتؿ سػػالـ طااديب ( ارر ػػا كعلٌػػ  علي ػػػا : ػتمػػد صلػػف ا ك ػتمػػػ
 ذصاهر العربي

حػػػح: أزتػػػد ؾتػػػاٌب كػتمػػػد الوجػػػار الػػػدار  اػػػػ(،884)اصتػػػاما اا ػػػاـ الرػػػرآف، الرػػػرطيب ػتمػػػد بػػػف أزتػػػد  -58
 ي  31ـ(، ج 4:55اظتصرو  الراارة، )

يد اافحنػػػا٘ب  حػػػح: سػػع اػػػ(،403)ت اجػػ  الرػػرا ات لإلمػػػاـ أيب زرعػػ  عبػػد الػػػرزتف بػػف أزتػػد بػػػف زؾتلػػ   -58
 ـ(ي 8997) ، 5ملسس  الرسال  بْيكت، ط

اضتجػػ  ُب الرػػرا ات السػػبا ، أبػػت علػػي ال ارسػػي، حح:علػػي الوجػػدم حاصػػف، ك عبػػد اضتلػػيس الوجػػار ك  -:5
 ي   4، ج4عبد ال ياح اليب ، دار ال ياب العريب لل باع  كالوكر، الراارة ، ط

سػػػيبتوه ) صل يػػػات كاميػػػداد ( د م ػػػي درار  موكػػػترات اضتػػػركؼ العربيػػػ  كحبػػػدت ا الصػػػتحي  ُب ريػػػاب  -81
 ـ(ي3118)احتاد رياب العرب ، دمك ، 

اضتصػػػػيل  اللحنتوػػػػ  )مصػػػػادراا، كسػػػػاهو حوميي ػػػػا(، د: أزتػػػػػد ػتمػػػػد معيػػػػتؽ، عػػػػآب اظتعرفػػػػ ، ال توػػػػ ، طبعػػػػػ : 
 ـ(ي8::4)

يت ، موكترات صزاح  اادب كااو  اارب، ابف اج  اضتمتم حري الدوف أيب ب ر ، ارح :عصاـ اعي -84
 ي 3مج ـ(،4:98)، 4دار اعتالؿ ، بْيكت ، لبواف ،ط

)  ،عبػػػػػاس اسػػػػػف، موكػػػػترات احتػػػػػاد ريػػػػػاب العػػػػػرب -دراسػػػػػ -بيػػػػػ  كمعاحي ػػػػا صصػػػػاها اضتػػػػػركؼ العر  -83
 ي ـ(9::4



 
 

صصاها العربي  كاععجاز الررآ٘ب ُب حترو  عبد الراار اصترجا٘ب، أزتد اامي ، سلسل  اظتعرفػ ، دوػتاف  -82
 ـ(ي4::4)اصتامعي  اصتزاهر، ط:  اظت بتعات

 يـ(:::4) ،1ط ،الوجار، اعتيئ  اظتصرو  لل ياب ػتمد علي :حح اطتصاها، ابف جأ، -81
 ي8ج 2الرسسدراسات اسلتب الررآف،ػتمد عبد اطتال  عطيم ،دار اضتدو ، الراارة، -65
 ، دمك ي4دراسات لساحي  ح بيري ، مازف التعر، ط -88
) ،4توػػ ، د صالػػد أزتػػد اظتكػػ دا٘ب، دار سػػعد الػػدوف لل باعػػ  كالوكػػر كاليتزوػػا، طدراسػػات لحنتوػػ  كؿت -88

 ـ(ي3141
 ـ(ي4::4) ،، الراارة،عآب ال يمدراس  الصتت اللحنتم، أزتد ؼتيار عمر -89
ابػػػف  -دراسػػػ  إفرادوػػػ  حتليليػػػ  -ايػػػ  ُب اظتعلرػػػات العكػػػر اصتااليػػػ دراسػػػ  اظتكػػػيرات العربيػػػ  كآ اراػػػا البال -:8

 ـ(ي:4:9)دة ،اظتلسس  التطوي  لل ياب، اصتزاهر، عزكز زب
 ـ(ي4:88)، الكرر  اليتحسي ، حتح  تات العربي ، جاف راحييوت أكفس دركس ُب علس أص -81
أصال  اععراب كدتليه على اظتعا٘ب ُب الررآف ال رٙب كالٌلحنػ  العربينػ ، د  ػتمػد  -دفاع عف الررآف ال رٙب -78

 ـ(ي2000)اضتدوو ، بسيتف اربي ، الصبرم لل باع   اسف جبو
دتهو اععجاز، عبد الراار اصترجا٘ب، اظتلسس  التطوي  لل وتف اظت بعي  كاػدة الرااوػ ، اصتزاهػر، طبعػ :  -83

 ـ(ي4::4)
) ، 3دوتاف ااعكى، ارح كحردٙب: م دم ػتمد حاصر الدوف، دار ال يم العلمي ، بػْيكت، لبوػاف، ط -82

 ـ(ي2::4
 ـ(ي4:91)، 3ؽ، دار بْيكت لل باع ،جدوتاف ال رزد -81
دوػػػتاف اظتيوػػػيب أيب ال يػػػم، اػػػرح: أيب البرػػػا  الع ػػػصم، ضػػػبط: رمػػػاؿ طالػػػم، دار ال يػػػم العلميػػػ ،  -85

 ي1ج ـ(،8::4) ، 4بْيكت لبواف، ط
د   ػػاد رزكؽ، دار ال يػػاب العػػريب، بػػْيكت، لبوػػاف، الرػػي ، اػػرح: ػتمػػد اعسػػ ودرا٘ب ك  دوػػتاف امػػرئ -88

 ـ(ي3111)

