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1987 

( من خالل  440ْالقراءات القرآنية وأثرها في أصهل الشحه عشج اإلمام السهجوي ) ت
 كتابه شرح الهجاية

 مدعج دمحم رمزان ابراهيم/الباحث
 قدم المغة العربية –جرجة الساجدتير في الجراسات اإلسالمية ل

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 كبعج: -  - الحسج  رب العالسيغ، كالرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا
فإف التاريخ ال يعخؼ لغة ارتبصت بكتابيا السقجس مثل ارتباط المغة العخبية بالقخآف 
الكخيع، فالقخآف الكخيع كقخاءاتو األكثق في الجراسات المغػية كالشحػية؛ ألنو داخل في األصل 

و مغ األكؿ مغ أصػؿ الشحػ كىػ الدساع، لكشو يتسيد عغ الدساع بأنو سساع ال مصعغ ؼي
 .ناحية ركايتو كثبػتو

كمغ ىشا فيػ في السختبة األكلى مغ الدساع، ككمسا كاف الجرس المغػي كالشحػي  
ا بكتاب هللا مستج الجحكر في أعساؽ القخآف الكخيع كاف أعمَق بالقخائح، كأخمَج في األفياـ، متعمق  

كقج كانت القخاءات القخآنية كمغ ثَػعَّ فإف عمع الشحػ قج نذأ في رحاب القخآف الكخيع كقخاءاتو، 
مغ أعطع مرادر االستذياد الشحػي؛ ألنيا تسثل نسػذجا  فخيجا  ال يرل إليو أيُّ مرجر آخخ 
في َحْيصِة تػثيقو، فقج سخخ هللا ليحه القخاءات رجاال بحلػا أمػاليع كأعسارىع خجمة ليحا الكتاب 

الشقل فمع يشقمػا إليشا قخاءة إال إذا تيقشػا العديد, نقمػا إليشا ىحه القخاءات كلع يتداىمػا في ىحا 
فالحخكؼ التي ُيقخأ بيا كمُّيا صحيحٌة كثابتة  - -مغ ثبػتيا كتػاتخىا كندبتيا إلى رسػؿ هللا

 .كمتػاتخة كمدشجة إلى الشبي
كمسا ال يخفى عمى أحج شجُة االرتباط بيغ الشحػييغ كالقخاء, مغ حيث غايُة كل 

 ػف المداف عغ المحغ في كتاب هللا. ا صمشيع, فغايتيع جسيع  
أذىاف الشحاة مشح نذأة الشحػ, فقج كانت كتب الشحػ القخآنية كقج شغمت القخاءات 

جسع بيغ دفتيو معطع القخاءات القخآنية, سػاء ما تػاتخ مشيا أك شح, كقج أسيع الشحاة  سجال  
ات الدبع الستػاتخة, أك بجيج مذكػر في تػجيو القخاءات كالتعميل ليا, سػاء في ذلظ القخاء

مثل: ا في االحتجاج لمقخاءات الدبع الستػاتخة كتػجيييا, الذاذة, فقج ألف الكثيخ مغ الشحاة كتب  
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كسا ألفػا في االحتجاج لمقخاءات  الحجة البغ خالػيو كالحجة ألبى عمى الفارسي, كالكذف لسكي،
 اذ لمعكبخي.الذاذة كذلظ مثل: السحتدب البغ جشى, كإعخاب القخاءات الذػ 

كليذ ذلظ فحدب بل إفَّ الشحاة كانػا يبشػف قػاعجىع عمى القخاءات القخآنية, فخأيشا 
نحػية, كقخاءات قخآنية أيجت ككثقت بيا قاعجة نحػية  ا مغ القخاءات تػلجت عشيا قاعجةٌ كثيخ  

الشحػ جاءت عمى خالفيا، فالعالقة بيغ  نحػيةٌ  ت كرفزت بدببيا قػاعجُ دَّ كقخاءات قخآنية رُ 
 ال يسكغ إنكارىا أك الذُظ فييا،  ،ةٌ ثابت كالقخاءات, كبيغ الشحػييغ كالقخاء أصيمة متأصمةٌ 

 فعقجت العـد عمى أف يكػف مػضػعي بعشػاف:
 خالل من(  440ْ) ت " القراءات القرآنية وأثرها في أصهل الشحه عشج اإلمام السهجوي 

 ". الهجاية شرح كتابه
 :أًْٛح انًٕضٕع

مرجرا  مسيدا   -شخح اليجاية -إذ ُيعج كتابو ؛شاية كبيخة بالقخاءات القخآنيةلمسيجكي ع
د أكجيدخخ بؽيس مغ القخاءات عمى اختالؼ أقداميا الستػاتخة كالذاذة كغيخىا، كيسكغ أف 

يكاد أف يكػف السيجكي أفخغ عرارة ذىشو : فأقػؿ بعس مػاقفو عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ
مسثال  لشزجِو العمسي، َفُيخى ؼيو السيجكي حا الكتاب فيػ ُيعج كخالصة عمسو في إخخاج ى

ػبط عميو، فزال  عغ اشالعو الػاسع عمى الذعخ رجال  قج ىزع كألع إلساما  بالقخاءات يُ 
 مسا أتاح لمسيجكي بخكزه بػصفو لغػيا  متسكشا كمشصؿيا بارعا. ،كالشثخ

مة كبخى حيث" إف البحث في قّجمت لمغة العخبية خجالقخآنية القخاءات كعمى أفَّ 
مخارج الحخكؼ كاالىتساـ بزبصيا عمى كجػىيا الرحيحة، كاف مغ أبمغ العػامل في عشاية 
األمة بجقائق المغة العخبية الفرحى كأسخارىا، ككانت ثسخة ىحا االىتساـ كالجيج أف القخاء 

ثيخيغ مغ قجماء الشحػييغ تذّخبػا مدايا المغة العخبية كقػاعجىا كدقائقيا، كمسا يؤيج ذلظ أف الك
كالفخاء كانػا مبّخزيغ في عمع القخاءات، كسا كاف الكثيخكف مغ أئسة القخاء كأبي عسخك 

 .(1)كالكدائي بارعيغ في عمع الشحػ
الشحػ  فيج الستسخَس فائجة جميمة، كىػ األساس الحى ُبشَى عميو عمعُ تكأصػؿ الشحػ 

ُغ الباحث  مغ إصجار األحكاـ الشحػية الرحيحة دكف تحيُّد في مدائمو كتصبيقاتو، فيػ ُيسكِّ
لسحىب ما، فيشطخ بعيغ فاحرة في القزية الشحػية فيخّد ما يخاه مخالفا مشيا، كيقبل ما يخاه 

                                                

 .1/5ش: يمذيح تذمٛك جايغ انثٛاٌ( ُٚظ1)



     انمشاءاخ انمشآَٛح ٔأثشْا فٙ أفٕل انُذٕ ػُذ اإلياو انًٓذٔ٘                                             

                    
 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 

1989 

ح بعَس األقػاؿ عمى بعس، كلٌّ بجليٍل، كسا أنو َيشدع عغ الباحث  مشاسبا كحلظ، كسا يخجِّ
 .(1)لباس التقميج كالػقػع في مشحجره

 :تٛاس انًٕضٕع أعثاب اخ

ُيعج السيجكي مغ العمساء األكائل، بل كاف لو سبق في التأليف عمى الخغع مغ عجـ 
اإلفاضة كالتعسق في دراسة األصػؿ كأدلة إجسالية تفخعت عشيا فخكعو كفرػلو، كلقج بقَي 

ا مغ أكلئظ العمساء الحيغ أعصػا العخبية الكثيخ، كُعشػا بالسحافطة عمييا، ك سا أّف السيجكي كاحج 
بة كتاب ) شخح اليجاية ( ذا مكانة عالية بيغ كتب القخاءات  كتزافخت ىحه السشابع مع مـػ

كحشكة جعمتو محل ثشاء الحيغ جاءكا مغ بعجه، فقج كصف القفصي شخح اليجاية في تخجسة 
كلو كتاب تعميل القخاءات الدبع، كىػ كتاب جسيل، ذاكخات بو بعس أدباء "السيجكي قائال : 

فقاؿ: ىػ عشجي أنفع مغ الحجة ألبى عمّى الفارسي، فقمت لو: كىػ صغيخ الحجع؟ عرخنا 
 .(2)ي"االخترار، يرمح لمسبتجي كالسشتي غُ الفػائج، حدَ  فقاؿ: إال أنو كثيخُ 

كىحا بعس ما دفعشي  لكتابة ىحا البحث، عمى أّف ىشاؾ دكافع ُأخخى أىع جعمتشي أقػـ 
 -:بجراسة ىحا السػضػع مشيا 

  إزالة الغسػض حػؿ مػقف السيجكي مغ الؿياس كالدساع، كغيخ ذلظ مغ محاكلة
 األصػؿ الشحػية؛ أذ ىَي االساس الحي ُيبشى عميو القاعجة الشحػية.

  مجاؿ الجراسة يأتي في شميعة الكتب التي ُعشيت  –شخح اليجاية  –أفَّ كتاب السيجكي
في الكتاب، بخكز بتػجيو القخاءات القخآنية، كتزسيغ االحتجاج ألصػؿ الشحػ 

 شخريتو في تػجييو لمقخاءات في كتابو محّل الجراسة.
  أنو لع يجخ عمى الكتاب دراسة نحػية تبيغ أثخ القخاءات القخآنية عمى األصػؿ

 الشحػية.
  أف أصػؿ الشحػ مغ أىع عمػـ العخبية التي فييا إعساؿ لمفكخ كإثارة اليسع؛ لحا كقعت

 محل عشاية  القجماء كالسحجثيغ.
 

 

 

                                                

 .29ٔااللتشاح 80( ُٚظش: نًغ األدنح 1)

 .1/127( إَثاِ انشٔاج2)
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 :يؾكهح انثذث

تكسغ مذكمة البحث في الػقػؼ عمى أثخ القخاءات القخآنية عمى أصػؿ الشحػ، 
ككحلظ استخالص األصػؿ الشحػية التي اعتسجىا السيجكي في تػجيياتو لمقخاءات في كتابو 

 .، كمعخفة إلى أي حٍج أخح بيا كالتدميا، أك رغب عشيا كزىجىاشخح اليجاية، محل الجراسة
 :نغاتمحانذساعاخ ا

 قامت بعس الجراسات العمسية عمى كتاب شخح اليجاية، مشيا دراسة عشػانيا:
ىػ( تحقيق 440" شخح اليجاية لإلماـ أبي العباس أحسج بغ عسار السيجكي )الستػفى نحػ سشة

ىػ، كالكتاب 1415الخياض –مكتبة الخشج  -كدراسة " قاـ بيا الجكتػر/ حاـز سعيج حيجر
 أصمو رسالة ماجدتيخ.

