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ﺑين نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار في ؾﻮعة الؼالق
(صعاؾت ندﻮٍت صاللُت)
ص .ؤؾماء ﺑنذ كلي اإلاﻮػان

(*)

حاملت ألاميرؾؼام ﺑن كﺒض اللؼٍؼ

اإلاؿخسلص
ُ
ُ
البدض لىى ِن اليؿىة وهى ِن
الضاللت؛ خُض جخىاظضان في اللٛت الٗغبُت
ؤلاهار ،وَما مدكاههخان في
ظم٘
ٌٗغى َظا
ِ
ِ
ِ
ّ
ً
ُ
الخٗبحر ًٖ مجمىٖت ؤلاهار ،بال ّؤن بُجهما ٞغ٢ا في ألاوظه الىدىٍت؛ في ؤلاٖغاب ،والك٩ل ،والاعجباَاث التي
ٖىضما ًُغ ُاص
جدُِ ههما؛ خُض امخاػث هىن اليؿىة ّ
بإجها يمحر له صوع في الترُ٦ب ؤلاؾىاصي ،وبالبىاء ٖلى الٟخدت في نىعة ق٩لُت
مٟغصة ،وبمباقغة ألاٗٞاٞ ٫دؿب ،بِىما جلخه ٤هىن ظم٘ ؤلاهار بالًماثغ اإلاخهلت (الهاء ،الخاء ،ال٩ا ،)ٝمخدغعة
بظل ٪مً الاجها ٫اإلاباقغ باألٗٞا ،٫وباألؾماء ،وبالخغو ،ٝوهي مبيُت ٖلى الٟخذ في نىعة ق٩لُت مكضصة ،وَظا
ً
خغٞا ال ّ
مدل له مً ؤلاٖغاب .ظاء َظا البدض لُدىاو ٫هىن اليؿىة وهىن ظم٘ ؤلاهار في ؾىعة
ًضٖى بلى اٖخباعَا
الُالُٞ ،١ضعؽ ؤخىالهما مً خُض الىُْٟت الىدىٍت ،والهىعة الك٩لُت ،والىُْٟت الضاللُت .وٍغجى مً َظا البدض
ّ
جلمـ الٟغ ١الىدىي بحن َاجحن الىىهحن ،والخمُحز بُجهما في ألاوظه اإلاظ٧ىعة؛ لُخد ٤٣به الاؾخٗما ٫اللٛىي الؿلُم.
الهلماث اإلافخاخُت :ؾىعة الُال -١هىن اليؿىة -هىن ظم٘ ؤلاهار -الًماثغ -ألاٗٞا -٫التراُ٦ب-الضاللت.

)*( ؤؾخاط الىدى والهغ ٝاإلاؿاٖض٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت٧ ،لُت التربُت بالخغط ،ظامٗت ألامحر ؾُام بً ٖبض الٗؼٍؼ.
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Between Nun Al-Niswa and Nun of Feminine Plural
in Surat Al-Talaq
A Semantical, Grammatical Study
Dr. Asma bint Ali Al Mozan)*(
Prince Sattam University

Abstract

This study examines noon of femininity (Known as Nun Al-Niswa) and Noon of feminine plural as they
share connotations since both are seen in the Arabic language when referring to a group of females.
However, there are a number of grammatical variations between both in syntax analysis, form, and
correlations; where the distinction of Nun Al-Niswa is that it is a pronoun that has a role in the
syntagmatic structure; being based on Fatah in a single form. The Noon of feminine plural, however,
sticks to the related pronouns (such as Ha for them and their; Ta for you and others; and Ka for you
masculine and feminine); therefore, avoiding direct contact with verbs, nouns, and alphabets. It is
hoped from this study to view these grammatical variations between the two variables and distinguish
between them in the aforementioned aspects to achieve proper linguistic use.
Keywords: Surat Al-Talaq, Nun Al-Niswa, Nun of Feminine Plural, Pronouns, Verbs, Compositions,
Semantics.