دوػػتاف طرفػػ  بػػف العبػػد، اػػرح كحرػػدٙب، م ػػدم ػتمػػد حاصػػر الػػدوف، دار ال يػػم العلميػػ  بػػْيكت، لبوػػاف،  -88
 يـ(4:98): 4ط

ركح اظتعا٘ب ُب ح سْي الررآف ال رٙب  لك اب الدوف السػيد ػتمػتد االتسػي ،إدارة ال باعػ  اظتوْيوػ ، دار  -89
 ي  4إايا  الرتاث العريب،ج



 
 

لوػػيب اظتييػػار، صػػ ي الػػرزتف اظتبػػارر ترم، طبػػا كحكػػر كزارة الكػػلكف اعسػػالمي  ركضػػ  ااحػػتار ُب سػػْية ا -:8
 ي4كااكااؼ كالدعتة كاعرااد، اظتمل   العربي  السعتدو ، ط

) ، زاد اظتسْي ُب علس الي سْي، ابػف اصتػتزم عبػد الػرزتف بػف علػي بػف ػتمػد، بػْيكت اظت يػم اعسػالمي -91
 ي2ط اػ(،4111
اػػٌدـ لػػه كاعيػػد بػػه إبػػراايس مشػػ  الػػدوف  ،  اػػػ(،188)ت ابػػف سػػواف اطت ػػاجي  سػػر ال صػػاا ، حػػ ليف: -94

 ـ(ي3141)، 4بْيكت لبواف ،ط
 ي 4جـ(،4:51) ، سر صواع  اععراب، ابف جأ، حح: مص  ى السرا كزمالهه، الراارة -93
 ا رات ال ام، تبف العماد اضتوبلي، حكر دار اافاؽ اصتدودة ، بْيكت، لبواف ي -92
رح ابف عريو على أل ي  ابف مال  ، الراضي  ا  الدوف عبد ا بف عريو العريلي اعتمدا٘ب اظتصرم ا -91
 ـ(ي3115اػ 4138)،  3ْيكت، لبواف، طاػ(، دار اظتعرف  ب :88)ت
  2جمصر بدكف حاروخ  صالد اازارم،م بع  عيسى اضتليب،  ارح اليصروح على اليتضيح، -95
، كػتمػػػػػد الزاػػػػػزاؽ كػتػػػػي الػػػػػدوف عبػػػػػد سػػػػػرتاباذم، حػػػػػح: ػتمػػػػد حػػػػػتر اضتسػػػػفاتاػػػػرح الكػػػػػافي ، الرضػػػػى  -98

 ـ(ي4:85)، بْيكت، 3اضتميد،ط
اػػرح اللمػػا ُب الوحػػت، حػػ ليف: الراسػػس بػػف ػتمػػد بػػف مبااػػر التاسػػ ي الطػػرور، حح:د رجػػم عومػػاف  -98
 ـ(ي3111اػ 4131)، 4، طاليتاب، م يب  اطتاؾتي، الراارة د  رمطاف عبد، حصدور:ػتمد
 ي   9ح اظت صو تبف وعيش، بْيكت، دار ال يم جار  -99
 اػػ(،925)ارح طيب  الوكر اي الررا ات العكر، اعماـ ا اب الػدوف أيب ب ػر ابػف اصتػزرم الدمكػري  -:9

           ضب ه كعٌل  عليه: الكيخ أح  م رة موكترات علي بيطتف دار ال يم العلمي  بْيكت لبواف                                         
 يـ(1::4) ال تو ، ،(493)د اسف البوا، عآب اظتعرف ، عدد ااي  كال ياب ، كالرتج أكحج، حر:لك  -1:
، اػػ(2:5)، الصاايب ُب اللحن  العربي  كمساهل ا كسوف العرب ُب رالم ا ،ابػف فػارس أبػت اضتسػني أزتػد -4:

 ـ(ي2::4)، بْيكت، ، م يب  اظتعارؼ4ط ،حح: عمر ال باع
 ي      8ج اػ(،4483)بتتؽ سو ،  ط، ،يح البيارم، البيارم أبت عبد ا ػتمد بف أيب اضتسفصح -3:
 ـ(ي8::4)  الصرؼ اليعليمي كالي بي  ُب الررآف ال رٙب، ػتمتد سليماف وااتت، دار اظتعرف  اصتامعي ، -2:
اايس اظت يبػػػ  العصػػػرو  الصػػػواعيني ال يابػػػ  كالكػػػعر، أبػػػت اعتػػػالؿ العسػػػ رم، حػػػح: ػتمػػػد أبػػػت ال طػػػو إبػػػر  -1:

 ـ(ي4:98اػ   4118)بْيكت، لبواف، 



 
 

الصتاه  كأاباا ا ُب العربي  ال صحى) دراس  صتحي  إاصاهي  (، ػتمد أموزكم، حتاـ رلي  اآلداب،  -5:
 ـ(ي3111)، 4م بع  دار كليلي لل باع  كالوكر مرارش، اظتحنرب ط

 ، مرتلػػػػ  اتشتيػػػػ  بػػػػني الورصػػػػاف كاليمػػػػاـ (، )ُبم، اظتوصػػػػف عااػػػػترتػػػػاارة اتسػػػػس ُب الي  ػػػػْي الوحػػػػت  -8:
 موكترات رلي  اآلداب ي 

العربيػػ  ال صػػحى ؿتػػت بوػػا  لحنػػتم جدوػػد، اوػػرم فالوػػش، حعروػػم كحتريػػ : عبػػد الصػػابتر اػػااني، دار  -8:
 ي3اظتكرؽ، بْيكت، لبواف ط

اجػ  اصتامعػ  العرد ال رود ُب ارح الرصيدة اصتزرو  كعلس اليجتود بركاو  ا ا عف عاصػس، حػ ليف اضت -9:
 ـ(ي3119) ، 4مرٙب جودٕب، دار ال يم العلمي ، بْيكت لبواف، ط

