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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: الأستاذ الدکتور مؤید فاضل ملارشید

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 خلف هللا حسن، املةيا، مصر شلیمأمون  األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل شلیزهراء نيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ت  ص هتاحلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us             کابل       -مع العربي األفغانيالمج                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 
 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقالات

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

 حتليلية دور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف األدب العريب احلديث: درانة 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( کصيولك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو عألمستصذ امل
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( يغالنگل زمصن حنةف، جصمر  رةو  عألمستصذ امل
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

  باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  درانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

 باإلجنليزية( قواشد اللغة تغيري املعىن اللغو  يف مجّلت اللغة البرتوية بسبب( 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 117-76                                                                )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

  بهالسماع وموقف الةحاة من االنتدالل  
 صيل ) أفغصنستصن( ك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كعألمستصذ املشصر 

 131-102                                              122-061عألمستصذ املسصنو مسةةمصن فةضي، جصمر  كصيل )أفغصنستصن(  
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمو هلل اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اعکرمي اعذي أرمسةه 

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 رةوم اعرصري.لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اع

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  نةمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء

ل اعتأثري لعة ، کمص حصةت الجمة  نةی مرصمرقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  د
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
صزال املنطق . لاعرمل مهذه خطوات نةی حصول مکصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف 

جصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤکو املکصن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رصةن  
تسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلرک  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعکّ  مبقوار 

 يف جمصل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة . مص یسری  عی تکریس حرک  حبث نةمي رصةن 
اعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قوانو لأمسس مقررة 

هص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط نةةلأصول مترصرف 
 ملتكة  م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس ا

ي حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى غصیصهتص عك
تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  

 حصالً.اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص ل 
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عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
يصحثون م  جصمرصت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو 

صیص اعبةئة  لاعتصرخية  لاعنففسة  لاعقض لأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة 
 لغريهص.

لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص اإلمسالم اعيت 
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 

نصهجه لخططه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو م مسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق منه
 م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا عه يه طریقصً  ىل اجلن .

خةففه لهو اعذي امست-هص، لاإلنسصن نةةاعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص 
ه يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموحهو مسر اإليواع  -هللا يف األرض

 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.
 لیصور هذا املرىن اعوقةق قول اعشصنر:

 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى
رتقى لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي معقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، 

 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.
صهنص هص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكنةةتةك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس 

اعسمصء،  نرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحفال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، ل 
 ه م  اعوحوش حةص أل مةتص.نةةلنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور 

 ن احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص 
 ص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصههنةةاعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  

اعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيصلل دائمص أن یشصرك 
 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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 ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 
م  هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  

ر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدم  م  لنرجو أن حيقق املت
 مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا

 ترصىل فةك .
 شريف هللا ففور  املساشد نتاذاأل 
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 املستخلص
امس  اعسمصع م  حةث مففهومه، لمصصدره م  هذا اعبحث حمصلع  متواضر  یهوف  ىل در 

 أرير  مطصعب  يلفةه اعقرآن اعكرمي لقراءاته، لاحلویث اعنبوي لكالم اعررب. لقو ُقسِّ  اعبحث 
لااخصمت ، فففي املطةب األلل حویث ن  مففهوم اعسمصع ننو اعنحویني لاعةغویني، ليف املطةب 

  ص ننو اعنحویني مع يةصن موقف اعنحصة ماعثصين يةصن مففهوم اعقرآن لاعقراءات لاعففرق يةنهم
االمستوالل يصعقرآن اعكرمي لقراءاته، ليف املطةب اعثصعث جصء احلویث حول احلویث اعنبوي يصنتبصره 
ثصين مصور اعنقل يف تقرةو اعقوانو اعنحوی  لاعةغوی  مبةنص موقف اعنحصة م  االمستشهصد يه، 

ررب نحوی ، ليف املطةب اعرايع لرد اعكالم ن  كالم اعلاالنتمصد نةةه يف ينصء اعقوانو اعةغوی  لاع
ملكصنة  ض فةه  ىل يةصن اعضوايط ارِّ رُ لموى احتجصج اعنحصة يه يف مسصئل اعنحو لاعةغ ، كمص تُـ 

لاعزمصنة  اعةيت حودهص اعنحصة عكالم اعررب ننو االحتجصج يه.كمص ذكر فهرس املصصدر لاملراجع 
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 املقدمة
أشرف األنبةصء لاملرمسةني، لنةى آعه لأصحصيه لاعصالة لاعسالم نةى  احلمو هلل رب اعرصملني،

 أمجرني، ليرو:
و  عةه اعنحصة اعيت امستناملتففق نةةهص صةة   ن اعسمصع أصل م  األصول اعةغوی  األ أمهة  املوضوع:

ةغ  اعررية  مبنصهص لمل نبصعغ عو قةنص  ن اع. لاعةغویون يف امستنبصط األحكصم اعةغوی  لاعنحوی  لتقرةو اعقوانو
نةى اعسمصع م  أهل اعةغ ؛ ألن اعقوانو اعةغوی  مل توضع  ال يرو أن فسوت اعةغ  يتسرب اعةح   عةهص، 

ع  ىل اعقةصم يوضنتةج  ذعك الختالط يني اعررب لاعرج . لاضطر اعرةمصء لذعك يرو أن حوث ا
 ةح  ننو اعنطق يكالم اعررب.عم  ااخطأ لايصعررية  اعقوانو لاعضوايط؛ عكي تسة  اعنصطقني 

لكصن مةجأه  األلل يف لضع تةك اعقوانو لاعضوايط اعنقل لاعسمصع م  أهل اعةغ ، لم  هنص 
 صول اعنحوی ، لموى ننصی  اعنحصة يه يف ينصء اعقوانو.يف األ تظهر أمهة  اعسمصع

 أهداف املوضوع:
 هتوف هذه اعورامس   ىل :

 .اعترریف يصعسمصع ليةصن مصصدره -
 ظهصر أن اعنحویني انتمولا نةى اعقراءات اعقرأنة  انتمصده  نةى كالم اعررب يف اعتقرةو  -
 .ةقة مع اضطراب موقففه  جتصههص لخبصص  يف اعنصحة  اعتطب اعنحوي
 قضة  يفيةصن أن اعنحویني اضطريوا يف موقففه  م  االحتجصج يصحلویث اعنبوي، لم  مث تففرقوا  -

 املصنرني لالجمّوِزی  لاملتومسطني.ثالث  مذاهب؛  ىل االمستشهصد يه 
 نؤاالت املوضوع:

 مص هي مصصدر اعسمصع يف اعةغ  اعررية ؟  -1
 اعقرآنة ؟ مص هو مسبب اضطراب اعنحصة يف موقففه  جتصه اعقراءات  -0
 هل احلویث اعنبوي صصحل عالحتجصج يف ينصء قوانو اعنحو لاعةغ ؟  -3
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 مةهج الباحث:
تخریج اآلیصت ، لاعتحةةةي، كمص قمت ياملنهج اعذي اتبرته يف كتصي  هذا املوضو هو املنهج اعوصففي
ملصصدر ااعرجوع  ىل  نواد اعبحث م  اعقرآنة ، لارجصع كل قول  ىل قصئةه لمصوره يرو انتمصدي يف 

حممو لنةى آعه  هلصةى هللا ترصىل نةى خري خةق لاملراجع اعيت یرتمو نةةهص يف كتصي  اعبحوث اعرةمة .
  لأصحصيه أمجرني.