 كقج اقتزت شبيعة البحث أف يكػف في مقجمة, كتسييج كأربعة فرػؿ, كخاتسة.
اختيار السػضػع، كأىسيتو، كالسشيج الحي سار  ، فحكخت فييا أسباَب أّما السقجمة

 التصبيقي. الػصفي عميو البحث كىػ السشيج
 :، فقج قدستو إلى مبحثيغوأّما التسهيج

 ات كأنػاعيا كشخفا  مغ أصػؿ الشحػ. تحجثت ؼيو عغ معشى القخاء السبحث األول:
تحجثت ؼيو عغ الُسؤلِّف، فحكخت اسسو، كندبو، كمػلجه، كشيػخ، كتالميحه،  السبحث الثاني:

 ككفاتو، كمؤلفاتو، ككتابو مجاؿ البحث كذكخت شخفا مغ آراء العمساء ؼيو
 .كنبحة عغ كتاب شخح اليجاية
 وأّما فرهل البحث األربعة، فأولها عشهانه

 -القراءات في الدساع، وفيه اآلتي:أثر 
 أثخ القخاءات في الدساع في السجاؿ الرػتي السبحث األول:
 أثخ القخاءات في الدساع في السجاؿ الرخفي السبحث الثاني:

أثخ القخاءات في الدساع في السجاؿ الشحػي  السبحث الثالث:
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 -والفرل الثاني عشهانه:
 -ى مبحثين يقجمهسا مجخل:أثر القراءات في القياس، وقج قدسته إل

 أثخ القخاءات في الؿياس عشج السيجكي  السبحث األول:
 أثخ القخاءات في العمة عشج السيجكي  السبحث الثاني:
 -والفرل الثالث عشهانه:

 أثر القراءات في اإلجساع ويذتسل عمى ثالثة مباحث 
 أثخ القخاءات في إجساع العخب  أوال:
 ساع القخاء  أثخ القخاءات في إج ثانيًا:
 أثخ القخاءات في إجساع الشحاة ثالثًا:

 والفرل الرابع عشهانه
 أثر القراءات في استرحاب الحال

 كؼيو عخفت بو عشج العمساء، أثخ القخاءات في استرحاب الحاؿ عشج السيجكي. 
 .أثبت فييا أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسةثم الخاتسة، 

  ذيمت بيا البحث. الفشية فهارسبال أتبعت الخاتسة ثم
كبعج فيحا جيجي كىػ جيج السقل كلكغ يكثخه إخالص الشية كصالح الصػية, 

فسا كاف فى ىحا البحث مغ حدشة أك صػاب فسغ هللا ، العديسة ككفى بحلظ شاىجا   كصجؽ
كحجه ، كما كاف ؼيو مغ سيئة أك خصأ فسغ عجدي كتقريخي ، كلكغ عيجي بأساتحتي أنيع 

  اليفػات ، كيجخكف أذياؿ الدتخ عمى الكبػات . ف الصخؼ عغكخماء, يغزػ 

  (1)"فإني امتثاال لقػلو )صمى هللا عميو كآلو كسمع(: "ال َيْذُكخ هللا َمْغ ال َيْذُكخ الشاس

                                                

 (2/258( دذ٠س صذ١خ، أخشجٗ فٟ اٌّغٕذ )1)
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كال يفػتشي تدجيل شكخي كدعائي لجسيع أساتحتي، الحيغ أفادكني كثيخا ، كلجسيع 
، أك أبجى تذجيعا ، فّميع مشي كلَّ شكٍخ كتقجيخ، إخػاني، كزمالئي؛ مغ أعارني مشيع كتابا  

 جدى هللا الجسيع خيخا .   
ُمو ، كسا أسألو   فأسأؿ هللا العمى القجيخ أف يشاؿ ىحا البحث رضاه ثع رضا َمْغ يػُقػِّ

ميداف حدشاتي, كأال يحخمشي ثػاب السجتيج  يأف يجعل ىحا العسل ف –سبحانو كتعالى  –
 بو كأف يجعمو خالرا  لػجيو الكخيع. أصاب أك أخصأ كأف يشفع 

 ﴾جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ٚ ٛ ﴿

 أسكاَــّٔ انمٛاط

 يذخم

 .(1)يؿيدو ؾيدا كؾياسا إذا قجره عمى مثالو يءالتقجيخ يقاؿ: قاس الذ :انهغح ٙانمٛاط ف 
ىػ عبارة عغ تَخّتب الحكع ِفي غيخ اْلَسْشُرػص َعَمْيِو عمى  :ٔفٗ افطالح األفٕنٍٛٛ

، أك الؿياس إلحاؽ غيخ السشرػص عميو بالسشرػص كزيادة حكع لع يػجبو (2)ِعّمة معشى ُىػَ 
 .(3)الشز بريغتو
 يػ حسُل فخع عمى أصل بعمة، كإجخاء حكع األصل عمى الفخعف ،افطالح انُذاج ٙٔف

 .(5)معشاه يىػ حسل غيخ السشقػؿ عمى السشقػؿ إذا كاف ف :كقيل، (4)
  أسكاٌ انمٛاط

 :: كىػ األصل، كيعشػف بو شيئيغالسقيس عميها: لمقياس أربعة أركان، أوله
. أك التجكيغ ا: السادة المغػية السشقػلة عغ العخب، بالدساع، كالخكاية. بالسذافية،سىحجَ أ

                                                
 -ٔأعاط انثالغح نهضيخؾش٘ 6/486يادج )ق ٘ ط(  –( انًذكى ٔانًذٛظ األػظى التٍ عٛذج1)

ٔانهغاٌ التٍ يُظٕس  263ق ٘ ط(  يادج ) -ٔيختاس انقذاح نهشاص٘ 2/114يادج)ق ٘ ط( 
 .5/3793يادج )لٛظ( 

ٔانًؼتًذ ألتٙ  96ٔانهًغ نهؾٛشاص٘  1/174ٔانؼذج ألتٙ ٚؼهٗ تٍ انفشاء  325( أفٕل انؾاؽٙ 2)
 .3/145ٔانتهخٛـ نهجُٕٚٙ  2/443انذغٍٛ تٍ انطٛة 

 . 386( انًطهك ٔانًمٛذ دًذ تٍ دًذ٘ انقاػذ٘ 3)
 .192ٔااللتشاح نهغٕٛطٙ 93( نًغ األدنح التٍ األَثاس٘ 4)
 .45( اإلغشاب فٙ جذل اإلػشاب التٍ األَثاس٘ 5)
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ة، كيجب أف يكػف السؿيذ صاغيا الشحاة مغ استقخاء تمظ الساد ي: القػاعج الشحػية التاآلخَخ ك 
 .(1)عميو مصخدا  في الدساع كالؿياس معا  

سػاء أكانت ىحه القاعجة  ،مػافقة السؿيذ عميو لمقاعجة :القياس يطراد فعشى االوم
الدساع  يكقػاعج اإلعالؿ كاإلبجاؿ كالححؼ، كشخط الُسصَِّخد ف، أصمية كخفع الفاعل أـ فخعية

 .(2)الؿياس يأال يكػف شاذا ف
ا كاف م: كىػ الفخع كيعشػف بو مفخدات كتخاكيب: السقيس )كالمشا( الركن الثاني:

فإف لع ، محسػال عمى كالـ العخب كمػجيا عمى ما كجيت عميو العبارات الػاردة عغ العخب
 .                                 (3)يرح حسميا عمى كالـ العخب فال يجػز التكمع بيا

 يبالرػغ الؿياس القػاعجِ  كىحا ىػ السجاؿ الحى حاكؿ ؼيو الشحاة أف يجخبػا صػريةَ 
غ كأحكاميا كالتخاكيب عمى مثاؿ أنساط الجسل كأحكاميا أيزا مثاؿ الريَ  لمكمسات عمى

 .(4)"كالـ العخب فيػ مغ كالـ العخب عمىما ؾيذ " :كشعارىع
 كقج حكسو، ىػ إلحاؽ السؿيذ بالسؿيذ عميو يتزسغ إعصاءه :الحكمالركن الثالث: 

 .(5)أف يتخمف ى ال يجػزالح بو، ىقزاستعسمو الشحاة ؼيسا يمـد مغ األمػر لدـك الحكع السُ 
مغ أجميا ُعجي حكع  يدُة التيْ كيقرج بيا الرفُة، أك السَ  العمة الجامعة: الركن الرابع:

السؿيذ إنسا استحق حكع السؿيذ عميو لػجػد أف  :السؿيذ عميو إلى السؿيذ، كىحا يعشى
 .(6)عالمات، كأمارات ؼيو تدتػجب ىحا الحكع

 األحكاـ   أعالـ كأمارات لػقػعي لظ أنيا إنسا ى: كذمفههم العمة يف يقهل ابن جشى

عج ُتكػف ما يسكغ أف يُ ، مغ الرفات تػافخ فييا مجسػعةٌ  يالرمة الت :كالجامعة تعشى، (7)
 .(8)الؿياس: السؿيذ عميو كالسؿيذ يجامعا بيغ َشخف

                                                
 .81( ظاْشج لٛاط انذًم د. ػثذ انفتاح انثجح 1)
 .86( خطٕاخ انثذث انُذٕ٘، د. ػثذ انؼظٛى ْالل 2)
 .275( انؾاْذ ٔأفٕل انُذٕ فٙ كتاب عٛثّٕٚ  د. خذٚجح انذذٚثٙ 3)
 .1/357( ُٚظش: انخقائـ التٍ جُٙ 4)
 . 65( يؼجى انًقطهذاخ انُذٕٚح ٔانقشفٛح د. دمحم عًٛش انهثذ٘ 5)
 . 93( ُٚظش: ظاْشج لٛاط انذًم د. ػثذ انفتاح انثجح 6)
 .1/84( انخقائـ التٍ جُٙ 7)
 .111( أفٕل انتفكٛش انُذٕ٘ د/ػهٙ أتٕ انًكاسو 8)
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 أًْٛح انمٛاط

 خاصة كالؿياس ةعام الشحػية األصػؿ أف مؤداىا، األىسية في غاية حؿيقة مغ معخفة البج 
 ما كىحا اآلفاؽ، في نػرىا كتشذخ رسالتيا تؤدي أف بعج إال تحكب أف تأبى التي السزيئة كالذسعة
 ذلظ يؤكج كمسا األياـ، بحىاب تحىب التي العابخة التجارب دكف  عشيا تشبئ التي الحقائق تقتزيو
 عيغ كاحتحاؤنا ارتزػىا، تيال القػاعج كتصبيق القجماء، الشحاة درب عمى كسيخنا محاكاتشا كيقػيو