(*) Assistant Professor of Grammar, Prince Sattam Bin Abdulaziz University
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .ؤؾماء ﺑنذ كلي اإلاﻮػان ،ﺑين نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار
في ؾﻮعة الؼالق صعاؾت ندﻮٍت صاللُت

اإلاﻘضمت:
للىىن في الٗغبُت ؤهىإ ٦شحرة؛ ٞمجها هىن الخىُ٦ض بك٩لحها :الشُ٣لت والخُٟٟت ،والىىن ٖالمت بٖغاب ألاٗٞا٫
الخمؿت ،وهىن اإلاشجى ،وهىن ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم ،وهىن الى٢اًت ،والىىن ٖالمت مً ٖالماث الٟٗل اإلاًاعٕ.
وحكخمل ؾىعة الُالٖ ١لى هىٖحن آزغًٍ َما هىن اليؿىة ،وهىن ظم٘ ؤلاهار ،وَظان الىىٖان َما مىيىٕ
البدضٞ ،هىاٞ ٥غ ١هدىي بُجهما ٖلى الغٚم مً حكاهههما في الضاللت؛ لظا ظاء َظا البدض لُجلي الٟغ ١بُجهما في
الىُْٟت الىدىٍت ،والهىعة الك٩لُت ،وٍ٨ك ًٖ ٠ؤهىإ اإلاىاي٘ الجؼثُت التي جخهل هها الىىهان ،والخالت ؤلاٖغابُت
لها ،وحكاهههما في الضاللت ٖلى ؤلاهار ،م٘ ازخالٞهما مً خُض الخسهُو بىىٕ مٗحن مً ؤلاهار.
ً
و٧ان ازخُاع ؾىعة الُال ١مجاال للبدض باٖخباع ّؤن الٛغى ألاؾاسخي ٞحها َى الخضًض ًٖ ؤخ٩ام جخٗل ٤بًُ٣ت
ؤؾغٍت مهمت ،وهي َال ١اليؿاء٩ٞ ،ان وعوص الىىهحن الخانخحن باإلهار ٞحها ٖلى جٟاوث في الٗضص ،وفي الترُ٦ب الظي
جىظض ُٞه ٧ل واخضة مجهماّ ،
مما ًضٖى بلى بزاعة حؿائالث مخٗضصة :ما هىن اليؿىة ،وما هىن ظم٘ ؤلاهار؟ ما اإلاىاي٘ التي
جخهل هها هىن اليؿىة ،وهىن ظم٘ ؤلاهار؟ ما صاللت ٧ل مجهما؟ وإطا ٧اهذ َاجان الىىهان جدكاههان في الضاللت؛ ٞهل
جسخل ٠صاللت اإلاىي٘ الظي ج٣ترن به هىن اليؿىة ًٖ صاللت اإلاىي٘ الظي جىاظض ُٞه هىن ظم٘ ؤلاهار؟ وَل جسخو ٧ل
واخضة مجهما بالضاللت ٖلى هىٕ مٗحن مً ؤلاهار؟
وبىاء ٖلى ما ؾب ٤مً حؿائالثّ ،
ً
ٞةن البدض ٌؿعى بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝآلاجُت:
ظهت في الىُْٟت الىدىٍت ،ومً ظهت ؤزغي في الخالت
جىيُذ الٟغ ١بحن هىن اليؿىة وهىن ظم٘ ؤلاهار مً ٍؤلاٖغابُت ،ومً ظهت زالشت مً خُض الازخهام في الىُْٟت الضاللُت.
جدب٘ الهىعة الك٩لُت لىىن اليؿىة والهىعة الك٩لُت لىىن ظم٘ ؤلاهار ،وعبِ طل ٪بإهىإ اإلاىاي٘ الجؼثُت التيج٣ترن هها ٧ل مً الىىهحن.
 ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت الضاللُت بحن ٧ل هىن مجهما واإلاىاي٘ التي جلخ٣اجها.و٢ض وٗ٢ذ الباخشت ٖلى صعاؾت بٗىىان "الىىهاث في الٗغبُت واؾخٗماالتها في ال٣غآن ال٨غٍم" ،للباخض ببغاَُم خمؼة