 السماعمفهوم املطلب األول: 
لاحلویث  ،لیشمل اعقرآن اعكرمي ،املنقول نقال صحةحص ،یقصو يصعسمصع اعكالم اعرريب اعففصةح

 ،تهصلدعةةهص األلل م  أدع ،لهو أصل م  أصول اعنحو اعرريب .ررب لنثره لشرراع ،اعنبوي اعشریف
ل  ن األصول ي ،ألنه ميثل حجراألمسصس يف نمةة  االمستوالل»ه املرول يف تقرةو قوانو اعنحو لنةة
 . (1)«، حىت اعقةصس فهو قصئ  نةةه خرى اليو هلص م  مستنو م  اعسمصعاأل

ار لاعطریق اعطبرة  اعيت تررف هبص أمسر  ،مصء اعةغ  مبوجبهاأللل اعذي دلن اعرة كمص هو املصور
 لغري ،منهص لمررف  املسترمل ،لأنه أقرب مسبةل  ىل ضبط اعةغ  اعررية  ،لتتوضح خصصئصهص ،اعةغ 

 . (0)األمسصس يف مررف  خصصئصهص  لاعسمصع هو ، ذ  ن اعةغصت يف أصةهص نقةة  ،املسترمل
اعنقل » :لنرفه يأن ،  األنبصري اعذي أطةق نةةه اعنقللعرل ألل م  حود مففهوم اعسمصع هو اي

. لأمص (3) «ااخصرج ن  حو اعقة   ىل حو اعكثرة  ،املنقول اعنقل اعصحةح ،هو اعكالم اعرريب اعففصةح
فشمل كالم هللا  ؛مص ثبت يف كالم م  یوثق يففصصحته :لأنين يه» : اعسةوطي فقصل يف ترریف اعسمصع

نه ليروه  ىل ، لكالم اعررب قبل يرثته ليف زمصةى هللا نةةه لمسة الم نبةه لك ،لهو اعقرآن -ترصىل  –
رتط أنه اش ،یالحظ ،. لعك  اعنصظر يف ترریف األنبصري عةسمصع(0)« أن فسوت األعسن  يكثرة املوعوی  

 . (1)لاعكثرة  ،لصح  اعنقل ،لاعففصصح  ،اعررية  :يف اعكالم املنقول
مص ل  ،خيرج مص جصء م  كالم غري اعررب م  املوعوی  لغريه  -كمص قصل األنبصري   –لنةى هذا 

 . (5)(اجلزم يـ)ع (، لاعنصب يـ )مل(، لاجلر يـ )عرل :حنو ،جصء شصذا يف كالمه 
سةوطي لهذا مص حوده  اع ،يف ثالث  أنواع اليو يف كل منهص م  اعثبوت مصادر السماعلتنحصر 

كالم   :لهي .تقسةمه اعكالم املنقول  ىل متواتر لأحصدكمص حودهص األنبصري ننو   ،ننو ترریففه عةسمصع
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. لمسنتحوث يف اعصففحصت اعتصعة  ن  (6)لكالم اعررب  ،صةى هللا نةةه لمسة لكالم رمسوعه  ،هللا ترصىل
 هذه املصصدر، مبةنص حجةتهص لموقف اعنحصة م  االحتجصج هبص. 

 القرآن الكرمي وقراءاته املطلب الثاين:
عو مسریرص  ىل ل جيور اإلشصرة  ،عنحصة م  االمستشهصد يصعقرآن اعكرمي لقراءاتهقبل أن نتررض ملوقف ا

 قول اعزركشي؟ یأم أهنمص متبصینصن ،(، هل أهنمص مرتادفصناعففرق يني مصطةح )اعقرآن( لمصطةح )اعقراءات
صةى  فصعقرآن هو اعوحي املنزل نةى حممو ،لانة  أن اعقرآن لاعقراءات حقةقتصن متغصیرتصن» :رمحه هللا

 ،هصلاعقراءات اختالف أعففصظ اعوحي املذكور يف كتصي  احلرلف لكةففةت ،عةبةصن لاإلنجصز هللا نةةه لمسة 
 تاعقراءات نة  يكةففة  أداء كةمص» : صي  اجلزريحممو ي  حممو اعشهري يل لقص. (6)«م  ختففةف لتثقةل

 . (7)«اعقرآن لاختالفهص يرزل اعنصقة 
اعقراءات  قرآن األصل لميثل، حةث ميثل اعيةنهمص تبصی  لتغصیر ن لاعقراءاتلمرىن هذا أن اعقرآ

 أل يربصرة أخرى اعقرآن هو مصيني ،كمص هو احلصل يني اعةغ  لاعةهجصت  ،، ألطرق أداء ذعك األصلاعففرع
أمص غري ذعك  أمص اعقراءات فالیتربو يتاللهتص  ال يصملتواتر لاملشهور منهص، .، لیتربو يقراءاتهفيت املصحفد
  .فال

لنةى هذا فرنو احلویث ن  موقف اعنحصة م  االحتجصج يصعقرآن ال یقصو يه ذعك اعنص اعكةي 
ألنه عو قصو ذعك اعنص ملص كصن ألحو أن جيصدل يف االحتجصج يآی  لاحوة  ،املوحو اعذي نزل يه اعوحي

  حواهص لاألخرى ينيل منص املقصود يصعقرآن نود م  اعقراءات اعيت قو یكون  ،لال أن خيضره ألقةسته ،منه
 . (12)خالف يف صوت أل عففظ ألتركةب حنوي آلی  م  آیصت اعقرآن 

 :موقف الةحاة من القرآن الكرمي وقراءاته
نص اعوحةو ل هو اع ،أمجع اعنحصة لاعةغویون نةى أن اعنص اعقرآين ذرلة اعبالغ  لاعففصصح  اعررية 

 ،م  ذ توفرت عه مجةع مقومصت احلففظ لاعسال ؛اعذي حظي يصعرنصی  لاعرنصی  مص مل حيظ يه أي نص آخر
  .عقوانولامستنبصط ا ،لاعتقرةو اعنحوي ،لهلذا هو جویر يأن یكون نةى رأس املصصدر يف االمستشهصد
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لال  ،لم  یقرأ كتب اعنحصة یالحظ أهن  مجةرص ال خيتةففون يف تأصةل قوانو اعنحو نةى أمسصس منه
، صل، لهو ألل حةق  م  جهود اعنحصةمسةبویه نةى مسبةل املث. فهذا كتصب (11)خيتةففون يف االمستشهصد يه 