 الكخيع القخآف اتخحكا ألنيع الخصأ؛ عغ يشأكف  جيابحة بأنيع مشا إيسانا   مشاكليع، عمى كالديخ مثاليع،
 ندتعسل ككػنشا.. لقػاعجىع . يشفج ال ككقػدا   يشزب، ال مجادا   االستذياد عرخ في كالذعخ بقخاءاتو،
 بعيشو . الؿياس فيػ كنصبقيا قػاعجىع

لحاجة إلى ضػابط تجسع الطػاىخ المغػية تحت كميات عامة، كإف الجسع بيغ إفَّ ا
األشباه كالشطائخ كؾياس بعزيا عمى بعس شخيق ُيداعجىع في استشباط القػاعج المغػية 
كالشحػية، مغ أجل ذلظ كاف الؿياس مغ األدلة السيسة في مادة الشحػ كذلظ؛ ألف العػامل 

كثيخة متعجدة، فمػ لع ُيتبع الؿياس في حسل األلفاظ عمى الشحػية قميمة محرػرة كاأللفاظ 
العػامل لكاف مغ الرعب عمى الشحػي أف ُيمع بجسيع األلفاظ التي يدتعسميا عغ شخيق الدساع أك 

، كإنكار الؿياس في الشحػ ال يتحقق؛ ألف الشحَػ كَمو ؾياس فسغ أنكخ الؿياس أنكخ الشحػ، (1)الشقل
ا مغ العمسا  .(2)ء أنكخه لثبػتو بالجالئل القاشعة كالبخاىيغ الداشعةكال نعمع أحج 

 كالـ كفائجة الؿياس: أف ُتغشي الستكمع عغ سساع كل ما يقػلو العخب، كإفَّ العمساء كزنػا 
 نحػ: عميو، تشبيو كال ؼيو بػصيَّة ال كييئتو تقبمو مغ بجّ  ال ما أحِجىسا:  َضخبيغ عمى فػججكه العخب
 فقشَّشػه الشاس عمى عمسو في الُكْمفة كتخفّ  بالؿياس يُتجاَرؾ كججكه ما شوكم تقّجـ كما كدار حجخ

مػه  ذلظ كعمى البعيج، الَحْدفِ  السحىب عغ السغشى القخيب الػجو ىحا مغ تجاركو عمى قَجركا إذْ  كَفرَّ
 الدساع مغ بّج لو ال ما أْتَمْػه ثع كاألماراِت  بالؿياس يتجارؾ ما كالسسجكد السقرػر أّكؿ في الشاس قّجـ

 . (3)كالخكايات
 
 

                                                
 .102( اإلٚضاح نهضجاجٙ 1)
 .95( نًغ األدنح التٍ األَثاس٘ 2)
 .2/42ـ التٍ جُٙ( انخقائ3)
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 ٔسٔد يقطهخ انمٛاط فٙ ؽشح انٓذاٚح

كرد السرصمح كبعس مذتقاتو صخاحة عشج السيجكي في كتابو شخح اليجاية، 
كالسترفح لكتابو ال تكاد تقع عيشو عمى صفحة مشو ليذ فييا ؾياس، سػاء نزَّ عميو بمفطو 

كالمو عغ كجػب رجػع األلف مع أك أجخي عسميتو، كمغ تعبيخاتو عغ لفع الؿياس، فعشج 
، كفػػي رد األلف الداقصػة (1)زكاؿ الداكغ، الحي مغ أجمو ححفت يقػؿ: "فالؿياس يػجب ..."

فػػي الػػػصل التي ىػي الـ الػػفعػػل، لّسػا ُعجـ الداكػغ     الحي سقصت مغ أجمو، يقػؿ: "جائد 
، ىل أصميا التاء كقمبت في ، كفي ىاء التأنيث (2)مغ جية الخكاية ال مغ جية الؿياس"

، (3)الػقف ىاء، أك أصميا الياء كقمبت في اإلدراج تاء قاؿ: " كال القػليغ ُيدعجه الؿياس"
أئسة( -كفي السفارقة بيغ التحقيق في اليسدتيغ الستفقتيغ كالسختمفتيغ في مثاليغ ىسا )ءأنحرتيع

"فإنو أبجؿ اليسدة ألفا   يقػؿ:  ، كفي إبجاؿ اليسدة في )مشدأتو((4)ؼيقػؿ: "أسيل مشو كأؾيذ"
  .(5)عمى غيخ ؾياس"

عمى أفَّ الكثيَخ الغالب في كالمو ذكُخ ما يجؿ عمى الؿياس، مثل قػلو:         " 
، كفي معخض (7)السحققة" حكم ، كقػلو: " اليسدة السجعػلة بيغ بيغ في(6)كدالى" مثلأسخى 

كفي ذكخ االنتقاؿ مغ  (8)ياء الستكمع" هُتذب كالمو عمى ىاء اإلضسار، يقػؿ: "ىاء اإلضسار
كمغ ألفاضو التي تجؿ عمى الؿياس  (9)عمى ما قبمو" حسمه مغ الخصاب لمغيبة قاؿ: " فإنو

ا قػلو: "   . (10)الػصل عمى الػقف"حسل أيز 

                                                
 .1/65( ؽشح انٓذاٚح 1)
 . 1/69( ؽشح انٓذاٚح 2)
 . 1/123( ؽشح انٓذاٚح 3)
 .2/327( ؽشح انٓذاٚح 4)
 . 2/479( ؽشح انٓذاٚح 5)
 .1/174( ؽشح انٓذاٚح 6)
 .1/43( ؽشح انٓذاٚح 7)
 .1/225( ؽشح انٓذاٚح 8)
 .1/230( ؽشح انٓذاٚح 9)
 . 1/205( ؽشح انٓذاٚح 10)
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استعسمت في  كساكقػلو: "  (1)راكب كركب" ... نحهكمغ ألفاضو الجالة عمى الؿياس، قػلو: " 
" كقػلو:  " ُححؼ التشػيغ استخفافا ...  (3)الجسع عمى الػاحج"  ه:  " فُحِسلوقهل"،  (2) في ..."

 ، كغيخ ذلظ كثيخ مسا امتأل بو كتاب شخح اليجاية.(4)ُتححؼ حخكؼ الميغ" كسااستخفافا ... 
 ٔلاأل انًثذث

 انًٓذٔ٘ أثش انمشاءاخ فٙ انمٛاط ػُذ 

بعس  بخز أثخ القخاءات في الؿياس عشج السيجكي مغ خالؿ استجاللو بيا عمى
 -مطاىخه كاعتجاده دليال  نحػّيا يعتج بو كسا في اآلتي: 

 مدساع لالقياس السهافق  أثر القراءات عشج السهجوي في
كالىتسامو بالؿياس تخى أنو ال يكتفي بحكخ ما ُيقاس عميو، أك القاعجة التي يبشييا إاّل 

ج التي يبشييا لغ تكػف إذا أكجىا بػركد الدساع السؤيج لؿياسو، كأنو ُيذعخ أّف ىحه القػاع
  قػلو تعالى: مغ      ﴾ٙ﴿مقبػلة قػية مقشعة لو إال بتأكيجىا بالدساع، ففي أثشاء كالمو عمى 

: "فاألحدغ ؼيقػؿ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ﴿قػلو تعالى: مغ   ﴾ڤ﴿ك   ﴾ٗ ٘ ٙ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿
  ﴾ٙ﴿في قػلو 

يت في قػلو: أف تمقى حخكة اليسدة عمى الداي كالفاء كسا ألق (6) ﴾ڤ﴿ك( 5)
 .(7)... مغ أصل اليسدة الستحخكة إذا كقع قبميا حخؼ سالمة"﴾ڦ﴿

فقػلو: "األحدغ" تذيخ إلى الؿياس؛ إذ الؿياس ال يكػف إال عمى األحدغ أك األشيخ 
: ىساأحجُ ﴾ ففييسا كجياف: ڤ  ﴿ك   ﴾ٙ َأمَّا ﴿أك األكلى، قج صخح ابغ الجدري بحلظ فقاؿ: "

كىػ الحي لع يحكخ في العشػاف غيخه، كاختاره السيجكي، كىػ محىب أبي  الشقل عمى الؿياس السصخد،
 .(8)"إبجاؿ اليسدة كاكا مع إسكاف الداي عمى اتباع الخسع :الحدغ بغ غمبػف، كالثاني

                                                
 .2/293نٓذاٚح ( ؽشح ا1)
 . 2/320( ؽشح انٓذاٚح 2)
 . 2/325( ؽشح انٓذاٚح 3)
 .2/329( ؽشح انٓذاٚح 4)
فٙ عٕسج اإلخالؿ، فشٖٔ دفـ إتذال انًٓضج فًٛٓا  ﴾ڤ﴿  ٔدٛث أتٗ ٔ 2/67( عٕسج انثمشج5)

شاٌ  159ٔأا، ٔلشأ انثالٌٕ فًٛٓا تانًٓض، ُٚظش: انغثؼح التٍ يجاْذ ْٓ  130ٔانًثغٕط التٍ ِي
ٔتذثٛش  2/215ٔانُؾش التٍ انجضس٘ 192ٔاإللُاع التٍ انثارػ  50ُٕاٌ نهغشالغطٙٔانؼ

 .288انتٛغٛش التٍ انجضس٘ 
 .112/4( عٕسج اإلخالؿ6)
 . 1/170ٔ 1/68( ؽشح انٓذاٚح 7)
 . 1/483( انُؾش التٍ انجضس8٘)
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ف خّففت إححفػا الزسة لثقميا ف" كقج بيَّغ أبػ جعفخ الشحاس العمة في ححؼ الزسة، فقاؿ:
كإف خّففتيا عمى قخاءة أىل الكػفة            ﴾ٙ ﴿ :مبتيا كاكا فقمتاليسدة عمى قخاءة أىل السجيشة ق

ق( إلى أّف عمة  قخاءة ذلظ  370، كقج ذىب ابغ خالػيو )ت: (1) "﴾ڀ ﴿: مثل   ﴾ُىَدا﴿ :قمت
بالػاك إّنسا ىي اتباع الخط؛ حيث رسست في السرحف العثساني بالػاك مغ غيخ ىسد، ؼيقػؿ: 