صعوَل ظىُض ،بقغا :ٝؤ.ص٦ .غم دمحم صاووص ػعهضح ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت آلاصاب ،الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن،
0919ﻫ8108 /م ،جىاو ٫الباخض ٞحها ؤهىإ الىىن في الٗغبُت ،ومجها هىن اليؿىة ومىايٗها في ال٣غآن ال٨غٍم ،وصزىلها
ٖلى ألاٗٞا ،٫وصزىلها ٖلى ؤؾماء ألاٗٞا ،٫وألاخ٩ام ؤلاٖغابُت اإلاترجبت ٖلى طل ،٪وألاخ٩ام الخهغٍُٟت لؤلٗٞاٖ ٫ىض
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اجهالها بىىن اليؿىة ،وخظَ ٝظٍ الىىن.
وجإحي َظٍ الضعاؾت لخمحز بلى ظاهب هىن اليؿىة ً
هىٖا آزغ؛ وَى هىن ظم٘ ؤلاهار ،والٟغ ١بُجهما في الىُْٟت
الىدىٍت ،والهىعة الك٩لُت ،وجٟانُل اإلاىاي٘ التي جخهل هها ٧ل مجهما ،والدكابه بُجهما في الىُْٟت الضاللُت ،والازخال ٝفي
جسهُو الضاللت ،م٘ خهغ مىاي٘ ٧ل مجهما في خحز الضعاؾت؛ ؤي في ؾىعة الُال.١
لظا ٣ٞض اؾخ٣غؤ البدض مىاي٘ هىن اليؿىة وهىن ظم٘ ؤلاهار في الؿىعة ال٨غٍمت ،وؤخهاَا ،وون ٠اإلاىاي٘
التي ا٢ترهذ ههما ،و٢اعن مً زالَ ٫ظٍ اإلاىاي٘ بحن َاجحن الىىهحن مً هاخُت الىُْٟت الىدىٍت ،والىُْٟت الضاللُت،
والهىعة الك٩لُت.
ً
وبىاء ٖلى طل ،٪ا٢خًذ َبُٗت البدض ،ؤن ًبضؤ بم٣ضمت وحكمل مىيىٕ البدض ،وجدضًض ؾبب ازخُاعٍ وحؿائالجه،
وألاَضا ٝاإلاغظىة مىه ،ومىهج البدض .وجب٘ اإلا٣ضمت جمهُض ُٞه وٟ٢ت ٢هحرة بحن ًضي ؾىعة الُال١؛ للخٗغٍ٠
بمىاؾبتها ،وم٣انضَا الٗامت ،زم ٢ؿم الضعاؾت وُٞه ؤعبٗت مباخض:
اإلاﺒدث ألاوى :ؤصل وحلغٍﻒ نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار ،وآعاء الىدىٍحن ٞحهما ،والٟغ ١بُجهما في اإلاهُلر،
وؤنل الاؾخٗما ،٫وظضو ٫بخهاجي؛ لخهغ اإلاىاي٘ التي وعصث ٞحها ٌ
٧ل مً الىىهحن.
اإلاﺒدث الشاني -نﻮن النؿﻮة:
ً
ؤوال -ؤ٢ؿام ال٨الم الظي اجهلذ بىىن اليؿىة في ؾىعة الُال.١
ً
زاهُا -الخالت ؤلاٖغابُت لىىن اليؿىة.
ً
زالشا -الخالت ؤلاٖغابُت لؤلٗٞا ٫التي اجهلذ هها هىن اليؿىة.
اإلاﺒدث الشالث -نﻮن حمم ؤلانار:
ً
ؤوال -ؤ٢ؿام ال٨الم الظي اجهلذ بىىن ظم٘ ؤلاهار.
ً
زاهُا -الخالت ؤلاٖغابُت لىىن ظم٘ ؤلاهار.
ً
زالشا -الخالت ؤلاٖغابُت للمىاي٘ التي اجهلذ هها هىن ظم٘ ؤلاهار.
اإلاﺒدث الغابم :الﻮؿُفت الضاللُت لنﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار.
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ص .ؤؾماء ﺑنذ كلي اإلاﻮػان ،ﺑين نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار
في ؾﻮعة الؼالق صعاؾت ندﻮٍت صاللُت