ألن  »قو تبةغ نود اعشواهو اعقرآنة  فةه  ىل يضع لمخسني لأريرمصئ  شصهو، لهذا نود اليأس يه 
 .(10)«نصو  اعقرآن يصعنسب   ىل نصو  اعشرر اعرريب اعقومي قةةة  

فم   ،ةقتشهصد هبص يني اعنظری  لاعتطبفقو اضطرب موقف اعنحصة نةى االمس ،لأمص اعقراءات اعقرآنة 
واء يل انتربلا اعقرآن يقراءاته مسةو احلجج مس ،اعنصحة  اعنظری  مل ینكر أحو م  اعنحصة االحتجصج هبص

 ؛ختصعف ن اعقراءة ال» :یقول اإلمصم مسةبویه .حىت ل ن كصنت خمصعفف  عةقةصس ،أكصنت متواترة أم آحصدا
 ،(11)اي  اجلزريلمثةه قصل  .(10) ن عغ  اعقرآن أفصح اعةغصت  :ين. لیقول اي  ج(13)«ألن اعقراءة مسن  

« حصة ال أنة  فةه خالفص يني اعن» لیقول اعسةوطي ن  موقف اعنحصة م  االحتجصج يصعقراءات اعشصذة 
وهص يصعشذلذ، أل لصفف ،لأمص م  اعنصحة  اعتطبةقة  فقو رفض اعنحصة يرض اعقراءات أل طرنوا فةهص .(15)

طبةق فنجو أمص م  حةث اعت ،جتصه اعقرآن اعكرمي لقراءاته مسةك یقوم نةى اعنظری  فقطفمسةكه  هذا 
بصق أن مص زنمه اعسةوطي م   ط» لهذا یوضح  ،أهن  رفضوا اعقراءات ألرموا اعقراء يقة  اعضبط لاعوه 
 . (16)«اعنصس نةى االحتجصج يصعقراءات اعشصذة أمر فةه نظر 

  لتبره  حنصة اعكوف  نةى رغ  أن كثريا منه  ،ل عواء هذه احلمة لقو كصن حنصة اعبصرة ألل م  مح
 ﴾ ﴿ َلَمص أَنـُْتْ  مبُْصرِِخي  :لم  هؤالء اعكسصئي، لاعففراء اعذي قصل ن  قراءة محزة ،كصن م  اعقراء

. تقول اعوكتورة (16)«لقل م  مسة  منه  م  خطأ  ،منه قراءة محزة له »  ،{ يكسراعبصء00 :} يراهة 
  .(17)« لمل یك  م  منهج اعبصریني االمستشهصد يصعقراءات اعشصذة » :ویثيخوجي  احل

فضص لهو أنه یرفض اعقراءة ر  ،قو مسةك مسةكص أخر يف مهصمج  اعقراءات ،لهذا  مصم اعنحصة مسةبویه
اعقرآنة ؛  مع لرلدهص يف اعقراءاتلذعك أنه أحةصنصً یرةب ظصهرة مرةن  يصعضرف أل اعضرلرة  ،غري صریح

 ،لقو لرد هذا يف قراءة محزة ،(02)و الیرى جوازاعرطف نةى اعضمرياملخففوض  ال يف ضرلرة اعشرره مثال
{. لأحةصنص یضرف اعةغ  اعيت 1 :﴿ َلاتـ ُقوا اَّللَ  اع ِذي َتَسصَءُعوَن ِيِه َلاأْلَْرَحصَم ﴾}اعنسصء:يف قوعه ترصىل

. (01)اعقراءة، لیصف اعةغ  يصعرداءةلم  مث یضرف اعقصنوة اعيت لردت نةةهص  ،لردت نةةهص اعقراءة
ففه  هذا ـ مبوق» ل ،لهكذا ال یكصد یسة  أحو م  اعنحصة املتقومني م  اعطر  يف اعقراءات لتضرةففهص



 

 وسلیمان فیض ي الدكتور عبد القاهر عابد                                          السماع وموقف النحاة من االستدالل به 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         121-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

جتصه اعقراءات اعقرآنة  ـ قو ضةقوا نةى أنففسه  مصصدر االحتجصج لاالمستشهصد فوقروا نتةج  عذعك يف 
 . (00)« صوار أحكصم يصعشذلذ لاعنورة لاعضرلرة 

عنظری  ضطراب يني القروا يف اال لهذا یوضح عنص جبالء أن اعنحصة يف موقففه  جتصه اعقراءات،
 .رففرفضوهص أللصففوهص يصعشذلذ أل اعض ،لاعتطبةق لاعذي حودله ألنففسه  خالف قصنوهت  اعنحوی 

 
 احلديث الةبو  الرريف وموقف الةحاة من االنترهاد به املطلب الثالث:
كرمي كمص يرو اعقرآن اع ،ي اعشریف األصل اعثصين م  أصول اعشریر  اإلمسالمة یرواحلویث اعنبو 

ن كص  ، نةةه لمسة صةى هللالذعك أن اعرمسول  ؛لاعبةصن ،م  حةث اعففصصح  ،نة  يروهیرترب يف املرتب  اعثص
ت لارتففر ،وانةه كالم نريب مهمص نةت يالغتهلكالمه الیسمو  عةه ألی»أفصح م  نطق يصعضصد يال نزاع 

 . (03)«فصصحته
قرةو اعقوانو يف ت ،لمع ذعك مل یرتو اعنحصة األلائل يصحلویث اعنبوي انتواد نصو  اعةغ  األخرى

 احلط م  لمل یك  ذعك رغب  يف ،لانصرفوا ن  االحتجصج يه ،لكالم اعررب ،مثل اعقرآن اعكرمي ؛اعنحوی 
ه م  املسةمصت فقو انتربت فصصحت ،، أل اعتقةةل م  شأن فصصحتهصةى هللا نةةه لمسة قور رمسول هللا 

 . (01). لتبره  يف ذعك املتأخرلن م  اعنحصة كمص قصل أيو حةصن (00)اعرقةوی  اعيت ال یتنصزع فةهص  ثنصن 
ن غصعب أ» :مسبب ترك اعرةمصء االحتجصج يصحلویث اعنبوي اعشریف صوضحلیقول اعسةوطي م

راهت ، ولن، قبل تولینهص، فرللهص مبص أدت نةةه نبصاألحصدیث مرلي يصملرىن، لقو توالهلص األنصج ، لاملوع
فزادلا لنقصوا لقوموا لأخرلا لأيوعوا أعففصظصً يأعففصظ، لهلذا ترى احلویث اعواحو، يف اعقص  اعواحوة، مرلیصً 

  كصنوا ال الیرىن أهن ،. لعك  نوم امستشهصد اعقومصء يصحلویث(05)«نةى ألجه شىت، يربصرات خمتةفف  
مرنصه أهن    حلویث فةةسعوصح أن اعقومصء مل یستشهولا يص» :یقول اعبغوادي ،يه جيةزلن االمستشهصد

 . (06)« ذ ال یةزم م  نوم امستوالهل  يصحلویث نوم صح  االمستوالل يه  ،ةزلن االمستشهصد يهكصنوا ال جي
قل امستشهصده   ل ن ،لاملتتبع عكتب اعنحصة األلائل جيو أهن  قو امستشهولا فراًل يأحصدیث نبوی 