 .(2)"في السرحف مكتػباف بالػاك  ﴾ڤ﴿    ك   ﴾ٙ ألف ﴿ ؛طالحّجة في ذلظ اتّباع الخ"
بزستيغ            ﴾ٙ ﴿؛ كلحلظ يقػؿ الدسيغ الحمبي: "فالقخاءة جاءت تؤيج الؿياس السػافق لمدساع

في كل ىسدة مفتػحة مزسـػ ما قبميا  قياس مطردا تخؽيفا، كىػ كأنو أبجؿ اليسدة كاك   ؛مع الػاك
(3)"﴾ٙ ﴾ حكع ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ﴿في قػلو تعالى:  ﴾ڤ﴿حكع ... ك نحػ جػف في جؤف 

، فالسدسػع     
ا لمقاعجة التي بشاىا لمؿياس.  يكػف تػكيج 

 )عزير(  تشهين -1
مغ خالؿ كالـ السيجكي عمى قػلو  التشػيغ ؼيو كػف ما ييطيخ أثخ القخاءات عمى  
 حيث قاؿ: "مغ قخأ بالتشػيغ  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿مغ قػلو تعالى: ﴾ڱ  ﴿تعالى: 

فإنو جعل  ؛(4)
، كالخبخ ﴾ڱ  ﴿جعل  ، إذا أردت أف تخبخ أنو ابغ : زيج ابغ أخيشاتقػؿ كسا ﴾ں  ﴿ابتجاء 

أخيظ،  فإذا جعمت ابش ا الخبخ نَػنت االسع، كقػلظ: زيٌج ابغ عسخك ... ؛ ألف التشػيغ حخؼ 
 .(5)إذا جاء بعجىا حخؼ ساكغ" كالهاوإعخاب 

 تجؿ عمى الؿياس الذائع في االستعساؿ.ك" ىحه ألفاظ كالها" ك""كقهلكك " كسا"فقػلو: 
مغ  اب ما يحىب التشػيغ ؼيوكقج سبق سيبػيو بيحا الحكع كجعل لو باب ا؛ فقاؿ: "ب

يشرخؼ ككاف الؿياس أف يثبت  ال األسساء لغيخ اإلضافة كال دخػؿ األلف كالالـ، كال ألنَّو
 أـٍ  الب، أك كشية، أكالتشػيغ ؼيو كذلظ كلُّ اسٍع غالٍب كصف بابٍغ، ثع أضيف إلى اسع غ

                                                
 . 1/274( إػشاب انمشآٌ نهُذاط 1)
 .81( انذجح التٍ خان2ّٕٚ)
ٔانهثاب التٍ  1/148ُُٔٚظش: انكؾاف نهضيخؾش٘ 1/418ًٍٛ انذهثٙ( انذس انًقٌٕ نهغ3)

 .2/155ػادل
لشأ ػافى ٔانكغائٙ ٔٚؼمٕب تانتٍُٕٚ، ٔكغشِ دانح انٕفم، ٔال ٚجٕص  -9/30( عٕسج انتٕتح4)

انغثؼح  -ضًّ فٙ يزْة انكغائٙ ألٌ انضًح فٙ اتٍ ضًح إػشاب، ٔلشأ انثالٌٕ تغٛش تٍُٕٚ
 2/279ٔانُؾش التٍ انجضس٘ 284ٔاإللُاع التٍ انثارػ 118هذاَٙٔانتٛغٛش ن 313التٍ يجاْذ

 .272ٔغٛث انُفغ  نهقفالغٙ
 . 2/329( ؽشح انٓذاٚح 5)



 اتشاْٛى يغؼذ دمحم سيضاٌانثادث/      

 

 مجمة بحهث كمية اآلداب  
 

1998 

كإنَّسا ححفػا التشػيغ مغ ىحا الشَّحػ حيث كثخ في كالميع؛  ،كذلظ قػلظ: ىحا زيج بغ عسخكٍ 
 .  (1)"ألفَّ التشػيغ حخٌؼ ساكغ كقع بعجه حخٌؼ ساكغ

كُيفيع مغ الكالـ  ،(2) صخؼ الثالثي مغ األعجسية مثل: لػط كنػح كعاد جعُ مغ العخب مغ يَ ك 
 كػنو أعجسي ا.ل أف التشػيغ تخؾ

 خبخ ىحا عمى ابشا أف كالسعشى عديخ، كصحح ابغ عصية ىحا الخأي، فقاؿ: "ٌقِخأ بتشػيغ
كنحػه  لسشعّي عمييع، كُعَدْيخٌ اشى عْ ألف ىحا ىػ السَ  ؛كىحا ىػ أصح السحاىب عديخ عغ ابتجاء

 .(3)"يشرخؼ عجسيا كاف أك عخبيا
ال بّج مغ إثبات يقػؿ: " الّدعةإثبات التشػيغ في حاؿ  كأكجب الفارسي الؿياس في 

 .(4) "عجسّيا كاف أك عخبّيا ،ألف عديخا كنحػه يشرخؼ ر؛التشػيغ في حاؿ الّدعة كاالختيا
 طف اسم عمى اسمع -2

مغ خالؿ كالـ   صف اسع عمى اسعيطيخ أثخ القخاءات في الؿياس متسثال  في ع  
؛ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ  ٹ ڤ ﴿مغ قػلو تعالى:  ﴾ َجاِعلِ  ﴿ السيجكي عمى قػلو تعالى:

ككاف عصف اسع عمى اسع  ﴾ٹ ٹ﴿  ؛ فإنو عصفو عمى(5)﴾ َجاِعلِ  ﴿حيث قاؿ: "مغ قخأ 
 .(6)أكلى مغ عصف فعل عمى اسع"

كقج  " يجؿ عمى الؿياس،" أولىكيطيخ بيحا أثخ القخاءات في الؿياس بأنيا تؤيجه؛ ألف لفع 
الحجة لسغ أثبت األلف خ فقاؿ: "ق( مغ قبل ذلظ بأنو األشي 370صخح ابغ خالػيو )ت: 

فاعل( عمى مثمو، كأضاؼ بسعشى ما قج مزى كثبت، كىػ األحدغ  كخفس: أنو رد لفع )
 .(7)"كاألشيخ

                                                
 .2/115ُٔٚظش: إػشاب انمشآٌ نهُذاط  3/504(  انكتاب نغٛثّٕٚ 1)
 .174( انذجح التٍ خانّٕٚ 2)
 .3/23( انًذشس انٕجٛض التٍ ػطٛح 3)
 . 4/181( انذجح نهفاسعٙ 4)
لشأ انكٕفٌٕٛ تفتخ انؼٍٛ ٔانالو يٍ غٛش أنف ٔتُقة انالو، ٔلشأ انثالٌٕ  -7/96عٕسج األَؼاو (5)

ٔانًثغٕط  263انثالٌٕ تاألنف ٔكغش انؼٍٛ ٔسفغ انالو ٔخفض، ُٚظش: انغثؼح التٍ يجاْذ
شاٌ   ْٓ ٔانُؾش التٍ انجضس٘  2/471ٔانكُض نهٕاعطٙ 93ٔانؼُٕاٌ نهغشالغطٙ  199التٍ ِي

 .218هقفالغٙٔغٛث انُفغ  ن 2/260
 .2/448ٔ 2/420ٔ 2/364ٔ 2/322ٔ 1/221ُٔٚظش: 285/ 2(  ؽشح انٓذاٚح6)
 . 146( انذجح التٍ خانّٕٚ 7)
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 .(1)"كقج رأيتيع راعػا ىحه السذاكمة في كالميعكيؤكج الفارسي ىحا الحكع، ؼيقػؿ: " 
 عمى العصف أف اعمع كقج ذكخ ابغ يعير ىحه السدألة في كالمو عغ العصف فقاؿ: "

 .(2)الحاؿ " في اشتخكا إذا اسع عمى اسع عصف أضخب، مشيا: ثالثة

اأَلْصل َأف يْعصف اْسع ق(  أنو األصل الحي يقاس عميو فقاؿ: "616كعجه العكبخي ) ت: 
 . (3)"عمى اْسع

الػجو أف ؾياس اآلية أف تكػف ق ( كجو الؿياس فقاؿ: "911كجّمى الديػشي ) ت:
 . (4)"﴾ڤ  كَجاِعلِ  ﴿ ﴾ٹ ٹ﴿ ﴾ٹ ڦ﴿ل كقػلو الرفات باسع الفاع

كبيحا ضيخ أثخ القخاءات في الؿياس في تخجيح بعس األحكاـ الشحػية؛ مغ عصف 
 عمى اسع كمخاعاة السذاكمة في الكالـ.

 القياس عمى الشظير   -3
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿يطيخ أثخ القخاءات في الؿياس عمى الشطيخ في قػلو تعالى:  

قاؿ السيجكي: "  (5) ﴾ۇئ﴿السيجكي عمى القخاءات الػاردة في كمسة: مغ خالؿ كالـ  ﴾ۈئ ېئ
 .(6): حخماف نطائخه"مثلرجحاف كنطائخه، كالكدخ  مثلكالكدخ لغتاف فالزع:  فالزع

 مرجراف بزسيا، كالخُّضػاف بكدخ الخاء، فيػ يؿيذ الكمسة عمى نطائخىا، الخِّضػاف
 .(7)"كُرضػانا ، ضػانا  رِ  ، يخضى ، رضى:  يقاؿ"لمفعل رضى  كاحج بسعشى

ئساف كدخ جعمو فسغ مرجر، يقػؿ الفارسي: "رضػاف   فقج ضعّ  كمغ كالِحخماف، كالخِّ
  .(8)كالّخضػاف" الذكخاف: قالػا كسا رجحانا، رجح: سيبػيو قاؿ

                                                
 .361/ 3( انذجح نهفاسعٙ 1)
ٔعش فُاػح اإلػشاب التٍ  895ٔؽشح كتاب عٛثّٕٚ نهشياَٙ 5/5( ُٚظش: انًفقم نهضيخؾش2٘)

 .1/583جُٙ 
 .1/96( انهثاب التٍ ػادل نهؼكثش٘ 3)
 .3/371( َٕاْذ األتكاس نهغٕٛطٙ 4)
 -لشأ ؽؼثح تضى انشاء إال يٕضغ انًائذج فكغشْا ٔانثالٌٕ تكغشْا 15/ 3( عٕسج آل ػًشاٌ 5)

ٔانُؾش التٍ  78، انؼُٕاٌ نهغشالغطٙ 86ٔانتٛغٛش نهذاَٙ 157انغثؼح التٍ يجاْذ
 . 157ٔغٛث انُفغ  نهقفالغٙ 2/238انجضس٘