الخمهُض:
ﺑين ًضي ؾﻮعة الؼالق:
ُ ْ ()1
َ
إلاضه َُّت بةظمإ ؤَل الخٟؿحر ،وٖضص آًاتها ازيخا ٖكغة آًت ،وحؿمى ً
ه َغي ؤو
ؤًًا (اليؿاء ال٣
ؾىعة الُال ١مً الؿىع ا ِ
الهٛغي) ،وُ٢ل ّبن ؾبب هؼولها َال ١الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً خٟهت اهنع هللا يضر ،وُ٢ل ٗٞل هاؽ مشل ٗٞله ،وُ٢ل بهه بُان لدكغَ٘ ظضًض (.)2

اإلاﻘاصض اللامت لؿﻮعة الؼالق(:)3
جخٗل ٤ؾىعة الُال ١بإخ٩ام الُال ،١واإلا٣هىص مجها ج٣ضًغ خؿً الخضبحر في مٟاع٢ت اليؿاء ،واهتهاط ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت في مٟاع٢ت اإلاغؤة ،والتزام ألازال ١والخ٣ىي في طل ،٪بما ًضعؤ الُُٗ٣ت والخهاصم والخهىمت الضاثمت
بحن الُغٞحن في َظٍ الًُ٣ت.
٣ٞض جًمىذ َظٍ الؿىعة بٌٗ ؤخ٩ام الُال١؛ ببُان الى٢ذ الظي ًم ً٨ؤن ًُٞ ٘٣ه الُال ١و ٤ٞقغَٗت هللا،
وما ٌٗ٣به مً الٗضة ،وؤلاعيإ ،وؤلاهٟا ،١وؤلاؾ٩ان ،وؤلاقاعة بلى الخ٨مت مً حكغَ٘ الٗضة ،والىهي ًٖ ؤلايغاع
باإلاُل٣اث ،ؤو الخًُِٖ ٤لحهً ،وَلب جىٞحر الكاَض ٖلى الخُلُ ،٤وٖلى اإلاغاظٗت ،وإُٖاء اإلاُل٣ت ؤظغة بعيإ ابجها،
وألامغ بالدكاوع بحن ألابىًٍ ُٞما ًسو ؤوالصَما ،م٘ عبِ طل٧ ٪له باملخآٞت ٖلى الىٖض ،وبإن ج٣ىي هللا والتزام
خضوصٍ ؾبب للخِؿحر في الغػ ،١وفي ظمُ٘ ألامىع ،وجٟ٨حر الؿِئاث.
ً
ؤخ٩اما ،وبإهه حٗالى ال ٌعجؼ ًٖ جىُٟظ ؤخ٩امه ،والضٖىة بلى ؤزظ
وٍخسلل طل ٪الخظ٦حر بإن هللا وي٘ ل٩ل شخيء
َ
الٗٓت والٗبرة مً خا ٫ألامم الؿاب٣ت؛ الظًً ٖخىا ًٖ ؤمغ هللا ،وزالٟىا ُع ُؾله ،في ؾبُل ؤٖ َّ
ألامت في جهضً ٤الىبي
ٖلُه الهالة والؿالم ،والخض ٖلى اجبإ ؤمغٍ؛ خُض ُبٗض لُسغط الىاؽ مً الٓلماث بلى الىىع ،ولخجىب الى٢ىٕ ُٞما
وٗ٢ذ ُٞه ألامم املخالٟت.
وعبِ الؿٗاصة في الضاعًٍ بخد ٤ُ٣ؤلاًمان وج٣ىي هللا ،والخظع مً ٖ٣ابه الكضًض ،م٘ ؤلاقاعة في جهاًت الؿىعة بلى
٢ضعة هللا حٗالى في زل ٤الؿماواث وألاعى ،وهٟاط ؤمغٍ ،مما ًا٦ض وخضاهِخه و٢ضعجه وٖلمه الكامل.
( )0ابً الجىػي ،ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر :م.0999
( )8اهٓغ :ؤبا خُان ،جٟؿحر البدغ املخُِ :ط ،8م.877