علػس اللحنػ  ُب الرػرف العكػروف، جػترج متحػاف، حررتػ : د ؾتيػم اػزاكم، سلسػل  ال يػم العلميػ ، م ػابا  -::
 ـ(ي4:93)ملسس  التادة، 

ار اظتدووػ  الردنتػ  لل يػاب  علس اللحن ، د  عبد ا عبد اضتميد ستود ،د   عبد ا علػي مصػ  ى، د -411
 ـ(ي2::4)، 4طرابل  ط

 (يـ8985)علس اظتعا٘ب، د  عبد العزوز عيي ، دار الو ط  العربي ، بْيكت،  -808
علػػس اػػرا ة اللحنػػ  العربيػػ ، د  اسػػأ عبػػد اصتليػػػو وتسػػف، ملسسػػ  اظتييػػار للوكػػر كاليتزوػػا  الرػػػاارة  -413

 ـ(ي3115اػ  4138)، 3ط
اػػرح  اػػػ(،182)ت، : أيب علػػي اضتسػػف بػػف راػػي  الرػػْيكا٘بحػػ ليفكػػعر كدتحيصػػه، العمػػدة ُب حرػػد ال -412

، دار صادر، بْيكت  يـ( 3112اػ 4131،)4، لبواف طكضبط: د ع يف حاوف ااطـت
 بحنداد العني، لليليو بف أزتد ال راايدم، حح:د  عبد ا دركوش، م بع  العا٘ب، -411

  4جي ـ(،4:88)
البجػاكم كػتمػد علي ػتمػد :حح، اػ(529)ت ػتمتد بف عمر الزؼتكرم،  ال اه  ُب اروم اضتدو ، -415

  ي13دار اظتعرف ، لبواف، ط: ،أبت ال طو إبراايس
 ال ركؽ اللحنتو : أبت االؿ العس رم، حح: ػتمد إبراايس سليس، دار العلس كالوراف ، بدكف طبع ي -418
 يـ(4:88)د اليتاب، الرواض، فره اللحنات السامي ، رارؿ بركرلماف، حررت  : رمطاف عب -418
موكػػترات م يبػػ  اضتيػػاة، بػػْيكت لبوػػاف، اػػػ(، 121)تفرػػه اللحنػػ  كأسػػرار العربيػػ ، أبػػت موصػػتر الوعػػاليب  -419

 بدكف طبع ي



 
 

ال وتلتجيػػا كعالاي ػػا بػػالوتس ُب الرػػرآف ال ػػرٙب ، حػػ ليف: د  ػتمػػد رزؽ اػػعْي، حرػػدٙب: الػػدريتر دتنػػاـ  -:41
 ي(3119اػ :413): ااكٔباف ااكبرا، الراارة، ال بع  اسناف، م يب  اآلداب، ميد

 فوتف اافواف ُب عيتف علـت الررآف، أيب ال رج عبد الرزتف بف اصتتزم، -441
، 4حػػػػػػػػػح: د  اسػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػيا  الػػػػػػػػػدوف عػػػػػػػػػز، دار البكػػػػػػػػػػاهر اعسػػػػػػػػػالمي ، بػػػػػػػػػْيكت لبوػػػػػػػػػػاف ط اػػػػػػػػػػ(،5:8)ت 
 ـ(ي4:98اػ 4119)

 ـ(ي4:88)أزتد صرر، الراارة، دار اظتعارؼ، ُب إعجاز الررآف، البااال٘ب، حح:السيد  -444
 4، د  صليػػػػػػػو عمػػػػػػػاورة م يبػػػػػػػ  اظتوػػػػػػػار ااردف ط-مػػػػػػػو ج كصػػػػػػػ ي حتليلػػػػػػػي -ُب اليحليػػػػػػػو اللحنػػػػػػػتم -443

 ـ(ي 4:98اػ 4118)
د  م ػدم اظتيزكمػي م بعػ  مصػ  ى  ،اضتػدو  ُب الوحت العػريب اتاعػد كح بيػ  علػى اظتػو ج العلمػي -442
 (يـ4:88)، 4ط: ،اضتليب
لررا ات الررآحي  بني العربي  كااصتات اللحنتو ، مػو ج لسػا٘ب معاصػر، د  شتػْي اػروف اسػيييي  عػآب ا -441

 .ـ(3115)ال يم اضتدو ، أربد، 
 ـ(ي4:95)، اصتزاهر، 4الرياس ُب الوحت، مد إلياس، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، ط -445
ليليػػ ،د  ػتمػػد إبػػراايس عبػػادة  موكػػ ة ريػػاب اصتمػػو ُب الوحػػت اظتوسػػتب لليليػػو بػػف أزتػػد، دراسػػ  حت-448

 اظتعارؼ باعس ودرو  ي 
رياب ال ػراز اظتيطػمِّف اسػرار البالاػ  كارػاه  اععجػاز، لتػي بػف زتػزة بػف علػي بػف إبػراايس العلػتم -448

 ي3مج  ،م يب  اظتعارؼ الرواضاليمأ، 
 يـ( 4:92) 2ط ال ياب، سيبتوه، حح: عبد السالـ ااركف، عآب ال يم، بْيكت، -449
ال كاؼ عف اراه  اليوزوو كعيتف ااااكوػو ُب كجػته ااااكوػو صتػار ا الزؼتكػرم م بعػ  مصػ  ى  -:44

 ي3ج ـ(،4:19)البايب اضتليب كأكتده، مصر 
ال كػػػف عػػػف كجػػػته الرػػػرا ات السػػػبا كعلل ػػػا كاجج ػػػا، م ػػػي بػػػف أيب طالػػػم، حػػػح: ػتػػػي الػػػدوف  -431
 ي 4ج،اػ(4113) ،3ط ،، ملسس  الرسال ، بْيكترمطاف
حػػح: د  صالػػد  اػػ(811)ت ،ال وػز ُب الرػػرا ات العكػػر، أيب ػتمػد عبػػد ا بػػف عبػد اظتػػلمف التاسػػ ي -434