 . 2/215( ؽشح انٓذاٚح 6)
 .157ٔدجح انمشاءاخ التٍ صَجهح  1/144ُٚظش: يؼاَٙ انمشاءاخ نؤلصْش٘ ( 7)
 . 3/22ٔانذجح  نهفاسعٙ 4/11( ُٚظش: انكتاب نغٛث8ّٕٚ)
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 كؾيذ كبكخ تسيع لغة إلى كضسيا الحجاز، لغة إلى الخاء كدخ ق(745أبػ حياف ) ت:   عدا كقج
 .(1)كغيالف

 .(2)فقط إلى تسيع كالزع الحجاز، إلى أىل الكدخ عدا فقج الديػشي اإلماـ أما
 أف عمى يجؿ لمؿياس كىحا مؤيجة القخاءة فجاءت لمعخب، لغتيغ القخاءتاف تكػف  َثعَّ  كمغ      

لغتيا، فالؿياس إذ ا ال يكػف إال ما  كعمى العخب بو نصقت لسا امتجادٌ  إال ىي ما القخاءات
 سا قّل ُيكتفى بو كال ُيقاس عميو كما كثخ كاشخد ُيقاس عميو.ُسسع عغ العخب، ف

ې  ﴿كمسا يػضح أثخ القخاءات في الؿياس في شخح اليجاية، ما جاء في قػلو تعالى:

كأخػاتو  ﴾ې  ﴿يقػؿ السيجكي: " مغ ضع الباء مغ ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿مغ قػلو تعالى: (3)﴾
) ُفُعػؿ( مثل َصْخؼ كُصُخكؼ كَحْخؼ ) َفْعل( عمى        كأخػاتو فيػ األصل؛ ألنو جسع 

كُحُخكؼ، كمغ كدخ أكائميا، فإنو كخه أف يخخج مغ ضسة إلى ياء، كذلظ ثقيل، كيقػي ذلظ 
قػؿ مغ قاؿ في ترغيخ عيغ) ِعييشة( بكدخ العيغ، ككأف األصل في بشاء الترغيخ أف 

ؿ قائل: فيال كخه مغ يقػؿ: )ُعييشة(، فكخه أف َيزع العيغ لئال يخخج مغ ضع إلى ياء، فإف قا
أف يخخج مغ كدخ إلى ضع؟ قيل لو: لع يكخه ذلظ؛ ألف الكدخة  ﴾ې  ﴿كدخ الباء مغ 

"   .(4)عارضة، كال ُيدتثقل في الالـز
 لسغ ق( أّف أصل ما كجب ليحا الجسع، ؼيقػؿ: "الحجة 370كيبّيغ ابغ خالػيو )ت: 

: قدسيغ الكالـ في يشقدع زف الػ  ىحا ألف لمجسع؛ كجب ما أصل عمى بالكالـ أتى أنو: ضع
 ثاني كاف لسا أنو: كدخ لسغ كالحجة. قعػدا( ) قعج: كقػلظ كمرجرا )فُمػس(،: كقػلظ جسعا

                                                
ٔؽشح  انكتاب  3/68ُٔٚظش: انذس انًقٌٕ نهغًٍٛ انذهثٙ 3/54( انثذش انًذٛظ ألتٙ دٛاٌ 1)

 .4/401التٍ انًشصٔتاٌ
 .276/ 2( انًضْش نهغٕٛطٙ 2)
، لشأ انًذَٛاٌ إال لانٌٕ، ٔانثقشٚاٌ ٔدفـ )انثٕٛخ( دٛث كاٌ عٕاء 2/189نثمشج( عٕسج ا3)

ٔانًثغٕط التٍ  178ػشف تانالو أو أضٛف أو كاٌ يُكشا تضى أٔنّ، ُٚظش: انغثؼح التٍ يجاْذ
شاٌ  ْٓ ٔانكُض  304ٔاإللُاع التٍ انثارػ 73ٔانؼُٕاٌ نهغشالغطٙ 80ٔانتٛغٛش نهذاَٙ 144ِي
 .2/226ش التٍ انجضس٘ٔانُؾ 2/422نهٕاعطٙ

 .1/194( ؽشح انٓذاٚح 4)
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 بيغ يجسعػا كلع الياء، لسجاكرة االسع أكؿ فكدخكا ياء، إلى ضع مغ الخخكج كخىػا ياء الكمسة
 .(1)ياء" عمى إحجاىسا ضستيغ،

 فعػؿ، عمى الجسع في األصل كىػ الباء، بزع ق( : "يقخأ616كيقػؿ العكبخي) ت:   
 بكدخ بعجه، كيقخأ كالػاك الثاني، ضسة ليذاكل الجسع ىحا أكؿ ضع كإنسا كالرحيح، كالسعتل

 ألف; ضع إلى كدخ مغ بالخخكج ُيحتفل كال الياء، جشذ مغ كالكدخة ياء، بعجه ألف; الباء
 .(2)كدخة،" كليت كأنيا الباء في خةالكد فكانت بكدختيغ، مقجرة كالياء الياء، في ىشا الزسة

 كقع حيث ق( أّف عمة الكدخ ىي السشاسبة، ؼيقػؿ: " الكدخ745كيحكخ أبػ حياف ) ت:   
 .(3)الدبعة" باقي قخأ كبو فعػؿ، كزف  عمى ألنو الزع ىػ كاألصل لسشاسبة الياء، ذلظ

لسشاسبة عمتاف كاستشباط ىحه األحكاـ جاء عغ شخيق الؿياس؛ ألّف كال  مغ السذاكمة كا 
 لمؿياس الحي استخجمو الشحػيػف كالسفدخكف.

 االستعسال ةكثر  -4
يتزح أثخ القخاءات القخآنية عمى الؿياس مغ خالؿ كثخة االستعساؿ، يعخض السيجكي  

ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ ﴿مغ قػلو تعالى:  ﴾ڦ ڦ ﴿في تػجييو لمقخاءات الػاردة في قػلو تعالى: 

أحدنت الخجل إذا جعمتو  تقهلفألف العخب ؛ (4)﴾ڦ ڦ ﴿يقػؿ: "مغ قخأ ، في ﴾ڃ ڃ ڃ چ ڃ
 .(5)حديشا ، كحدنتو إذا جعمت ؼيو حدنا "

 بعس العخبعغ سيبػيو  ( يجؿ عمى كثخة االستعساؿ، كليحا يحكيتقهل فمفع ) العخب
 .(6)"كأعػرت عيشو، أرادكا: جعمتو حديشا كفاتشا أفتشت الخجل، كأحدنتو، كأرجعتو،": قػليع

                                                
ٔدجح  2/281ٔانذجح نهفاسعٙ 1/195ُٔٚظش: يؼاَٙ األصْش٘ 93( انذجح التٍ خانّٕٚ 1)

 .127انمشاءاخ التٍ صَجهح
 .1/157( انتثٛاٌ نهؼكثش2٘)
 2/618ٔانكؾاف نهضيخؾش٘ 1/212ُٔٚظش: تفغٛش انثغٕ٘ 2/239( انثذش انًذٛظ ألتٙ دٛا3ٌ)

 3/336ٔانهثاب التٍ ػادل 2/305ٔانذس انًقٌٕ نهغًٍٛ انذهثٙ 5/287نشاص٘ٔتفغٛش ا
 .357ٔإتشاص انًؼاَٙ التٙ ؽايح 

، لشأ َافغ تضى انٛاء ٔكغش انضا٘، ٔانثالٌٕ تفتخ انٛاء ٔضى انضا٘ 5/176( عٕسج آل ػًشاٌ 4)
شاٌ  219ُٚظش: انغثؼح التٍ يجاْذ ْٓ كُض ٔان 91ٔانتٛغٛش نهذاَٙ 171ٔانًثغٕط التٍ ِي

 .159ٔغٛث انُفغ  نهقفالغٙ  2/244ٔانُؾش التٍ انجضس٘ 2/444نهٕاعطٙ
 .1/238( ؽشح انٓذاٚح 5)
 . 4/56(  انكتاب نغٛث6ّٕٚ)
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يحدف حدنا. كالحجة لسغ ضع الياء: أنو أخحه  فتح الياء: أنو أخحه مغ: حدف  لحجة لسغ"فا
كقاؿ الخميل: جاء عشيع ، أحدف يحدف حدنا. كلع يدسع إحدانا كإف كاف الؿياس يػجبو مغ:

 :ضع الحاء في مػضع الخفع كالخفس، كقػلو
 .(2) "﴾ک ک ک﴿كجاء عشيع الفتح في مػضع الشرب كقػلو: ( 1)﴾ ې ې ېې ﴿ 

 سيبػيو قاؿ "ق( مػجيا  ليحه القخاءة فقاؿ: 377ج سبق السيجكَي الفارسُي ) ت: كق
 أف تخد لع فتشتو كحدنتو: قمت حيث أّنظ الخميل كزعع: قاؿ. كحدنتو كحدف  كفتشتو، الخجل فتغ: تقػؿ
 فأ أردت كلكشظ داخال، جعمَتو: أردت أدخمُتو،: قمت حيغ أّنظ كسا فاتشا، كجعمتو حديشا جعمتو: تقػؿ
 :قمَت  كسا فتشُتو،: فقمَت  كفتشة، حدنا ؼيو جعمتُ : تقػؿ

 تخد كلع حّجه، عمى بفعمتو فجئت دىشا، ؼيو جعمت كدىشتو كحال، ؼيو جعمت: أي كحمُتو،
 كحدف  فتشتو، مغ كفتغ كأفتشتو، أحدنتو، لقمت ذلظ أردت كلػ كفتغ، حدف : قػلو تغييخ ىاىشا بفعمتو

فعل  فغيخكا كفاتشا، حديشا جعمتو أراد: كأحدنتو الخجل، فتشتأ: العخب بعس كقاؿ: قاؿ حدنتو، مغ
 .( 3)كسا فعمػا في الباب األكؿ"

اِء َكَضعِّ يالجسيػُر َعَمى فتِح الق( رأي الجسيػر، فقاؿ: "616نقل العكبخي) ت:  
َف، َكىي لغٌة َقِميَمٌة، َكِقيَل: َكُيْقَخُأ ِبَزعِّ الياِء َكَكْدِخ الدَّاِي، َكالَساِضي َأْحدَ  ،ي َحِدَنوضالدَّاِي، كالَسا