يف مسبر   قو امستشهو يصحلویث - مصم اعنحصة  -لهذا مسةبویه  قةس يصعقرآن اعكرمي لكالم اعررب،ه  ذا ي
، لاي   ي  جينل  ،اعففصرمسي ،حصة غريمهصلمم  امستشهو م  اعن ،لكذعك اعففراء يف مرصنةه ،مواضع م  كتصيه
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 االحتجصج  یسبق  ىلحةث احتج هذا األخري يأحصدیث مل ،لاعسهةةي ،لأيو اعربكصت األنبصري ،اعسراج
ل ذا مص نصل  ىل اعقرن  .(06)« یرو مقوم  صصحل  عرمل اي  مصعك » لنمةُه يف احلویث  ،يأكثرهص

ا  ىل ثالث  لقو  نقسمو  ،يف االحتجصج يصحلویث اعشریف ،اعسصيع جنو ااخالف قو یشتو يني اعنحصة
  :مذاهب

، ومصمةين، لاعبور اعلاي  هشصم ،يصديرضي االمسرتآاع، ل لاي  مصعك ،لميثةه  اي  خرلف :اجملوزون
. أجصزلا االحتجصج يه مطةقص، (07)، لغريه (حممو ي  یومسف ي  أمحو، حمب اعوی  احلةيب) لنصظر اجلةش

لحجته   احتجصج أمسالفه  م  اعةغویني يصحلویث، كمص لرد يف اعصحصح، لاملخصص، لالجممل، 
 . (32)لمقصیس اعةةغ ، لاعففصئق

ني م  منروه لي ،مسةكوا موقففصً لمسطصً يني م  أجصز االمستشهصد يه مطةقص له  اعذی  :واملتونطون
 ،اعشصطيب، اعذي أنكر نةى املصنرنياعقصمس  ي  فرية لنةى رأس هؤالء اإلمصم أيواحلس   ،نةى  طالقه

 .(31)لتركه  األحصدیث اعصحةح  عشبهصت ضرةفف  ،امستشهصده  يكالم اعررب
ل األحصدیث مث ،لهي األحصدیث املوثوق يسالمتهص ،د هبص ذ قس  األحصدیث  ىل مص یصح االمستشهص

لكصألمثصل  حلضرميا لائل ي  حجريب هنةوة، لكتصيه أل ،ككتصيه هلمذان  ،اعيت قصو هبص يةصن فصصحته
وز ه اللجه عردهص لرفض االحتجصج هبص. لمص ال جياعنبوی ، لاملرلی  يصعةففظ كصألحصدیث اعقصصر، ألن هذ

 .(30)كمص قصل اعبغوادي يف ) ااخزان  (   ،رلی  يصملرىن، لهي املاالحتجصج هبص
اي   حىت قصل ،اعتومسع م  االحتجصج يه -رمحه هللا  –لم  مث أنكر اعبرض نةى اي  مصعك 

  :اعضصئع
 .(33)أم لجمرد اعتمثةل  ،ال أنرف هل یأيت هبص مستوال

 ،عبصری تقومني م  اله  أغةب اعنحصة امل ،لیرفض هؤالء االحتجصج يصحلویث اعنبوي :املانعون
 ،كنحصة يغواد  ؛لغريه  م  حنصة األقصعة  ،لتبره  نةى هذا املسةك املتأخرلن م  اعففریقني ،لاعكوفةني

لتةمةذه  ،لكصن نةى رأس هؤالء أيواحلس  نةى ي  حممو األشبةةي املررلف يإي  اعضصئع .لأهل األنوعس
لاة أن اعر  :  مص امستول يه املصنرون يف اعقضة لخالص .(30)أثرياعوی  حممو ي  یومسف املررلف يأيب حةصن 
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ا أنصج  ألن كثريًا م  اعرلاة كصنو  ؛لأنه لقع اعةح  كثريًا فةمص رلى م  احلویث ،جوزلا اعنقل يصملرىن
 .         (31)أئم  اعنحو اعقوامي مل حيتجوا يه يصإلضصف   ىل أن 

 
 كّلم العرب وموقف الةحاة من االحتجاج به  املطلب الرابع:

. لیشمل حىت فسوت األعسن  ،قبل اإلمسالم ليروه ،لنثره  ،لیقصو يه كل مصمسع م  شرراعررب
لهواملصور  .لاألمثصل لاحلك  ،لاعةهجصت ،كالم اعررب اعةومي  :یشمل الةثرلاعرجز، ل ،اعقصةوة :الرعر

يف ينصء  ،نحو  لاعلأه  اعرنصصر اعيت انتمو نةةهص نةمصء اعةغ ،اعثصعث م  مصصدر املصدة اعةغوی  املنقوع 
ن م  نة  امستخرجه املتقومو » ، عورج  أن اي  اعسراج قصل يف ترریففه عةنحو:(35)اعقوانو لاالحتجصج هلص
 .(36)« امستقراء كالم اعررب 

لأن احلصضرة  ،إلدراكه  أهنص منبع اعففصصح  لاعنقصء اعةغوي ؛لقو انتىن نةمصء اعةغ  لاعنحو يصعبصدی 
لمل یكتففوا  ،صضرةلعغ  احل ، ىل اعتففریق يني عغ  اعبصدی  ،لحوى هذا هب  ،ويقو تطرق  عةهص اعففسصد اعةغ

بصئل لمنروا األخذ ن  ق ،لقبصئل أطراف ، ىل قبصئل لمسط ،يل راحوا یقسمون قبصئل اعبصدی  ،يذعك
مصم مسراالهتاعففصرايب،  مسحصق ي   يراهة  ي  احلسني . لیرةل (36)لجمصلرهت  األم  األنجمة  ؛األطراف

أن حيصنوا  لأحرى ،.. أيرو م  أن یرتكوا مصقو متك  يصعرصدة فةه .»يأن مسكصن اعبصدی   ؛اعبصدی  يةغ 
  غريه  لأحرى أن الخيصعطه ،لأعففصظه  لأعسنته  ن  اعنطق هبص ،نففومسه  ن  ختةل حرلف مسصئراألم 

  .(37)« م  األم  عةتوحش لاجلففصء اعذي فةه  
يف  طصر مص  ،ق يففصصحته  يكال اعنونني م  اعشرر لاعنثرلقو احتج اعنحویون يكالم اعررب املوثو 

عنحصة  ذ حود ا ؛...عألخذ يصملصدة م  مصصدرهص األصةة »لزمصنة   ،لضروا عقبوهلمص م  ضوايط مكصنة 
 كمص حودلا زمصنص مرةنص یرو هذا اعزم  هو نصر اعففصصح   ،ك  مرةن  یصح أخذ اعةغ  ن  أهةهصأمص 

  .(02)«لاالمستشهصد
 ،فقو انتمو اعنحصة لاعةغویون نةةه انتمصداً كبريًا يف امستنبصط اعقوانو لاالحتجصج هلص :رأما الرع