      ـ(ي3113) أزتد اظتك دا٘ب، دار اظتصرم لل باع ، الراارة، 
 ػ(،اػ848)تاللباب ُب علو البوا  كاععراب، أيب البرا  ػتم الدوف عبد ا بف اضتسػني بػف عبػد ا -433

 ي 3جـ(،5::4) ،4حح:اازم ؼتيار طليمات ، دار ال  ر ، دمك  ،ط



 
 

 ـ(ي4:94)ضتف العام ، د  عبد العزوز م ر، طبع  دار اظتعارؼ،  -432
 ي43، جـ(3111) :4، دار صادر بْيكت طرتاؿ الدوف ػتمد م ـر ابف موتتر ،لساف العرب -431
 بف ع وتف اصتزاهرياظت بتعات اصتامعي ،  متمف، دوتافأزتد اللساحيات )الوك ة كالي تر(،  -435
 يـ( 4:91)ط:رتا د عبد السالـ اظتسدم، الدار اليتحسي  للوكر اللساحيات مف صالؿ الوا، -438
 ـ(ي9::4) 3اللحن  العربي  معوااا كمبوااا، دتاـ اساف، عآب ال يم، الراارة ،ط -438
بػػْيكت  دار الو ػػاه  لل باعػػ  كالوكػػر كاليتزوػػا، د  رٌكاس العجػػي، ،العػػرب اظتييػػارة لحنػػ  الرػػرآف، لحنػػ  -439
 ـ(ي4:99)  ،4ط ،لبواف
اللحنػػ  كاتايصػػػاد، فلػػتلاير رتظتػػػاس، حػػر: أزتػػػد عػػتض، مراجعػػػ : عبػػد السػػػالـ رضػػتاف، عػػػآب اظتعرفػػػ  ،  -:43
 ـ(ي3111) ،طبع 
دار اتمػػه  ض،اصتليػػو مرحػػا)اارتابػػات لسػػاحي  لليتاصلني:الكػػ  ي كال يػػايب(، د عبػػد  اللحنػػ  كاليتاصػػو، -421

 لل باع  كالوكر كاليتزوا ، اصتزاهر ي

) ، اللحن ، جتزوف فودرو ، حعروم: عبد اضتميد الدكاصلي، كػتمد الرصاص، م يب  ااؾتلت اظتصرو  -424
 ـ(ي4:51
، 1دار عمػػػػػػار للٌوكػػػػػػر ط ظتسػػػػػػات بياحيػػػػػػ  ُب حصػػػػػػتص مػػػػػػف اليوزوػػػػػػو، د  فاضػػػػػػو صػػػػػػاّب السػػػػػػامراهي، -423

 ـ(ي3118)
، الرسػػػػس ااٌكؿ مػػػػف الوتػػػػامني الصػػػػتٌب رتاث، د  أزتػػػػد علػػػػس الػػػػدوف اصتوػػػػدمربيػػػػ  ُب الػػػػالل جػػػػات الع -422

 .ـ(4:92) كالصرُب، الدار العربي  لل ياب  
سػ  ُب اطتل يػات اظتعرفيػ ، د عبػد السػالـ اظتسػدم، ملسسػات عبػد ال ػرٙب بػف عبػد  -ما كرا  اللحنػ  -421

 ا للوكر كاليتزوا، حتح  ي
)  ،4 تتاار ارآحي ، د  م دم أسعد عرار، دار ال يم العلميػ  لبوػاف بػْيكت طمبااوات لساحي  ُب -425
 ـ(ي3119
مبادئ ُب اتايصاد اصتزهي، د  السيد ػتمد أزتد السرول، جامع  اعس ودرو ، الدار اصتامعي   -428

 ي ـ(3111) ،4للوكر كاليتزوا، مصر، ط
سيمتلتجي (، ال يم دبه، رتعي  اادب لوساح ة مبادئ ُب اللساحيات البويتو  )دراس  حتليلي  اب -428

 البااونيي
  ـ(ي:::4)، دار اآلفاؽ ه، حر: سعدم زبْيمبادئ ُب اللساحيات العام ، أحدروه مارحيوي -429



 
 

: ػتػػػي الػػػدوف عبػػػد اضتميػػػد  حػػػح اػػػػ(،828ت، )اظتوػػػو السػػػاهر ُب آداب ال احػػػم كالسػػػاهر، ابػػػف اا ػػػْي -:42
 ي 3اظت يب  العصرو ، بْيكت ج

ػتاضرات ُب علس الو   اللحنتم، او ي بف عيسى، دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، بف ع وتف    -411
 يـ( 3112) ،5اصتزاهر، ط

، 4ط، دار ال يػاب العػريب، بػْيكت، لبوػاف اػػ(،888)ت ،ؼتيار الصػحاح، ػتمػد بػف أيب ب ػر الػرازم -414
 يـ(:4:8)

حػح: صتوػػ  إايػا  الػػرتاث العػريب  موكػػترات دار اظتيصػا، أيب اضتسػف علػػي ابػف إشتاعيػػو بػف سػػيده،  -413
 ي4اآلفاؽ اصتدودة، بْيكت لبواف، ج

 ، اظتررػز الورػاُب العػريب، ط: مدصو إٔب االسوي : ح ليف بتؿ فابر، كرروسيياف باولتف، حر: طالؿ كابػ-412
 ـ(ي3::4) ،4