َضْتُو ِلْمُحْدفِ    .(4)"َحِدَف َحَجَث َلُو الُحْدُف، َكَحَدَنْتُو َأحَجثْت لو الحْدَف، َكَأْحَدَنْتُو َعخَّ
 .(5) كيحدنو" أحدنو: السدتؽيس االستعساؿ عميو كالحي كأحدف، حدف، مغ: كُيحدنظ كَيحدنظ،

 قخاءة لمعخب، لغتاف القخاءتيغ يتبّيغ أف الدابقيغ العمساء أقػاؿ مغ الجػلة ىحه كبعج
 الياء ضع قخاءة أما ، قخير لغة عمى كجاءت"  َحَدفَ "  الفعل مغ الداي كضع الياء فتح

 . (6) تسيع لغة عمى كجاءت"  َأْحَدفَ "  الفعل مغ فيي الداي ككدخ
                                                

 . 12/84( عٕسج ٕٚعف1)
 . 116ٔانذجح التٍ خانّٕٚ 161ٔ  3/160، ُٔٚظش: انؼٍٛ نهخهٛم 35/34( عٕسج فاطش2)
 3/124ٔاألفٕل التٍ انغشاج 4/56نغٛثُُّٕٚٔٚظش: انكتاب  100ٔ 3/99( انذجح نهفاسعٙ 3)

 .1/434انثذٚغ التٍ األثٛش 4/3ٔكتاب األفؼال التٍ انذذاد 2/83ٔيؼاَٙ انمشاءاخ نؤلصْش٘
 . 1/312انتثٛاٌ نهؼكثش٘  (4)
 .3/500( انكؾاف نهضيخؾش5٘)
 11/94ٔسٔح انًؼاَٙ نآلنٕعٙ 2/47ٔفتخ انمذٚش انؾٕكاَٙ 6/181( ُٚظش: تفغٛش انمشطث6ٙ)

 .21/178تذشٚش انتُٕٚش التٍ ػاؽٕسٔان
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 إيثار البجل عمى نقل الحركة -5
بػجو البجؿ كتخؾ إلقاء الحخكة عمى حخؼ أضيخت القخاءات الؿياس متسثال في األخح 

السج، نخى السيجكي ُيفرل في ىحه السدألة ؼيقػؿ: " عمة إبجاؿ اليسدة حخفا  كالحخؼ الحي 
ے ۓ ﴿مغ قػلو تعالى:  (1)﴾ۓ ﴿قبميا إذا كاف قبميا كاك أك ياء دخمتا لمسج كالميغ، نحػ: 

مغ  (3)﴾ چ ﴿ك ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ ﴿مغ قػلو تعالى:  (2)﴾ڦ ﴿ك ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۈ ۈ ۆ ۆ ٴۇ ۋ ٴۇ 
كما أشبو ذلظ، أنظ لسَّا لع َيُجد إلقاُء الحخكة عمى حخؼ  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿قػلو تعالى: 

السج كالميغ مغ حيث كاف في تقجيخ متحخؾ كمغ حيث كانت تختل بدكاؿ السج الحي فييا؛ إذ 
بق حيغ امتشع ال يرحُّ إال مع الدكػف، ككاف جعميا بيغ بيغ ُيذبو التقاء الداكشيغ، لع ي

ىحاف الػجياف إال البجؿ؛ ألّف الذيء إذا كاف ؼيو ثالثة أحكاـ فامتشع مشيا اثشاف كجب لو 
 .(4)الحكع الثالث"

 فال تخؽيف اليسدة كقرج كمقخكء قخكء: نحػ ىسدة كانت إذا الـ فعػؿ أك مفعػؿفإّف  
 .(5)فييا قبميا ما كإدغاـ كاكا اإلبجاؿ في التخؽيف ؾياسيا أف شظ

    ػ غالب ا مغ التفعيل ب قج يدتغشػف حا اإلبجاؿ ُيخّد إلى الؿياس يقػؿ خالج األزىخي: " كى
 :أ تجدئة، ككجيػه بأف مثلأ تيشئة، كجدّ أ تخصئة، كىشَّ ؼيسا المو ىسدة نحػ: خصَّ  ( تفِعَمة) 

ا ا مصخد   ػك ألنيا ىسدة محخكة بعج ياء زائجة ؛"تخصيئ ا" يجػز ؼيو إبجاؿ اليسدة ياء ؾياس 
 .(6)"كضعت ياء الالـ كأنيا ، فمسا اشخد اإلبجاؿ السحكػر صارت(خصيئة)ت

                                                
جايغ -نذًضج فّٛ ػُذ انٕلف إتذال انًٓضج ٚاء يغ إدغاو انٛاء لثهٓا فٛٓا -4/112( عٕسج انُغاء1)

 . 1/84ٔانثذٔس انضاْشج 54ٔانؼُٕاٌ نهغشالغطٙ 2/560انثٛاٌ نهذاَٙ
لثهٓا فٛقٛش نهفع لشأ ٔسػ ٔأتٕ جؼفش تإتذال انًٓضج ٚاء ٔإدغاو انٛاء  - 9/37( عٕسج انتٕتح 2)

ٔجايغ انثٛاٌ   314انغثؼح التٍ يجاْذ –تٛاء يؾذدج، ٔانثالٌٕ تانًٓض ٔانًذ انًتقم 
  .273ٔغٛث انُفغ  نهقفالغٙ  2/279ٔانُؾش التٍ انجضس٘ 3/1152نهذاَٙ

نذًضج ْٔؾاو فٙ انٕلف ػهّٛ إتذال انًٓضج ٔأا، ٔإدغاو انٕأ لثهٓا  -2/228( عٕسج انثمشج3)
 1/475ٔانُؾش التٍ انجضس٘ 204اإللُاع التٍ انثارػ -كٌٕ انًذض ٔانشٔوفٛٓا يغ انغ

 .113ٔغٛث انُفغ  نهقفالغٙ
 . 1/63ؽشح انٓذاٚح (4)
ًْٔغ انٕٓايغ  10/5124ٔتًٓٛذ انمٕاػذ نُاظش انجٛؼ  309( ُٚظش: تغٓٛم انفٕائذ التٍ يانك5)

 .3/473انٕٓايغ نهغٕٛطٙ
(6 ّ٘  .30ٔ 2/31( ؽشح انتقشٚخ نهجشجأ
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2004 

كمفاد ىحا الكالـ كػف كجو البجؿ في ما كانت المو ىسدة متحخكة بعج ياء زائجة؛ ألنيا تختل 
بدكاؿ السج الحي فييا إذا ُألقيت اليسدة عمى حخؼ السج، كإذا ُجعمت بيغ بيغ كانت تذبو 

 تشع إال كجو البجؿ.التقاء الداكشيغ، ؼيس
 عجم االعتجاد بالداكن في إمالة هاء التأنيث -6

ائ ﴿ كيتجّمى أثخ القخاءات في الؿياس في مدألة إمالة ىاء التأنيث، ففي قػلو تعالى:  

كنطائخه، فحكع الكدخة في كػنيا في الحخؼ  (1)﴾وئ﴿، قاؿ السيجكي: "﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
ألفَّ الداكَغ ضعيٌف ال ُيعتجُّ بو، فالكدخة كأنيا  الحي قبل الداكغ كحكسيا لػ كانت تمي الخاء؛

ا  ؼيو؛ كلحلظ قاؿ سيبػيو: إنَّيع أمالػا "ِمْقالت" كلع يعتجكا بالقاؼ ؼيسشعػا بيا مغ اإلمالة لسَّ
 .(2)كانت الكدخة مقّجرة فييا"

 حاجدا يكػف  الكدخة ال كبيغ ) أكيخ( أحخؼ بيغ فاصال كقع إذا الداكغ يقػؿ الشػيخي: " إف
 . (3)كعبخة" كجية نحػ: اإلمالة عغ

: نحػ ىاء أك" هللا نعسة: "نحػ تاء رسست سػاء التأنيث ىاء بإمالة الكدائي "اختز 
, أخخى  في كيفتح حاؿ في ؼيساؿ تفريل ؼيو: الثالث أقداـ ... القدع ثالثة عمى كتأتي" رأفة"

 أك مترمة كدخة أك ةساكش ياء مشيا كل قبل كاف فإف, أكيخ يجسعيا أحخؼ أربعة عشج كذلظ
 .(4)فتحت" أميمت كإال بداكغ مشفرمة
 إف حخفا... عذخ خسدة كىػ خالؼ بال مساؿ قدع: أقداـ ثالثة إلى تشقدع اليجاء كحخكؼ

 فال عبخة نحػ: ساكغ كالحخؼ الكدخة بيغ فرل فإف كالسالئكة، فئة نحػ ساكشة ياء قبميا كاف
 .(5)استعالء حخؼ كاف إذا إال يزخ
 انخاتًح

                                                
ٔغٛث انُفغ   124اإلتذاف نهذيٛاطٙ  -أيانٓا انكغائٙ فٙ انٕلف -12/111ٕعف( عٕسج 1ٚ)

 .61نهقفالغٙ
 .4/131ٔ انكتاب نغٛثّٕٚ 1/122ؽشح انٓذاٚح (2)
 .132( ؽشح طٛثح انُؾش نهُٕٚش٘ 3)
 .124ٔ 123اإلتذاف نهذيٛاطٙ (4)
 .61غٛث انُفغ  نهقفالغٙ (5)
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2005 

عج معايذة القخاءات القخآنية كأثخىا في أصػؿ الشحػ عشج اإلماـ السيجكي مغ خالؿ ب
  -كتابو شخح اليجاية أبخز أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث:

فيػ  ؛القخاءات القخآنية مجاؿ خرب لمجرس الشحػي عامة كأصػؿ الشحػ خاصة -1
 .تحج لو سػاحل بحخ ال

مديج  يجفع الباحثيغ إلىذلظ رتباط كثيق، كلعل ارتباط الشحػ كمدائمو بالقخاءات ا -2
 .الجارسات القخآنية كالشحػية مغ

أخحت أصػؿ الشحػ عشاية العمساء في القجيع كالحجيث؛ إذ إنيا معيار قبػؿ  -3
كردىا، كسا أنيا رياضة لمعقل الستخالص دقائق األحكاـ  االستعساالت
 كاستشباِشيا.