 . (01)«اعشرر نة  قوم مل یك  هل  نة  أنة  منه » :رضي هللا ننه مصواقصً عقول نمري  ااخطصب 
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 ذ  ؛لاعرنصی  يف اعورس اعةغوي لاعنحوي ،اعذي حظي يصالهتمصم هو املصور ،لنةى هذا فصعشرر
؛ (00)یكصد یكون لحوه، هو اعرنصراعغصعب يف درامسصت اعنحصة األلائل لاملتأخری  م  يني مصصدر اعةغ 

(؛ لذعك ملص كصن اعشرر مسجال حىت أصبحت كةم  )اعشصهو(  ذا مص أطةقت فه  منهص )اعشصهو اعشرري
همون يرض وا الیففلعذا جلأ اعررب  ىل اعشرر ننو مص كصن ،ض  كل املرصين اعةغوی  اعيت نزل اعقرآن هبص

هص ننومص فقو توعت اعسن  توضةح ،لأمص تةك األعففصظ اعشرنة  ،األعففصظ اعيت جصءت يف اعقرآن اعكرمي
 .(03)نجزت عغ  اعشرر ن  توضةحهص

ضح عنص لیو  ،قو قصراعنحصة لاعةغویون أخذ اعةغ  نةى قبصئل مرةن حتديد املكان  لم  حةث
لهي مست  ،ايباعففصر  لذعك يف نصه اعذي نقةه ن  ،یون ننهصاعسةوطي اعقبصئل اعيت أخذ اعنحصة لاعةغو 

رة قبةة  مل يصإلضصف   ىل مخس نش ،ليرض اعطصئةني ،ليرض كنصن  ،لهذیل ،لأمسو ،، لقةسمتة  :قبصئل
كمص یوضح عنص املرةصر اعذي انتمو نةةه اعنحصة يف أخذ اعةغ  ن  يرض اعقبصئل لطرح   ،(00)یؤخذننهص

 لعك  املتأمل يف كتب اعنحصة جيو أن .م  االختالط يصألم  األخرى لاعةح مسالم  اعةغ   :األخرى لهو
فهذا  ،احلضر كمص أخذلا ن  أهل اعبصدی  لذعك أهن  أخذلا ن  أهل ،موقففه  ینص قض مصقرره اعسةوطي
ذعك یستشهو لك ،لتغةب يرو شرراء متة  لهوازن يف اال مستشهصد ،مسةبویه یرتمو نةى شرراء يكر

 یؤخذ ن  مل»:لإلزاع  هذا اعتنصقض ميك  تففسري قوعه ،لقضصن  ،لغسصن ،ل یصد ،يشرراء نبواعقةس
فصعنثر هواعذي مل یؤخذ فةه ن  احلضري لال ن  مسكصن اعربارى الجمصلرة  ،ال اعشرر ،اعنثر ؛«حضري قط 

 . (01)عألم  األخرى 
 ،ًص عالمستشهصد يصعشرر كمص حودلا  طصرًا مكصنةصً حود اعنحصة أیضًص  طصرًا زمنةالزمان  لم  حةث

 :لم  هنص قس  اعنحصة نصر االحتجصج  ىل ثالث  أقسصم
ة م  لهوفرت  -نصر املخضرمني-م األلل مث نصراإلمسال ،لهو مصقبل اإلمسالم ،اجلصهةي اعرصر

 .مث اعرصر اإلمسالمي حىت هنصی  اعقرن اعرايع اهلجري ،اجلصهةة  لفرتة م  اإلمسالم
، لزهري ، مرئ اعقةس :كـ  ،هةةنيطبق  اعشرراء اجلص :وا نةى ذعك اعشرراء  ىل أريع طبقصتلقسم

لكرب ي   ، لحطةئااخزرجي،  حسصن ي  ثصيتأيو اعوعةو،  :أمثصل ،لطبق  اعشرراء املخضرمني .لأنشى
   ي  هرم هة، لتنتهي هذه اعطبق  يإيرا، لاعففرزدقي  نطة   جریر :، كـلطبق  اعشرراء اإلمسالمةني زهري
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كـ:   ،ونلیقصل هل  احملوث ،لطبق  اعشرراء املوع وی  .آخراحلجج –كمص ذكره اعسةوطي -لهو  ،اعكنصين
 . (05)لأيب نواس  ،اعرقةةي يشصر ي  يرد

؛ األلعةصن اعطبقتصن :ول اعبغوادي، فةقأصحصب هذه اعطبقصت االمستشهصد يشررلأمص االحتجصج ل 
؛   اعراير لأمص اعطبق ،د يكالمهصصح  االمستشهص ،فصعصحةح ؛صعث لأمص اعث ،یستشهو يشررمهص  مجصنصً 

اختصره ل  ،یستشهو يكالم م  یوثق يه منه  :لقةل .فصعصحةح أنه الیستشهو يكالمهص مطةقصً 
االحتجصج يكالم اعررب اعففصحصء م  أهل األمصصر  . فصعقول اعراجح عةتحویو اعزمصين هو(06)اعزخمشري

 . (06)لقو تومسع اعبرض فجرةه  ىل اعقرن اعرايع اهلجري ،جريحىت منتصف اعقرن اعثصين اهل
 :لقو نةل اي  جين المتنصع األخذ ن  أهل املور يف اعوقت اعذي یؤخذ فةه ن  أهل اعوير فقصل

أن أهل  لعو نة  ،نة   متنصع ذعك مصنرض عةغصت احلصضرة لأهل املور م  االختالل لاعففسصد عةغته » 
مل یررتض شيء م  اعففسصد عةغته  عوجب األخذ ننه  كمص یؤخذ ن  موین  يصقون نةى فصصحته  ل 

لكذعك عوفشص يف أهل اعويرمص شصع يف عغ  أهل املورم  اضطراب األعسن  لخبصهلص، لانتقصض  ،أهل اعوير
 «نصدة اعففصصح  لانتشصرهص عوجب رفض عغتهص لترك تةقي مصیرد ننهص، لنةى ذعك اعرمل  ىل لقتنص هذا 

(07). 
 :فتمثل شواهوه نونني م  املصدة اعةغوی  :رالةثلأمص 

ه  ألنصدرة فهذا حيتح هبص كصحتجصج ،، أللصة لخطب ألكةم  أ ،مصلقع منه  نةى شكل مثل :األول
مصرلى ن  األنراب مم  یستشهو يكالمه  يف حویثه  اعوارج دلن أن  :الثاينل .يصعشرر لشرلطه

لأخرى  .حولداً زمصنة  لهي هنصی  اعقرن اعثصين اهلجري لعقو حودلا هلذا اعنوع ،یشتهر شهرة اعنوع األلل
 .(12)حةث ارتبطت يففكرة اعبوالة لاحلضصرة  :مكصنة 