( )1اٖخمضث في جلخُو اإلا٣انض الٗامت لؿىعة الُالٖ ١لى جٟؿحر الكُش ٖبض الغخمً الؿٗضي في جِؿحر ال٨غٍم الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىان:
م.878 -829
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اإلاﺒدث ألاوى
ؤصل وحلغٍﻒ نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار
الخلغٍﻒ من خُث ؤصل الاؾخلماى ،واإلاصؼلح ،والصﻮعة الكهلُت.
هىن اليؿىة هي بخضي الٗىانغ التي جًا ٝبلى جهاًت ظظوع ألاٗٞا ،ِ٣ٞ ٫وٍ٣ا ٫لها في الٗغبُت( :اللىاخ ،)٤وفي
َظٍ الخالت ج٣ىم هىن اليؿىة بىُْٟت هدىٍت وصاللُتٞ ،ةن ّ
ظغص الترُ٦ب مجها ؤنبدذ ٚحر صالت ٖلى الخإهِض.
ً
وجترصص هىن اليؿىة ٖىض الىدىٍحن بحن ٧ىجها ً
اؾما ؤو خغٞا بدؿب ج٣ضمها ؤو جإزغَا م٘ الٟٗل الظي اجهلذ به في
ُ
ًظَ ْب َن ،وجمشل خُيئظ ً
اليؿىة َ
ع٦ىا في
الجملت ًٖ الاؾمٞ ،ةن جإزغث م٘ الٟٗل ًٖ الاؾم ٞهي اؾم (يمحر) ،هدى:
ٍ
ؤلاؾىاص ،وجهبذ لها وُْٟت هدىٍت ،باإلياٞت بلى ُ٢متها الضاللُت ٖلى ظم٘ اإلااهض ،وه٣ل ًٖ اإلااػوي (( )1ث897 :ﻫ)
مسالٟخه؛ ّ
ألن الىىن ج٩ىن في َظٍ الخالت ً
اؾما.
ً
ُ
ُ٢اؾا ٖلى جاء الخإهِض في هدىْ :
خغٞا ،هدىً :ظ ْ
اليؿىةً ،
٢امذ
َب َن
ٞهي في خا ٫ج٣ضمذ م٘ الٟٗل ٖلى الاؾم ؤنبدذ
ُ
َىضّ ،بال ّؤن جاء الخإهِض الػمت ،والىىن ال جلؼمُٞ ،جىػ ؤن ً٣اَ :٫
خُيئظ وُْٟتها
الهىضاث ،وَى ال٨شحر(ٞ ،)2دؿٖ ِ٣جها
٢ام
ٍ
الىدىٍت ،وجب٣ى ُ٢متها في الضاللت ٖلى ظم٘ اإلااهض ،وزال ٠بًٗهم ٞؼٖم ّؤجها اؾم (يمحر) ،وما بٗضَا بض ٫مجها ،ؤو
مبخضؤ مازغ والجملت ٢بله زبرٍ(ً ،)3
ُ٢اؾا ٖلى لٛت مً ٢ا" :٫ؤ٧لىوي البراُٚض"٣ً ،ى ٫ؾِبىٍه (ث081 :ﻫ)" :وإطا ؤعصث
ظم٘ اإلااهض في الٟٗل اإلاًاعٕ ؤلخ٣ذ للٗالمت ً
هىها ،و٧اهذ ٖالمت ؤلايماع والجم٘ ُٞمً ٢ا( :٫ؤ٧لىوي البراُٚض)"(.)4
وٍ٣ى ٫ابً ظجي (ث198 :ﻫ) ًٖ ال٣ؿم الشاوي مً ق٨لي ػٍاصة الىىن" :الشاوي مً ال٣ؿمت ،وَى ػٍاصة الىىن ٚحر
َ
ُ ُ
مهىٚت في ال٩لمت :ػٍضث ً
الهىضاث ْ ٢م ًَ ،وْ َٗ ٢ض َنَ ،وٍ ُْ ٣م ًََ ،وٍ ْْ ُٗ ٣ض َن .وٖالمت للجم٘
ٖلما للجم٘ والًمحر في هدى ٢ىل:٪