 صة القخاءات مشيا، كسا شيج لو الثقات.السيجكي إماـ متبحخ في عمـػ العخبية خا -4
 " شخح اليجاية" ثخكة لغػية؛ لسا حػاه مغ مادة لغػية كنحػية . يعج كتاب -5
كانت لمسيجكي شخرية نحػية بارزة تجّمت في كػنو لع يمتـد محـبا  نحػيا  كإف  -6

، فيػ يخكـ إلى حيث يدتؿيع السعشى، كسا أنو دحس أحيان ا ماؿ إلى البرخييغ
  بيات الصاعشيغ في القخاءات القخآنية.بالجليل ش

 .أبػاب شخح اليجاية الشحػية  بسقجرة عقمية مكشتو مغ تعميلالسيجكي  تسيد -7
القخاءات القخآنية حجة عمى الشحػ كليذ العكذ؛ خالف ا لسا ذىب إليو بعس  -8

 الشحاة مغ الصعغ في بعس القخاءات القخآنية؛ ألنيا لع تػافق مؿياسو الشحػّي. 
مرادر االحتجاج لجى  غيخىا مغ الذػاىج؛ لحا ترجرت القخآنية خاءاتالقفاقت  -9

  .السيجكي 
تجّمى أثخ القخاءات القخآنية في أصػؿ الشحػ العخبي؛ بيغ معزج ألصل، أك مخجح  -10

 لو.
تبيغ أف أصػؿ الشحػ عشج السيجكي أربعة، ىي: الدساع كىػ أكثخ األصػؿ أمثمة،  -11

لحاؿ، كالسيجكي في ىحا شأنو شأف يميو الؿياس ثع اإلجساع ثع استرحاب ا
 الشحاة.

 اعتسج السيجكي عمى الؿياس الحى يجعسو الدساع، كإف كاف عمى القميل. -12
دلل السيجكي باإلجساع في كثيخ مغ األحكاـ الشحػية،  التي ُيخد بيا عمى األفخاد،  -13

 كُيجفع بيا حجج الخرع، كُجعمت أصال ٌيعػؿ عميو في غياب األدلة األخخى.
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يجكي في االستذياد بالعمة في تػجييو القخاءات القخآنية، دؿ عمى ىحا تػسع الس -14
 جسعو أكثخ مغ عمة في بعس األمثمة.

تسّيد تعميل السيجكي في تػجيو القخاءة، بػضػحو كخمػه مغ التعقيج كبعجه عغ  -15
 التكمف.

تػلجت عشيا  اتقخاء، ك ىشاؾ قخاءات تختبت عمييا كجػه إعخابية في اآلية الػاحجة -16
 نحػية أك شاركت في بشاء ىحه القاعجة. قاعجة

سار السيجكي في عجـ الؿياس عمى الذاذ كالقميل، عمى نيج البرخييغ فمع يتػسع  -17
 في الؿياس عمى الذاذ كالقميل.

 أكثخ العمل صيخكرة في شخح اليجاية عمة السذابية كعمة االستخفاؼ. -18
 دساع أك الؿياس.لع يكغ لإلجساع بخكز كبيخ في شخح اليجاية إذا ما ُقػرف بال -19
السيجكي لع يدتخجـ مرصمح استرحاب الحاؿ في أصػلو، لكغ عبخ عشو باألصل  -20

. 
استرحاب الحاؿ مغ أضعف األدلة عشج السيجكي كغيخه مغ الشحاة، كإف اعتسجه في  -21

 كثيخ مغ األبػاب الشحػية كالرخؼية.
، كعرارة يتػصل إلييا ىحا البحث الحى بحلت ؼيو قرارى جيج يتمظ أىع الشتائج الت

سبيل إخخاجو عمى صػرة أرجػ مغ هللا عد كجل أف يقبميا كأف  فيفكخى، كلع أدخخ كسعا 
 فحدبي، ىحا كما كاف مغ تػفيق فسغ هللا، كما كاف غيخ ذلظ حدشاتيميداف  ييجعميا ف

 .ىحا البحث فيأخمرت الشية  أنشي
 والحسج هلل أواًل وآخًرا  
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2007 

 أنفثائٛاانًقادس ٔانًشاجغ يشتثاً فٓشط أْى 
إتشاص اٌّؼأٟ تشاص اٌّؼأٟ ِٓ دشص ا٤ِأٟ ٤تٟ ؽاِح اٌّمذعٟ داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح  .1

 ت١شٚخ ) تذْٚ ذاس٠خ (.
أت١ٕح ا٤عّاء ٚا٤فؼاي ٚاٌّصادس التٓ اٌمطاع، ذذم١ك د. أدّذ ػثذ اٌذا٠ُ، داس اٌىرة  .2

 َ.1999ٚاٌٛشائك اٌم١ِٛح، اٌما٘شج 
،  ذذم١ك أٔظ ِٙشج، إذذاف فضالء اٌثؾش فٟ اٌمشاءاخ ا٤ .3 ّٟ ستؼح ػؾش، ٌٍثٕاء اٌذ١ِاط

 َ.2006٘ـ / 1427داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ٌثٕاْ، اٌطثؼح اٌصاٌصح 
أشش اٌمشاءاخ اٌمشآ١ٔح فٟ اٌذساعاخ إٌذ٠ٛح ٌٍذورٛس ػثذ اٌؼاي ِىشَ، ِؤعغح ػٍٝ جشاح  .4

 اٌصثاح، اٌى٠ٛد ) تذْٚ ذاس٠خ (.
اٌشصاق ػف١فٟ، اٌّىرة ا٦عالِٟ،  ا٦دىاَ فٟ أصٛي ا٤دىاَ ٣ٌِذٞ،  ذذم١ك ػثذ .5

 ت١شٚخ ) تذْٚ ذاس٠خ(.
ت١شٚخ )تذْٚ  –٤تٟ اٌغؼٛد اٌؼّادٞ، داس إد١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ  -إسؽاد اٌؼمً اٌغ١ٍُ .6

 ذاس٠خ(.
إسؽاد اٌفذٛي إٌٟ ذذم١ك اٌذك ِٓ ػٍُ ا٤صٛي، ٌٍؾٛوأٟ، ذذم١ك أدّذ ػضٚ ػٕا٠ح،  .7

 َ.1999٘ـ / 1419ٌٚٝ داس اٌىراب اٌؼشتٟ دِؾك، اٌطثؼح اٌطثؼح ا٤
ٌٍضِخؾشٞ، ذذم١ك دمحم تاعً ػ١ْٛ اٌغٛد، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ  -أعاط اٌثالغح .8

 َ.1998٘ـ / 1419اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ، 
إصالح إٌّطك، التٓ اٌغى١د، ذذم١ك دمحم ِشػة، داس إد١اء اٌرشاز اٌطثؼح  .9

 َ. 2002٘ـ/ 1423ا٤ٌٚٝ
، داس غش٠ة، اٌما٘شج، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ، أصٛي اٌرفى١ش إٌذٛٞ، د/ػٍٟ أتٛ اٌّىاسَ .10

2007.َ 
 –ٌٕظاَ اٌذ٠ٓ أدّذ تٓ دمحم تٓ إعذاق اٌؾاؽٟ، داس اٌىراب اٌؼشتٟ  -أصٛي اٌؾاؽٟ .11

 ت١شٚخ)تذْٚ ذاس٠خ(.
 أصٛي إٌذٛ اٌؼشتٟ، د/ دمحم خ١ش اٌذٍٛأٟ، ِطثؼح أفش٠م١ا، اٌذاس اٌث١ضاء )تذْٚ ذاس٠خ(. .12
ٍح، داس اٌؼٍَٛ اٌؼشت١ح ، ت١شٚخ، اٌطثؼح أصٛي إٌذٛ اٌؼشتٟ، د/ ِذّٛد أدّذ ٔذ .13

 َ .1987ٖ/ 1407ا٤ٌٚٝ
أصٛي إٌذٛ فٟ ذفغ١ش اٌىؾاف ٌٍضِخؾشٞ، د. دمحم اٌغ١ذ ػضٚص، و١ٍح ا٢داب جاِؼح  .14

 َ.2010إٌّٛف١ح 
اصٛي إٌذٛ اٌم١اع١ح د/ غش٠ة ٔافغ، سعاٌح دورٛساٖ تى١ٍح اٌٍغح اٌؼشت١ح، جاِؼح ا٤ص٘ش،  .15

 (.263سلُ)
٤تٟ تىش اٌّؼشٚف تاتٓ اٌغشاض، ذذم١ك ػثذ اٌذغ١ٓ اٌفرٍٟ، ِؤعغح -ٕذٛا٤صٛي فٟ اٌ .16

 َ.1996ٖ/1407اٌشعاٌح  ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌصاٌصح
٤تٟ اٌثماء اٌؼىثشٞ، ذذم١ك ٚدساعح أد/ دمحم اٌغ١ذ أدّذ ػضٚص، -إػشاب اٌمشاءاخ اٌؾٛار .17

 َ.1996٘ـ/1417ػاٌُ اٌىرة ت١شٚخ
إتشا١ُ٘ ا٦ت١اسٞ، داس اٌىراب اٌّصشٞ اٌما٘شج،  إػشاب اٌمشآْ  ٌٍثالٌٟٛ، ذذم١ك ٚدساعح .18

 ٘ـ.1420ٚداس اٌىرة  ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌشاتؼح
إػشاب اٌمشآْ ٥ٌصثٙأٟ اٌٍّمة تمٛاَ اٌغٕح، ذذم١ك د. فائضج تٕد ػّش اٌّؤ٠ذ، ِىرثح  .19

 َ.1995٘ـ / 1415اٌش٠اض، اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ،  –اٌٍّه فٙذ اٌٛط١ٕح 
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ػثذ إٌّؼُ خ١ًٍ إتشا١ُ٘، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ،  إػشاب اٌمشآْ ٌٍٕذاط، ػٍك ػ١ٍٗ .20
 ٘ـ.1421اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ، 

ا٤ػالَ ٌٍضسوٍٟ اٌذِؾمٟ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌخاِغح ػؾشج ِا٠ٛ  .21
2002.َ 

االغرثاط تّٓ سِٟ ِٓ اٌشٚاج تاالخرالط ٌثش٘اْ اٌذ٠ٓ اٌذٍثٟ أتٟ اٌٛفا إتشا١ُ٘ تٓ دمحم تٓ  .22
اٌما٘شج،  –ٍغٟ اٌؾافؼٟ، ذذم١ك ػالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ سضا، داس اٌذذ٠س خ١ًٍ اٌطشات

 1988َاٌطثؼح ا٤ٌٚٝ
٤تٟ اٌثشواخ اتٓ ا٤ٔثاسٞ ذذم١ك عؼ١ذ ا٤فغأٟ، ِطثؼح -ا٦غشاب فٟ جذي ا٦ػشاب .23

 َ.1957٘ـ/1377اٌجاِؼح اٌغٛس٠ح
جاي، ٌجالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛطٟ ذذم١ك ٚؽشح د. ِذّٛد ف -االلرشاح فٟ أصٛي إٌذٛ ٚجذٌٗ .24

ٚعّٝ ؽشدٗ )ا٦صثاح فٟ ؽشح االلرشاح(، داس اٌمٍُ، دِؾك، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ 
 َ.1989٘ـ/ 1409

٤دّذ تٓ ػٍٟ تٓ أدّذ تٓ خٍف ا٤ٔصاسٞ اٌغشٔاطٟ، أتٟ -ا٦لٕاع فٟ اٌمشاءاخ اٌغثغ .25
 جؼفش، اٌّؼشٚف تاتٓ اٌثَاِرػ، داس اٌصذاتح ٌٍرشاز تطٕطا )تذْٚ ذاس٠خ(.