 نتائج البحث
 نتصئج م  أمههص مص یةي:نوة عقو توصل اعبحث خالل درامس  املوضوع  ىل 

ویث یقصو يصعسمصع اعكالم اعرريب اعففصةح، املنقول نقال صحةحص، لیشمل اعقرآن اعكرمي، لاحل .1
 اعنبوي اعشریف، لشرراعررب لنثره . 
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 ."اعنقلمصطةح "عرل ألل م  حود مففهوم اعسمصع هو اي  األنبصري اعذي أطةق نةةه  .0
تنحصر مصصدر اعسمصع يف ثالث  أنواع اليو يف كل منهص م  اعثبوت، لهي: كالم هللا ترصىل، لكالم  .3

 رمسوعه صةى هللا نةةه لمسة ، لكالم اعررب.
اعيت  نود م  اعقراءاتننو احلویث ن  موقف اعنحصة م  االحتجصج يصعقرآن رآن املقصود يصعق  ن .0

ألنه  ؛قو یكون يني  حواهص لاألخرى خالف يف صوت أل عففظ ألتركةب حنوي آلی  م  آیصت اعقرآن
عو قصو يذعك اعنص اعذي نزل يه اعوحي ملص كصن ألحو أن جيصدل يف االحتجصج يآی  لاحوة منه، لال 

 .قةستهأن خيضره أل
رغ  انتقصد اعنحویني لاعةغویني يأن فصصح  احلویث اعنبوي م  املسةمصت اعرقةوی  اعيت ال یتنصزع  .1

لمع ذعك مل یرتو اعنحصة األلائل يصحلویث اعنبوي انتواد نصو  اعةغ  األخرى، يف تقرةو فةهص  ثنصن، 
  .جصج يهاعقوانو اعنحوی ؛ مثل اعقرآن اعكرمي، لكالم اعررب، لانصرفوا ن  االحت

 ىل ثالث  مذاهب؛ الجموزی  اعذی  أجصزلا  صحلویث اعنبويييف االحتجصج  عنحصةا قو انقس  .5
االحتجصج يه مطةقص. لاملتومسطني اعذی  مسةكوا مسةكص متومسطص يني اجلواز لاملنع. لاملصنرني اعذی  رفضوا 

 االحتجصج يه مطةقص.
بل اإلمسالم ليروه، حىت فسوت صو يكالم اعررب كل مصمسع م  شرر اعررب، لنثره ، ققی .6

یشمل: كالم اعررب اعةومي، لاعةهجصت، لاألمثصل  اعنثراعقصةوة، لاعرجز، ل  اعشرر:األعسن . لیشمل 
لاحلك . لهواملصور اعثصعث م  مصصدر املصدة اعةغوی  املنقوع ، لأه  اعرنصصر اعيت انتمو نةةهص نةمصء 

  اعةغ  لاعنحو، يف ينصء اعقوانو لاالحتجصج هلص.
قو احتج اعنحویون يكالم اعررب املوثوق يففصصحته  يكال اعنونني م  اعشرر لاعنثر، يف  طصر مص  .6

 لضروا عقبوهلمص م  ضوايط مكصنة ، لزمصنة .
 

 املصادر واملراجع
: اعوكتور حممو مسصمل صصحل، دار اعسالم عةطبصن  لاعنشر يف فكر األنبصري درامس  أصول اعنحو .1

 م. 0225هـ/ 1006، 1لاعرتمج ، اعقصهرة، ط
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أصول اعنحو ننو اعسةوطي يني اعنظری  لاعتطبةق: اعوكتور نصصم فهمي أيو غرية ، اهلةئ  املصری   .0
 م.0225، 1اعرصم  عةكتصب، ط

، 1صن، طنم –اعوكتور حس  نةي اعبج ، دار اعففكر  :ظصهرة قةصس احلمل يف اعةغ  اعررية  .3
 م.1776هـ/ 1017
هـ/  1006، 1و شربصن، مكتب  اآلداب، اعقصهرة، ط: خصعو مسراي  مصعك أصول اعنحوننو .0
 م.0225
، اي  جين، حتقةق: اعوكتور هنوالي، داراعكتب اعرةمة ، يريلت: أيو اعففتح نثمصن  ااخصصئص .1

 هـ.1001، 1ط
ر، نطة  ، حتقةق: اعوكتو ألنبصريكمصل اعوی  اي  ا،  كصترب اع: أيو  ملع األدع  يف أصول اعنحو .5

 م.1753يريلت، الط،  –  نصمر، املكتب  اعكصثوعةكة
كتب  أمحو حممو قصمس ، م، حتقةق: اعوكتور عسةوطي: جالل اعوی  ااالقرتاح يف أصول اعنحو .6

 أدب احلوزة، الط، الت.
 اعربهصن يف نةوم اعقرآن عةزركشي، حتقةق: حممو أيو اعففضل  يراهة ، مطبر  نةسى اعبصيب احلةيب، .6

 هـ.1365، 1ط
 هـ. 1312الي  اجلزري، مكتب  اعقومسي يصألزهر، اعقصهرة، منجو املقرئني لمرشو اعطصعبني  .7

حممو  ، حتقةق:اعبغواديي  نمر : نبو اعقصدر لعب عبصب عسصن اعررب األدب خزان  .12
 م.1776يريلت، الط،  -نبةل طریففي، ل مةل يویع یرقوب، دار اعكتب اعرةمة 

ة  مشس اعوی ،  يراه، تقومي لترةةق: عففراءا  حيىي ي  زیصد مرص ين اعقرآن: أيو زكریص، .11
  م. 0220هـ/  1003، 1يريلت، ط –دار اعكتب تصعرةمة  

 حممو محصمس  نبو اعةطةف، دار مسرحصن عةطبصن ،و اعررىب: اعضرلرة اعشرری  يف اعنح .10
 الط الت.
اي  جين،  حتقةق: اعوكتور حس  هنوالي، أيو اعففتح، نثمصن مسر صنصن  اإلنراب:  .13
 م. 1761، 1دمشق، ط –داراعقة  
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اي  جين، صن أيو اعففتح، نثمتسب يف تبةني لجوه شواذاعقراءات لاإلیضصح ننهص: احمل .10
 م.  1776هـ/ 1017، 1حتقةق: حممو نبو اعقصدر نطصء، داراعكتب اعرةمة  ـ يريلت، ط

هـ/ 1011، 1يريلت، ط –: خمتصر أمحو دیرة، دار قتةب  درامس  يف اعنحو اعكويف .11
 م.1771

ـ اعةبةصء،   يراهة  رفةوة، اعوار اجلمصهريی  عةنشر لاعتوزیعاعنحو لكتب اعتففسري: اعوكتور  .15
 م. 1772هـ/1377، 3ط

اعنشر يف اعقراءات اعرشر: اي  اجلزري، يإشراف لمراجر : األمستصذ نةي حممو  .16
 اعضبصع، دار اعكتب اعرةمة ، يريلت، الط، الت.

بور شص صاعوخةل يف اعرصمة : اعوكتور نبواع –درامسصت عغوی : اعقةصس يف اعففصحى  .16
 م. 1765هـ/1025، 0يريلت، ط –هني، مؤمسس  اعرمسصع  

اعنحصة لاالمستشهصد يصحلویث اعشریف:  اعوكتور نةي اعنجوي نصصف، مقصل منشور  .17
 يف جمة  اعبحث اعرةمي لاعرتاث اإلمسالمي.