ْيم، ملسسػػ  اظتييػػار، اظتػػدصو إٔب علػػس اللحنػػ ، رػػارؿ دوػػرت بػػتحبخ، حررتػػ  كحعليػػ : د سػػعيد اسػػف سػػ -411
 ـ (ي3112)، 4الراارة، ط

تٔب بػػ ، ػتمػػد أبػػت ال طػػو اظتزاػػر ُب علػػـت اللحنػػ  كأحتاع ػػا للسػػيتطي، اػػرح كحعليػػ : ػتمػػد جػػاد اظتػػ -415
 ـ(ي4:98اػ 4119)، ط 4اظت يب  العصرو  بْيكت جإبراايس، كعلي ػتمد البجاكم، 

ري : ػتمد صْي التا٘ب، دار الوكػر العػريب بػْيكت، مساهو صالفي  ُب الوحت، أيب البرا  الع صم، حت -418
 ـ(ي3::4)، 4ط

 ي 44ج ـ(8::4اػ  4148)، 4اعيم اارحاؤكط، ملسس  الرسال ، ط: :مسود اعماـ أزتد، حح -418
 ،كحتروػػػ  اتايطػػػا ، فيػػػر الػػػدوف ابػػػاكة، الكػػػرر  اظتصػػػرو  العاظتيػػػ   لتؾتمػػػافمكػػػ ل  العامػػػو الوحػػػتم  -419

 ـ(ي3113)
 بدكف طبع ي   اضتدوو  لل ياب طرابل ، لبواف، اظتلسساععراب، إميو بدوا وعرتب، معجس  -:41
اؾتليػػزم، د سػػامي عيٌػػاد اوػػا، ك د رػػرٙب زرػػي اسػػاـ الػػدوف ك  -معجػػس اللسػػاحيات اضتدووػػ ، عػػريب -451

 د ؾتيم جرو ، م يب  لبواف ي
 ، بدكف طبع يإؾتليزم -عريب -معجس اظتص لحات االسوي ، مبارؾ اظتبارؾ، فرحسي -454
د  عليػم أبػت ملحػػس، حػح: اػػػ(529)ت اظت صػو ُب صػوع  اععػراب أبػت الراسػػس بػف عمػر الزؼتكػرم،  -453

 ي4ج ـ(،2::4)، 4دار كم يب  اعتالؿ، بْيكت، ط:



 
 

اظتريطػػػم للمػػػصد حػػػح: ػتمػػػد عبػػػد اطتػػػال  عطػػػيم ، اجمللػػػ  ااعلػػػى للكػػػلكف اعسػػػالمي ، الرػػػاارة،)  -452
 ـ(ي 4:83اػ  42:3
 ضبط كارح كحردٙب،  ،اػ(919اػ  291)ردم  ابف صلدكف، عبد الرزتف ابف صلدكف، م -451
مردم  ُب صواع  الوور كالوتس، مش  الدوف اليتاجي، حتري :د  ػتمدبف عبد ال رٙب، موكترات دار  -455

 اضت م ، بْيكت ي

كزارة ااكاػػػػاؼ  اظت ي ػػػػي ُب التاػػػػف كاتبيػػػػدا ، أبػػػػت عمػػػػر الػػػػدا٘ب، حػػػػح: جاوػػػػد زوػػػػداف ؼتلػػػػ ، م بعػػػػ  -458
 ي4ـ(، ج4:92بحنداد،) 
مػػػػف كتػػػػاهف الصػػػػتت اللحنػػػػتم، ػتاكلػػػػ  ل  ػػػػس صػػػػرُب كؿتػػػػتم كدتٕب، د  أزتػػػػد ركػػػػ  ،دار اروػػػػم  -458

 ـ(ي3118لل باع  كالوكر كاليتزوا، الراارة، )
 موااو العرفاف ُب علـت الررآف،الكيخ ػتمد عبد العتيس الزراا٘ب، حػح: فػٌتاز أزتػد زمػرٕب،دار ال يػاب -459

 ـ(ي    5::4اػ  4145، )4العريب بْيكت،ج ط
موجػػد اظترػػرهيوف ،اصتػػااظ ػتمػػد بػػف ػتمػػد بػػف اصتػػزرم، حػػح: د  عبػػد اضتػػي ال رمػػاكم،  حكػػر م يبػػ   -:45

 ـ(ي42:8، )4رت ترو  مصر الراارة  ط
ظتػاراأ الوجـت ال تالا على الػدرر اللتامػا ُب أصػو مىرىػٍر اتمػاـ حػافا للعالمػ  الكػيخ سػيدم إبػراايس ا -481

 ـ(، بْيكت لبوافي5::4اػ  4145دار ال  ر لل باع  كاليتزوا، ) 
، 4ؿتػػػػػػػػت كعػػػػػػػػي لحنػػػػػػػػتم، مػػػػػػػػازف اظتبػػػػػػػػارؾ، دار البكػػػػػػػػاهر لل باعػػػػػػػػ  كالوكػػػػػػػػر كاليتزوػػػػػػػػا، دمكػػػػػػػػ ، ط -484

 ـ(ي4:81اػ 42:1)
٘ب، الوتروات اللساحي  كالبالاي  كاادبي  عود اصتااظ مف صالؿ البياف كاليبيني، ػتمد الصحنْي بوا -483

 ـ ( ي1::4دوتاف اظت بتعات اصتامعي ، وف ع وتف، اصتزاهر، طبع  )
حترو  اليلري: مردم  حردو  ح ليف ركبرت اتلم، حررت : عزالدوف إشتاعيو، الوادم الوراُب جبدة،  -482
 اػ(ي4145ط:) 
 ـ(ي 3::4الورد ااديب، أزتد أمني، حردٙب: ػتمد ال اار مدكر، متفس للوكر، )-481
اػػ( موكػػترات 188 ػ  ُب ح سػْي ريػػاب سػيبتوه، أيب اضتجػػاج بػف عيسػػى ااعلػس الكػػويمرم )تالو -485