َ
ُ
ُ
الهىضاثَ ،وٍ ْْ ُٗ ٣ض َن ؤزىاج ،٪في َمً ٢ا ٫طل.)5("٪
مجغصة مً الًمحر هدى ٢ىلْ َٗ ٢ :٪ض َن
ً
وفي ٧لخا الخالخحن ّ
ً
مباقغا ،وجخسظ نىعة ق٩لُت واخضة بؿُُت ،ج٩ىن ٞحها
ٞةن هىن اليؿىة جخهل باألٗٞا ٫اجهاال
مبيُت ٖلى الٟخذ.
()0
()8
()1
()9
()2

ه٣له ٖىه ؤبى خُان في اعحكا ٝالًغب :ط ،8م909؛ وابً َكام ألاههاعي في مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألاٖاعٍب :م.197
اهٓغ :اإلاال٣ي ،عن ٠اإلاباوي في قغح خغو ٝاإلاٗاوي :م.198
اهٓغ :ابً َكام ،مٛجي اللبِب :م.197
ؾِبىٍه ،ال٨خاب :ط ،0م.92
ابً ظجي ،ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب :ط ،8م.007
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ّ
ٞالىاضر ّؤن اؾمُت هىن اليؿىة ؤو خغُٞتها ٢ض ُٖ ِل٣ذ بخ٣ضم الترُ٦ب الظي جخهل به ؤو جإزغٍ.
ُ َّ
"وَ َؿ ً٨آزغ اإلاؿىض بلى الخاء
وٍلخ ٤الؿ٩ىن آزغ الٟٗل الظي جخهل به هىن اليؿىة؛ ٢ا ٫ابً مال( ٪ث278 :ﻫ):
()1