مففتصح اعرةوم عةسكصكي، حتقةق: اعوكتور نبو احلمةو هنوالي، داراعكتب اعرةمة  ـ  .02
 م. 0222ـ/ ه1002، 1يريلت، ط
: فؤاد نةي ، حتقةقاعسةوطينبو اعرمح  املزهر يف نةوم اعةغ  لأنوانهص: جالل اعوی   .01

 م.1776، 1يريلت، ط –منصور، دار اعكتب اعرةمة  
اعكشصف عةزخمشري، حتقةق: حممو نبو اعسالم شصهني، دار اعكتب اعرةمة ، يريلت،  .00

 م. 0223هـ/  1000، 3ط
 واالرجاشاتش اهلوام

، دار السالم للطباعة والنرش والرتجمة، 151/ ، ص، للدكتور محمد سامل صالحاألنباري يف فكردراسة أصول النحو   )1(

  م.4002هـ/ 1241، 1القاهرة، ط

 م.1111هـ/ 1211، 1عامن، ط –، دار الفكر 21/، ص، للدكتور حسن عيل البجةظاهرة قياس الحمل يف اللغة العربية  )4(

تحقيق: الدكتور، عطية عامر، ، 41/ ص ،ألنباريبوالربكات، كامل الدين ابن اأ ، األدلة يف أصول النحو لألنباريملع    )3(

 م.1123بريوت، الط،  –املكتبة الكاثوليكية 
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 .، تحقيق: الدكتور أحمد محمد قاسم، مكتبة أدب الحوزة،31ص/ ، لسيوطيجالل الدين ااالقرتاح يف أصول النحو   )2(

ل ركنا يعكس مدى اعتباره النق ،شرتاط األنباري الكرثة واالطراد للكالم العريب املنقولويجدر أن نشري هنا إىل أن ا  )5(

، وأما النقل باعتباره أصال مستقال من أصول النحو .من أركان القياس، إذ اليجوز القياس إال عىل املطرد والكثري الشائع

ا هو الشك من السامع سواء أكان مطرد ،نة رسولهاليشرتط فيه االطراد، فكل ما صح عن العرب أو ورد يف كتاب الله وس

أم شاذا ويصح روايته ونقله. ويبدو أن األنباري حني اشرتط االطراد يف الكالم املنقول قد خلط بني السامع بوصفه أصال 

يه فمن أصول النحو، وبني السامع بوصفه ركنا من أركان القياس وهو املقيس عليه، إذ إن املقيس عليه هوالذي يشرتط 

 .ولذلك نجد السيوطي أنه مل يشرتط الكرثة واالطراد يف الكالم املنقول، بل اكتفى بثبوت ذلك املنقول وفصاحته .االطراد

فتعريفه للسامع أكرث دقة وشموال من تعريف األنباري، وهذا ما ميكن تلمسه عند ابن جني عند تقسيم املنقول إىل ما هو 

وهذا يدل عىل أن االطراد ال يعد رشطا يف املنقول كام عده األنباري. انظر: أصول  صحيح يف االستعامل شاذ يف القياس،

 .هـ1241، 1ط ،دارالكتب العلمية، بريوت ،د. هنداوي :، تح11/ 1، و الخصائص البن جني 152النحو عنداألنباري ص/ 

لسابق ا :لكالم املنقول ورفضه انظرللتوسع عن هذه الرشوط ومدى أهميتها يف االحتجاج با .41-41ص/  ،ملع األدلة  )2(

 .11، 11، وأصول النحو عند ابن مالك ص/ 153، وأصول النحوعند األنباري ص/ 1/2، والخزانة 34،20ص/ 

 .33ملع األدلة ص/  :وانظر أيضا ،31اال قرتاح ص/   )1(

 .هـ1312، 1ىس البايب الحلبي، ط، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عي311/ 1الربهان يف علوم القرآن للزركيش  )1(

 .هـ 1350مكتبة القديس باألزهر، القاهرة،  ،3منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن الجزري ص/  )1(

 .121، 122أصول النحو عند األنباري ص/  :انظر  )10(

 .م 1110هـ/1311، 3اء، ط، الدار الجامهريية للنرش والتوزيع ـ اللبي14/ 1النحو وكتب التفسري د. إبراهيم رفيدة   )11(

 .113أصول النحو عند األنباري ص/   )14(

               .401/ 1الكتاب   )13(

 .340/ 1رس صتاعة اإلعراب  :انظر  )12(

دار الكتب  ،األستاذ عيل محمد الضباع :بإرشاف ومراجعة ،1النرش يف القراءات العرش البن الجزري ص/  :انظر  )15(

  .تال  ،الط ،بريوت ،العلمية

أما القرآن فكلام ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية سواء » :ونص السيوطي يف اإلقرتاح .21االقرتاح ص/   )12(

وقد أطبق الناس عىل االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية، إذا مل تخالف قياسا معروفا، ،أكانت متواترا أم أحادا أم شاذا

ل ذلك الحرف بعينه، وإن مل يجز القياس عليه، كام يحتج باملجمع عىل وروده ومخالفته ولو خالفته يحتج بها، يف مث

القياس يف ذلك الحرف بعينه، واليقاس عليه نحو استحوذ ويأىب، وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة، ال أعلم فيه 

 «.خالفا بني النحاة 

 .42، 45أصول النحو عند ابن مالك ص /  )11(

دار  ،42، والرضورة الشعرية يف النحو العرىب ملحمد حامسة عبد اللطيف ص/1/15معا ين القرآن للفراء  :رانظ  )11(

 .الط الت ،رسحان للطباعة

، 412/ 4، وللتوسع حول رفض النحاة بعض القراءات انظر: معا ين القران 42أصول النحو عند ابن مالك ص/   )11(

 –، تح: د. حسن هنداوي، دارالقلم 402/ 1، ورس صناعة اإلعراب 1/12ائص ، والخص251، و 242/ 1واملقتضب للمربد 
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محمد عبد  :، تح153/ 1ح عنها البن جني االقراءات واإليض م، واملحتسب يف تبيني وجوه شواذ1115، 1دمشق، ط

صول النحو ، وأ 112م، ودراسة يف النحو الكوىف ص/  1111هـ/ 1211 ،1القادر عطاء، دارالكتب العلمية ـ بريوت، ط

 .33، 45عند ابن مالك ص/

 .311/ 1انظر: الكتاب   )40(

مثل قراءة النصب يف قوله تعاىل:﴿ أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات   )41(

فع غريصفة، فإنه ر  واعلم أن ماكان يف النكرة رفعا  » :{، بنصب )سواء( قال سيبويه 41:سواء محياهم ومامتهم ﴾ } الجاثية

ن أجرى وم .فكذلك هذا وما أشبهه ،مررت بعبد الله خري منه أبوه :وتقول  -املذكور –من ذلك قوله عزوجل  ،يف املعرفة