 ي 3ـ(، ج3115علي بيطتف، دار ال يم العلمي ، بْيكت لبواف، ط )
 الومت الو سي، د  عبد اظتعجس اظتليجي، دار الو ط  العربي ، بْيكت، ال بع  اطتامس  ي -488



 
 

اػػػ( حػػح: 189عزوػػز، حػػ ليف: أيب ا اضتسػػني بػػف ػتمػػد الػػٌدامحنا٘ب )تالتجػػته كالوتػػاهر ل يػػاب ا ال -488
 عريب عبد اضتميد علي، دار ال يم العلمي  ي

 
 المجالت والمحاضرات :

غتلٌػػػ  البيػػػاف اعل رتكحيػػػ ، اظتكػػػ ل  اتايصػػػادو  كعالج ػػػا مػػػف اظتوتػػػتر اعسػػػالمي، د: ػتمػػػد بػػػف عبػػػد ا  -4
 ـ(ي1::4اػ  أريتبر، حتفمص 4145، رتادم ااكٔب )94الكبا٘ب، العدد 

غتلػػ  اللحنػػ  كاادب، اطت ػػاب ااديب ك ركحػػه اللحنتوػػ  علػػى ضػػت  اللسػػاحيات كعلػػس الػػوا، رابػػح بتاػػتش،  -3
 ـ(ي8::4اػ   4149اعباف، ) 43جامع  اصتزاهر، العدد: 

                  ، ربيػػػػػػػػا ااكؿ:     2، ج85غتلػػػػػػػػ  غتمػػػػػػػػا اللحنػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػ :د  أزتػػػػػػػػد اػػػػػػػػ ي  اطت يػػػػػػػػم، دمكػػػػػػػػ ، اجمللػػػػػػػػد  -2
 ـ(ي3111اػ 4134) 
 ، دمك ي 85غتل  غتما اللحن  العربي ، عماد صابت٘ب، مو ج مررتح لتضا اظتص لح، اجمللد  -1
 ، دمك ي85غتل  غتما اللحن  العربي ، ُب ال رو  إٔب مص لح علمي، ػتمد الدإب، اجملٌلد  -5
العاظتيػػ ، اللحنػػ  العربيػػ  كحتػػدوات العصػػر ُب البحػػ   الوػػدكة الدكليػػ  اػػتؿ م احػػ  اللحنػػ  العربيػػ  بػػني اللحنػػات -8

ـ(، 3114اللحنػػتم كحرايػػ  اللحنػػات، عبػػد الػػرزتف اضتػػاج صػػاّب، موكػػترات اجمللػػ  ااعلػػى للحنػػ  العربيػػ  )اصتزاهػػر
 ـ (ي3111حتفمص  9 8اػ اظتتاف : 4134اعباف  43-41اصتزاهر، أواـ ) 

ة الي ػػامي، رسػػال  دريػػتراه، اضتلرػػ  الوالوػػ ، جامعػػ  سػػي تلتجي  الرصػػ ، اضتػػتار ُب اصػػا الرػػرآف، د  حرػػر  -8
 اصتزاهر، الكرر  اليتحسي  لليتزوا ي

اػػػػػ( رسػػػػال  ماجسػػػػيْي، دراسػػػػ  كحتريػػػػ  111جػػػػاما البيػػػػاف ُب الرػػػػرا ات السػػػػبا ايب عمػػػػرك الػػػػدا٘ب) ت -9
  ال الػػم: صالػػد بػػف علػػي بػػف عبػػداف الحنامػػدم، إاػػراؼ: د  ػتمػػد كلػػد سػػيدم كلػػد ابيػػم، جامعػػ  أـ الرػػرل

 ـ(ي5::4اػ، 4145م   اظت رم ، السعتدو  اسس ال ياب كالسو ، )
مػام    :4 48طتطر اػداد(، دار اعمػاـ، امدوػ ، اصتزاهػر، مػف)-إعجاز الررآف ال رٙب )ػتاضرة لػ: د -:

 ـ(ي3111
أ ػػػػر علػػػػـت اللحنػػػػ  ُب حرػػػػد اظتحناربػػػػ  الرػػػػدامى، د  أزتػػػػد داكد، رسػػػػال  دريػػػػتراه، جامعػػػػ  كاػػػػراف السػػػػاحي   -41

 ـ(ي3143ـ 3144)
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  الكعبي  رراطي اليم اصتزاهرو  اصتم ترو                             

  العلمي كالبح  العإب اليعليس كزارة  
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  عرايب أزتدي دي أ:  اظتكرؼ ااسياذ