إٌذاج، ٌٍمفطٟ، ذذم١ك دمحم أتٛ اٌفضً إتشا١ُ٘، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، إٔثاٖ اٌشٚاج ػٍٝ أٔثاٖ  .26
 َ.1982ٖ/  1406اٌما٘شج، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ، 

ا٦ٔصاف فٟ ِغائً اٌخالف ت١ٓ إٌذ١٠ٛٓ: اٌثصش١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، التٓ ا٤ٔثاسٞ، اٌّىرثح  .27
 َ.2003 -٘ـ1424اٌؼصش٠ح، اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ 

التٓ ٘ؾاَ، ذذم١ك ٠ٛعف اٌؾ١خ دمحم اٌثماػٟ، داس أٚضخ اٌّغاٌه إٌٝ أٌف١ح اتٓ ِاٌه،  .28
 اٌفىش) تْٛ ذاس٠خ(.

٤تٟ اٌماعُ اٌضجاجٟ، ذذم١ك اٌذورٛس ِاصْ اٌّثاسن، داس -ا٠٦ضاح فٟ ػًٍ إٌذٛ .29
 َ. 1979ٖ/1399إٌفائظ، ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌصاٌصح 

، ذذم١ك ِٕ .30 ّٟ ْٔذََساتِ َش ا٤َ َّ ِٓ أَتٟ ُػ ذَ ت َّ ٝ ػذٔاْ غٕٟ، و١ٍح ا٠٦ضاح فٟ اٌمشاءاخ، ٤َْد
 َ.2002٘ـ / ذّٛص  1423اٌرشت١ح ٌٍثٕاخ فٟ جاِؼح ذىش٠د، اٌؼشاق، ست١غ اٌصأٟ 

 –٤تٟ د١اْ ا٤ٔذٌغٟ، ذذم١ك صذلٟ دمحم ج١ًّ داس اٌفىش -اٌثذش اٌّذ١ظ فٟ اٌرفغ١ش .31
 ٘ـ. 1420ت١شٚخ، اٌطثؼح

 - اٌمشؽٟ سعالْاٌثذش اٌّذ٠ذ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ اٌّج١ذ، التٓ ػج١ثح، ذذم١ك أدّذ ػثذ هللا .32
 ٘ـ. 1419اٌما٘شج اٌطثؼح، ا٤ٌٚٝ 

 َ 1986٘ـ/ 1407التٓ وص١ش، داس اٌفىش ت١شٚخ  -اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح .33
اٌثذٚس اٌضا٘شج فٟ اٌمشاءاخ اٌؼؾش اٌّرٛاذشج ِٓ طش٠مٟ اٌؾاطث١ح ٚاٌذُّسج ػثذ اٌفراح  .34

 اٌماضٟ داس اٌىراب اٌؼشتٟ، ت١شٚخ)تذْٚ ذاس٠خ(. 
ح، ٌّجذ اٌذ٠ٓ أتٟ اٌغؼاداخ اتٓ ا٤ش١ش، ذذم١ك د. فرذٟ أدّذ، اٌثذ٠غ فٟ ػٍُ اٌؼشت١ .35

 ٘ـ.1420اٌغؼٛد٠ح، اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ،  -جاِؼح أَ اٌمشٜ، ِىح اٌّىشِح 
تغ١ح اٌٍّرّظ غ١ح اٌٍّرّظ فٟ ذاس٠خ سجاي أً٘ ا٤ٔذٌظ ٤تٟ جؼفش أدّذ تٓ ٠ذ١ٝ تٓ  .36

 َ. 1967اٌما٘شج  –ػ١ّشج، اٌضثٟ داس اٌىاذة اٌؼشتٟ 
ٛػاج فٟ طثماخ اٌٍغ١٠ٛٓ ٚإٌذاج، جالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛطٟ،  ذذم١ك دمحم أتٛ اٌفضً تغ١ح اٌ .37

 ٖ.1428ٌثٕاْ / ص١ذا،  -إتشا١ُ٘ اٌّىرثح اٌؼصش٠ح 
ٌٍف١شٚص أتادٜ ، داس عؼذ -اٌثٍغح فٟ أئّح إٌذٛ ٚاٌٍغح اٌثٍغح فٟ ذشاجُ أئّح إٌذٛ ٚاٌٍغح .38

 2000َـ/ 1421٘اٌذ٠ٓ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ 
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ت١ذٞ، داس اٌفىش  .39 ت١شٚخ، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ/  –ذاض اٌؼشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌماِٛط ٌٍضَّ
 ٘ـ .1414

غح  .40 خِا ٌمطاْ، ِىرثح ٚ٘ثح اٌطثؼح ٌا ٕاع ا ٌرؾش٠غ ا٦عالِٟ، ٌّ  َ. 2001٘ـ/ 1422ذاس٠خ ا
 َ. 1995٘ـ /1415ذاس٠خ دِؾك التٓ ػغاوش، داس اٌفىش ، ت١شٚخ ، .41
ٗ ال تٓ دجش اٌؼغمالٟٔ، ذذم١ك دمحم ػٍٟ إٌجاس، اٌّىرثح ذثص١ش إٌّرثٗ ترذش٠ش اٌّؾرث .42

 اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ . 
اٌرث١١ٓ ػٓ ِزا٘ة إٌذ١٠ٛٓ اٌثصش١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، ٤تٟ اٌثماء اٌؼىثشٞ اٌثغذادٞ، ذذم١ك:  .43

 1986َ -٘ـ 1406د. ػثذ اٌشدّٓ اٌؼص١ّ١ٓ، داس اٌغشب ا٦عالِٟ، اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ، 
اٌؼؾش، التٓ اٌجضسٞ، ذذم١ك د. أدّذ دمحم ِفٍخ اٌمضاج، داس ذذث١ش اٌر١غ١ش فٟ اٌمشاءاخ  .44

 َ .2000٘ـ /1421ا٤سدْ / ػّاْ، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ،  -اٌفشلاْ 
 ٘ـ. 1984ذٛٔظ -ٌٍطا٘ش تٓ ػاؽٛس، اٌذاس اٌرٛٔغ١ح ٌٍٕؾش  -اٌرذش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش .45
، ٌٍشػ١ٕٟ ، و .46 ِْ ْٓ ُدُشِٚف اٌمُْشآ ِِ ١ِس  ٍِ ا لُِشئ تِاٌرص َِ ٕٛص أؽث١ٍ١ا اٌغؼٛد٠ح ذذفح ا٤لشاْ فٟ 

 َ. 2007٘ـ /  1482اٌطثؼح اٌصا١ٔح، 
ٌثٕاْ اٌطثؼح  -دمحم ِذفٛظ، داس اٌغشب ا٦عالِٟ، ت١شٚخ  -ذشاجُ اٌّؤٌف١ٓ اٌرٛٔغ١١ٓ .47

 َ 1994اٌصا١ٔح، 
التٓ جضٞ، ذذم١ك اٌذورٛس ػثذ هللا اٌخاٌذٞ ؽشوح داس ا٤سلُ اتٓ  -اٌرغ١ًٙ ٌؼٍَٛ اٌرٕض٠ً .48

 ٘ـ 1416 -طثؼح ا٤ٌٚٝ ت١شٚخ، اٌ –أتٟ ا٤سلُ 
 -٤تٟ تىش اتٓ فٛسن، ذذم١ك ِجّٛػح ِٓ اٌؼٍّاء جاِؼح أَ اٌمشٜ  -ذفغ١ش اتٓ فٛسن .49

 َ. 2009/  1430اٌغؼٛد٠ح، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ،
ذفغ١ش اٌث١ضاٚٞ أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرأ٠ًٚ، ٌؼثذ هللا تٓ ػّش تٓ دمحم اٌؾ١شاصٞ  .50

اٌرشاز اٌؼشتٟ ت١شٚخ، اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ،  اٌث١ضاٚٞ، ذذم١ك دمحم اٌّشػؾٍٟ، داس إد١اء
 ٘ـ 1418

ذفغ١ش اٌشاصٞ ِفاذ١خ اٌغ١ة = اٌرفغ١ش اٌىث١ش، ٌفخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ خط١ة اٌشٞ، داس  .51
 ٖ ـ 1420إد١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ، ت١شٚخ، اٌطثؼح: اٌصاٌصح، 

 ذفغ١ش اٌغّشلٕذٞ تذش اٌؼٍَٛ، ٤تٟ ا١ٌٍس ٔصش تٓ إتشا١ُ٘ اٌغّشلٕذٞ. .52
ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ٤تٟ جؼفش اٌطثشٞ، ذذم١ك أدّذ ؽاوش، ِؤعغح اٌشعاٌح، جاِغ اٌث١اْ فٟ  .53

 َ. 2000٘ـ /  1420اٌطثؼح ا٤ٌٟٚ ، 
اٌجاِغ ٤دىاَ اٌمشآْ ٌٍمشطثٟ ذذم١ك أدّذ اٌثشدٟٚٔ ٚإتشا١ُ٘ أطف١ؼ، داس اٌىرة   .54

 َ. 1964٘ـ/ 1384اٌما٘شج، اٌطثؼح اٌصا١ٔح،  –اٌّصش٠ح 
تٟ اٌثشواخ ػثذ هللا تٓ أدّذ إٌغفٟ، ذذم١ك ٠ٛعف ِذاسن اٌرٕض٠ً ٚدمائك اٌرأ٠ًٚ، ٤ .55

 َ. 1998٘ـ /  1419ػٍٟ تذ٠ٛٞ، داس اٌىٍُ اٌط١ة، ت١شٚخ اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ، 
اٌرىٍّح ٌىراب اٌصٍح دمحم تٓ ػثذ هللا تٓ أتٟ تىش اٌمضاػٟ اٌثٍٕغٟ، ذذمك ػثذ اٌغالَ  .56

 َ.1995٘ـ/ 1415ٌثٕاْ،  –اٌٙشاط داس اٌفىش ٌٍطثاػح 

 