الكتاب  :. انظر«" مررت بعبد الله خريا  منه أبوه" وهي لغة رديئة :فيقول ،هذا عىل األول فإنه ينبغي أن ينصبه يف املعرفة

 .41صول النحو عند ابن ما لك ص/ و أ  ،32، 33/ 4

 .41الرضورة الشعرية ص/   )44(

 .51ظاهرة قياس الحمل يف اللغة العربية ص/  )43(

مؤسسة  ،21لـ دكتور عبدالصبور شا هني ص/  ،الدخيل يف العامية –القياس يف الفصحى  :دراسات لغوية :انظر  )42(

 .م 1112هـ/1202 ،4ط ،بريوت –الرسالة 

 .54ص/االقرتاح   )45(

و  القرآن( ،:) زوجتكها مبا معك من ما روي من قوله  ،، ومثل له السيوطي مبا نقله عن أيب حيان53االقرتاح ص/   )42(

 .وغريذلك من األلفاظ الواردة يف هذه القصة ،خذها مبا معك()و  ( ،مبا معك )ملكتكها

 .5/ 1خزانة األدب لـ عبدالقادرالبغدادي  )41(

 .11و عند ابن مالك ص/ أصول النح :انظر  )41(

، 151، والنحاة واالستشهاد بالحديث الرشيف، مقال لـ د. عيل النجدي ناصف ص/ 1/1خزانة األدب  :للتوسع انظر  )41(

، 420، 431، وأصول النحو عند االنباري/ 11، مجلة البحث العلمي والرتاث اإلسالمي، وأصول النحو عند ابن مالك / 121

 .115طي ص/ وأصول النحو عند السيو 

 .431/األنباري ص، وأصول النحو عند 23ظا هره قياس الحمل ص/  :انظر  )30(

 .13،14/ 1وخزانة األدب  ،115أصول النحو عند السيوطي ص/ :انظر  )31(

 .13 ،14/ 1خزانة األدب  :انظر  )34(

 .1/54االقرتاح  :انظر  )33(

 .54االقرتاح / :انظر  )32(

وأما ما  ،كان يف األحاديث التي مل تدون ،بأن تجويز الرواية باملعنى ،حتجاجاتهم هذهوقد نوقش املانعون يف ا  )35(

بأن كثريا  مام  ،يجاب عنه ،بأنه قد وقع اللحن يف كثري من األحاديث :وأما قولهم ،دون فال يجوز تبديل ألفاظه بالخالف

سامه " التوضيح يف حل  ،ذا الباب كتاباأورد عىل هذا  الوجه قد ظهر له وجه من الصحة، وقد ألف ابن مالك يف ه

ثم  ،حيستبني بها أنها من قبيل العريب الصحي ،وجوها   -التي يشكل إعرابها -وذكر لألحاديث  ،مشكالت الجامع الصحيح "

فوقوع  ،والتصحيف، وهي حجة من غري خالف ،فاألشعار يقع فيها الغلط ،أوتصحيف ،إذا وقع يف بعض األحاديث غلط
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ا وأما كون رواة الحديث كانو  ،قليل جدا  حيث اليبني عليه حكم، واليصح ألجله االحتجاج به مطلقا   -وقع إن -اللحن 

وكذا أن علامء الحديث، واألصول، اليشرتطون  .والشعر، كانوا أعاجم أيضا   ،أعاجم، فريده القول بأن كثريا  من رواة اللغة

الراوي عجميا ، ورشوط الراوي قد تتوافر يف العجمي والعريب. وأما  يف الراوي أن يكون عربيا،  ومل مينع أحد أن يكون

وإن  ألن القدماء قد استشهدوا فعال  بأحاديث ؛حجتهم أن النحاة املتقدمني مل يستشهدوا به مطلقا ، فقول يخالف الواقع

ع، وكذلك الفراء، بعة مواضقل استشهاداتهم، ولكنهم احتجوابه، ومل ينرصفوا عنه عىل االطالق، فسيويه قد استشهد يف س

 .431، 431وأصول النحوا عند األنباري ص/  :انظر .وغريهم، كام أرشنا سابقا ،واملربد

 .22ظاهرة قياس الحمل يف اللغة العربية ص/   )32(

عبد الحميد  الدكتور :قيق، تح145مفتاح العلوم للسكايك ص/  :، وانظر أيضا1/35األصول يف النحو البن الرساج  )31(

 .م 4000هـ/ 1240 ،1ط ،دارالكتب العلمية ـ بريوت ،نداويه

 .102أصول النحو عند ابن مالك ص/  )31(

 .102أصول النحو عندابن مالك ص/  )31(

 .454أصول النحو عند األنباري ص/  )20(

 .123دراسة يف النحوالكويف ص/   )21(

 .15أصول النحو عند السيوطي ص/  :انظر  )24(

 .123لنحو الكويف ص/ دراسة يف ا :انظر  )23(

والعن سكان الربارى ممن كان يسكن أطراف بالدهم التي  ،وملخص ما قاله السيوطي أنه مل يؤخذ عن حرضي قط  )22(

وبكر، وعبدالقيس،  ،وقضاعة، وتغلب، والنمر ،وجذام ،ومن ثم مل يؤخذ عن نجم ،تجاورسائراألمم الذين حولهم

ألنهم خالطوا غريهم من  ،وحارضة الحجاز ،و ثقيف وأهل الطائف ،الياممة وأهل اليمن وبني حنيفة وسكان ،وأزدعامن

 .44،43واالقرتاح ص/  ،411،414/ 1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  :انظر .األمم وفسدت ألسنتهم

 .101،101أصول النحو عند ابن مالك ص/  :، بترصف، وانظر أيضا  435/عنداألنباري صأصول النحو  :انظر  )25(

 .122دراسة يف النحو الكويف ص/  :انظر  )22(

 ،أجمعوا عىل أنه اليحتج بكالم املولدين واملحدثني يف اللغة والعربية» :. يقول السيوطي2، 3/ 1خزانة األدب  :انظر  )21(

ن أوس الطايئ، بقول حبيب ب ،ويف الكشاف مايقتىض تخصيص ذلك بغري أمئة اللغة ورواتها، فإنه استشهد عىل مسألة

أالترى إىل  ،فاجعل ما يقوله مبنزلة مايرويه ،فهو من علامء العربية ،وهو وإن كان محدثا  اليستشهد بشعره يف اللغة :قالثم 

، والكشاف 10/اإلقرتاح ص :انظر«. الدليل عليه بيت الحامسة، فيقتنعون بذلك لتوثقهم بروايته وإتقانه  :قول العلامء

 .م 4003هـ/  1242، 3ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،شاهنيمحمد عبد السالم  :تح ،1/35للزمخرشي 

 .111أصول النحو عند ابن ما لك ص/  :انظر  )21(

 .111و أصول النحوعندابن مالك ص/ ،41االقرتاح ص/ :وانظر أيضا   ،5، 2الخصائص ص/  )21(

 .21ظاهرة قياس الحمل يف اللغة العربية ص/  :انظر  )50(