              رحسي بال الرسال  مليا 
 

    Résumé en français: 
Coran un livre de la législation avec les dispositions et les lois qui régissent la vie 
humaine, et décrit la manière dont un livre de langue et environ; les mots et le vocabulaire 
et l'argent structures se passer de lui l'un, dans lequel la preuve de la grammaire et la 
rhétorique et l'argumentation, et les nouvelles et les histoires de l'immémorial-Unis, et de 
leurs reliques et Oukaúahm et leurs jours et un échange interactif, ... Et la médecine, la 
sagesse, de proverbes et de la géométrie et l'algèbre, dans laquelle les actifs des Métiers 
et des noms de machines telles que la couture, la menuiserie, la construction, le tissage, 
l'élevage, la pêche, la navigation et la rédaction, l'écriture, et achat et vente .... 
Un aspect de miracles dans le Aziz Télécharger est inclus, il a excellé dans les méthodes 
de la déclaration de la rhétorique Il ya beaucoup de livres qui parlent de l'abondance de la 
parole, et la précision de sens, et la versatilité de son style, et accablé par les variétés et 
les couleurs de la rhétorique et l'argumentation, et il ya un aspect important de l'éloquence 
du Coran: l'économie du langage , je n'ai pas trouvé qui l'a écrit ou résumée par le droit 
d'auteur, et dans laquelle il déclarait fraction a été éparse dans les ventres des mères a 
écrit la rhétorique et de l'interprétation, la grammaire, et je voulais former la dispersion, et 
Asper Oguarh et interrogé Mkamenh, et a expliqué son concept, et de montrer les 
manifestations, les mécanismes et l'utilité. 
 Entré objet de recherches marquée par B: «L'économie de la langue dans le Coran - 
Lignes directrices étude - et le problème posé est: Quel est le sens de l'économie de 
langage Que veut le faire est d'économiser de la langue ou dans le discours est-il possible 
pour toutes les variétés de l'économie humaine dans la langue ou est-il plus personne?? ? 
Quelles sont les manifestations et les mécanismes dans le Coran? 
    Pour répondre à ces questions a suivi l'approche descriptive et analytique, parce que le 
sujet a besoin d'introduire une certaine terminologie et des concepts, a tracé la déclaration 
dans les versets du Coran de l'économie de la langue comme un résultat de facteurs 
d'aide audio ou morphologique ou grammaticales ou rhétoriques d'inclure dispersés dans 
les livres d'interprétation et de la rhétorique, puis debout sur le témoignage d'analyse et de 
débat, en raison de l'absence d'apport, et la façon d'Ur, et le manque d'études sur ce 



 
 

sujet, vous n'avez pas intervenir adéquatement analysé certaines des questions, mais il 
suffit pour ce que les savants de la langue et l'interprétation de crainte de dérapage dans 
le livre d'Allah, en vers, et dans le lancement de la règle. 
    Obligatoires et la nature de la recherche et de l'article pour être dans l'introduction, 
préambule et les sections, chaque section comporte deux chapitres, et l'épilogue, et les 
index. 
    Vttrguet dans la préface de ce concept de communication et d'éléments de base de 
Kalmrsl et le destinataire et un canal de communication et autres, et les conditions devant 
être fournis dans chacun de ces articles jusqu'à ce que la connexion est bonne et claire. 
On signale également que les langues peuvent différer dans l'expression des idées et des 
significations; dont certains ont tendance à élaborer et détails, dont certains préfèrent 
l'économie de parler, et de s'éloigner de ce qui ne sert à rien de mentionner ou non il 
prend la place du moderne. 
    Le premier chapitre consacré à la définition du terme économie de la langue pour les 
Arabes, anciens et modernes, et ses termes sont synonymes, c'est à dire lorsque les 
érudits occidentaux de la linguistique, et a montré sa relation à la langue, et a offert des 
exemples, et les conditions et les contrôles nécessaires. 
 D'un actif à l'économie de la langue et l'économie de la parole, ce qui montre à partir de 
laquelle parle de plus en plus économique que la langue, comme un langage individuel et 
social. 
     Et a conclu que l'économie de la langue pénètre dans le système de haut-parleur et 
comprend tous les niveaux de la voix et le morphologique et sémantique et la grammaire. 
    La conversation était au deuxième trimestre pour l'économie de la langue au niveau 
vocal, débuté lorsque l'économie de la langue et la voix appropriée, puis la manifestation 
de la voix de l'harmonie dans le Coran et dont la similitude entre les lettres dans les mots 
et les structures, avec une représentation de son des versets du Coran en indiquant les 
raisons de l'impact et de vulnérabilité parmi les personnages de bâtiments, ensuite parlé 
de la hamza et subissent pour atteindre et quand vous alléger les grammairiens et les 
lecteurs, et a montré l'atténuation et l'enquête citoyenne, en citant les mots dans tout ce 
que les savants arabes, et quelques lectures. 
      Et puis a touché un certain nombre d'aspects de l'économie de la langue dans le 
Coran, y compris: Tilt et les personnages spéciaux et tonifiant et empâtement et Alaqlab et 
appliquées et suivies, et les fonctions affichées et les résultats. 
     Chapitre III: parlé de l'économie de la langue sur le plan sémantique, et était 
initialement partagé avec la multifonctionnalité des mots et des modes d'expression, et il a 
une connotation différente sont des modèles prêts à construire sur plusieurs bâtiments, et 
il ya plusieurs mécanismes qui peuvent être utilisés pour diversifier l'importance, y compris 
la suspension, et les formules de rotation mots morphologique, et en général, et la 
diffusion de privés ou de l'allocation de l'année. 
    Ensuite déménagé aux versions linguistiques et varient en usage, et constaté qu'il ya 
des mots fréquemment parroted et de spin sur les langues, et il ya des mots de moins 
utiliser, et a commencé dans ce mouvement, et les lettres, puis des mots et, finalement, 
ont montré que la raison en est: la légèreté et le poids et la facilité et la difficulté, Vaharkat, 
lettres, mots et la lumière sur la langue plus courante que d'autres. 
  L'origine d'une économie de langage dans les lectures, sa mère lui a dit, et ont montré le 
bénéfice de plusieurs lectures, et ce qui ressort de cette diversité de sens multiples de ce 
verset, et a utilisé les dispositions de la jurisprudence, et conclu par le chapitre d'imagerie 
technique dans le Coran, et la présentation des événements et des porte-parole de faits 
signalés. 
     Le chapitre IV a attrapé l'économie du langage au niveau de synthèse, et a commencé 
à parler dans lequel le rôle des mouvements d'exprimer à clarifier le sens, et que dans un 
discours que les clés qui ont conduit les verrous les règles fermé, et grammaticales 



 
 

développée par les grammairiens sont tous orientés vers la réduction de la prononciation, 
et loin que possible de tous est difficile ou dur et lourd sur la langue, et si le conflit entre 
les règles générales avec goût arabe, il est d'inverser à l'autre, puis déplacé à parler du 
rapport, et la suppression et de ses causes et de conditions et Jamalith techniques et 
rhétoriques, puis touché à la brièveté et de types: aperçu court et concis Supprimer. 
Conclure le chapitre de référence et le silence, avec une indication de leur rôle dans la 
clarification du sens et de Tglath, et fournir le temps et l'effort. 
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Quran a book of legislation with the provisions and laws governing human life, and outlines 
the way a book language and about; the words and the vocabulary and structures money 
do without him one, in which evidence of grammar and rhetoric and argument, and the 
news and stories of the United immemorial, and their relics and Oukaúahm and their days 
and an interactive exchange, ... And the medicine, wisdom, proverbs and geometry and 
algebra, in which the assets of the Trades and names of machinery such as sewing, 
carpentry, construction, weaving, farming, fishing, navigation and drafting, writing, and 
buying and selling .... 
One aspect of miracles in the Download Aziz is included it excelled in the methods of 
rhetoric statement There are many books that talk about the abundance of the word, and 
accuracy of meaning, and versatility of his style, and overwhelmed by the varieties and 
colors of rhetoric and argument, and there is an important aspect of the eloquence of the 
Qur'an: the economy of language , I did not find who wrote it or summarized by copyright, 
and in which he stated fraction was sparse in the wombs of mothers wrote rhetoric and 
interpretation, grammar, and I wanted to forming the Dispersion, and Asper Oguarh and 
questioned Mkamenh, and explained his concept, and show the manifestations, 
mechanisms and usefulness. 
 Came subject of research marked by B: "The economy of language in the Koran - Study 
Guidelines - and the problem posed is: What is the meaning of economy of language? 
What does it do? Is economize in language or in speech? Is it possible for all the varieties 
of human economy in the language or is it more individual ? What are the manifestations 
and mechanisms in the Koran? 
    To answer these questions followed the descriptive and analytical approach; because 
the subject needs to introduce some terminology and concepts, has traced the statement 
in the Quran verses of the economy of language as a result of factors audio or 
morphological or grammatical or rhetorical help of including dispersed in the books of 
interpretation and rhetoric, and then stood on the evidence of analysis and debate, due to 
the lack of intake, and the Ur way, and the lack of studies in this subject, you do not 
intervene adequately analyzed some of the issues, but suffice for what the scholars of 



 
 

language and interpretation for fear of slippage in the book of Allah, in verse, and in the 
launch of the rule. 
    Required and the nature of the research and article to be in the introduction, preamble 
and sections, each section contains two chapters, and epilogue, and indexes. 
    Vttrguet in the preface to the concept of communication and basic elements of Kalmrsl 
and the consignee and a channel of communication and others, and the conditions to be 
provided in each of these items until the connection is good and clear. 
Also reported that the tongues may differ in the expression of ideas and meanings; some 
of which tend to elaborate and detail, some of which prefer the economy to speak, and 
move away from what is no point in mentioning or not it takes place of the modern. 
    The first chapter devoted to the definition of the term economy of language to the Arabs, 
old and modern, and his terms are synonymous, ie, when Western scholars of linguistics, 
and showed its relationship to language, and offered examples of it, and the necessary 
conditions and controls. 
 Of an asset to the economy of language and economy of speech, which shows from 
which to speak more and more economical than language; as an individual and social 
language. 
     And concluded that the economy of language penetrates into the speaker system and 
includes all levels of voice and the morphological and semantic and grammar. 
    The conversation was in the second quarter for the economy of language-level voice, 
began when the economy of language and appropriate voice, then the manifestation of 
harmony voice in the Koran and from which the similarity between letters in words and 
structures, with a representation of her verses from the Quran stating the reasons for 
impact and vulnerability among the characters of buildings, then talked about the hamza 
and undergo to achieve and when you alleviate the grammarians and readers, and 
showed the mitigation and citizen investigation, citing the words in all that Arab scholars, 
and some readings. 
      And then touched to a number of aspects of the economy of language in the Koran, 
including: Tilt and toning and special characters and slurring and Alaqlab and enforced 
and followed, and the functions shown and Results. 
     Chapter III: talked the economy of language on the semantic level, and was initially 
shared with the multifunctionality of words and modes of expression, and it carries different 
connotations are templates ready to build out several buildings, and there are several 
mechanisms that can be used to diversify the significance, including the suspension, and 
the rotation formulas morphological, and general words, and dissemination of private or 
the allocation of the year. 
    Then moved to the language versions and vary in use, and found that there are words 
frequently parroted and spin on the tongues, and there are words of less use, and began 
in this movements, and letters and then words, and eventually showed that the reason for 
this is: lightness and weight and the ease and difficulty, Vaharkat, letters, words and light 
on the tongue more common than others. 
  The origin to an economy of language in the readings, His mother told him, and showed 
the benefit of multiple readings, and what emerges from this diversity of multiple meaning 
of the verse one, and utilized the provisions of jurisprudence, and concluded by Chapter 
imaging technical in the Qur'an, and presentation of events and facts spokesman reported. 
     Chapter IV grabbed the economy of language-level synthetic, and began to talk in 
which the role of movements to express to clarify the meaning, and that in a speech as the 
keys that led locks the closed, and grammatical rules developed by the grammarians are 
all oriented towards reducing the pronunciation, and away as possible from all is difficult or 
hard and heavy on the tongue, and if the conflict between the general rules with taste 
Arab; it is to reverse to the other, then moved to talk about the ratio, and the deletion and 
its causes and conditions and Jamalith technical and rhetorical, and then touched to the 



 
 

brevity and types: outline short and concise Delete. 
Conclude the chapter by reference and silence, with an indication of their role in clarifying 
the meaning and Tglath, and provide the time and effort. 

  

 

 

 