والىىن وها" .
نﻮن حمم ؤلانار:
ؤما هىن ظم٘ ؤلاهار ٞهي بخضي الؼواثض الخغُٞت التي جصخب الًماثغ اإلاخهلت واإلاىٟهلت ٖلى الؿىاء (يماثغ
الٛاثب ،ويماثغ املخاَب)ٞ ،خإحي بٗض الخاء ،ؤو الهاء ،ؤو ال٩اٝ؛ ً٣ى ٫الؿُىَي (ث900 :ﻫ)" :وجىنل ال٩ا ٝوالخاء
والهاء بمُم وؤل ٠في اإلاشجى ،ومُم  ِ٣ٞفي الجم٘ ،... ... ،وهىن مكضصة لئلهار" ،)2("... ،وإطا ؤعٍض في اإلاظ٧ىعاث ظم٘
ي َغَب َُ ،ًَّ ٨م َّغ ب َُ ،ًَّ ٨
ي َغْب ُت َّنَ ،
ؤلاهار ػٍضث هىن مكضصة هدىَ :
ي َغَه ُه ًََّ ،م َّغ ِه ِه ًَّ"( .)3وُ٢متها ج٨مً في صاللتها ٖلى ظم٘
ِ
اإلااهض ،وفي م٣ابلها ً ٘٣الٟغ ١بحن الىىهحن؛ خُض ّبن هىن اليؿىة ال جهلر الؾدبضالها بمُم ظم٘ الظ٧ىع؛ ً٣ى ٫اإلابرص
(ث882 :ﻫ)" :وظم٘ اإلااهض بالىىن م٩ان اإلاُم"(.)4
ً
وجٟغٍ٣ا بُجها وبحن هىن
وٖلُه ظاء َظا البدض ،بدؿمُتها "هىن ظم٘ ؤلاهار" ،باٖخباع الُ٣مت الضاللُت التي جمشلها،
اليؿىة التي وٗ٢ذ في ؾىعة الُال ١بٗض ألاؾماء ،مخإزغة م٘ ألاٗٞا ٫التي اجهلذ بأزغ ظظوعَا.
وجخسظ هىن ظم٘ ؤلاهار نىعة ق٩لُت ج٩ىن ٞحها مبيُت ٖلى الٟخذ ،ول٨جها هىن مكضصة م٘ ٧ل الًماثغ التي جخهل
هها؛ ً٣ى ٫اإلابرص في الٟغ ١بحن الىىهحن مً هاخُت الهىعة الك٩لُت٩ٞ" :ل مىي٘ ال ج٩ىن ٖالمت اإلاظ٦غ ُٞه ً
واوا في ألانل،
ٞالىىن للماهض ُٞه مًاٖٟت لُ٩ىن الخغٞان بةػاء الخغٞحن .و٧ل مىي٘ ٖالمت اإلاظ٦غ ُٞه الىاو وخضَاٞ ،ىىن اإلااهض
ْ ُ
ٌُْ
َ ُ
َّ
(يغبخ ُمى) ُ
ُ
(يغب ُخ،)ًَّ ٨
و(٢لخ ُمى) ،وفي اإلاٟٗى:٫
(ي َغْبت َّن) و(٢لت َّن) ،و٢لذ للمظِ ٦غًٍ:
ُٞه مٟغصة .وج٣ىُٞ ٫ما ٧ان إلااهض:
ْ ُ
َّ
ُ
و(ؤ٦غمخ ُُ ٨مى) .واإلاىي٘ الظي ج٩ىن ُٞه مٟغصة َ
ُ
(يغبىا)،
(ي َغْب ًَ)٦ ،ما ج٣ى ٫للمظِ ٦غًٍ:
(يغب ُخُ ٨مى)
٦ما ج٣ى:٫
()5
و(ؤ٦غ ُمىا)ٞ ،ال جلخ ٤بال ً
َ
واوا واخضة" ؛ ؤي :اؾخٛىىا باإلاُم والىاو في (٢لخمى ،ويغبخمى) ،وبالىىن اإلاكضصة في
ُُْ
َ ُ
(ي َغْبت َّن ،و٢لت َّن) لضاللتهما ٖلى الجم٘ ،وصاللت الىاو واإلاُم ٖلى اإلاظ٦غ ،والىىن اإلاكضصة ٖلى اإلااهض ًٖ الخاء وخغ٦تها إلاا
()0
()8
()1
()9
()2

ابً مال ،٪قغح الدؿهُل :ط ،0م.089
الؿُىَيَ ،م٘ الهىام٘ :ط ،0م.091
الؿاب :٤ط ،0م.099
اإلابرص ،اإلا٣خًب :ط ،0م.897
اإلابرص ،اإلا٣خًب :ط ،0م.898-897
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٧اهذ جض ٫م٘ خغ٦تها ٖلى طل ٪في اإلاٟغص.
وحؿب ٤هىن ظم٘ ؤلاهار بةخ ضي ٖالمخحن للبىاء جٓهغان ٖلى الًماثغ التي جصخبهاٞ ،دؿب ٤بما بالًمت ،هدى:
ُ َّ َ ُ ُ َّ َّ ُ َّ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ
َُْ
َّ
ٖلحه ًَّ)ٖ .لى ّؤن بٌٗ
مخ ،)ًَّ ٨ؤو بال٨ؿغة ،هدى(ِ :ه ِه ًَّ ،مً
(ؤهت َّنٖ ،لُِ ،ً٨لباؾ ،ً٨بًاًَ ،اصٖهً ،ؤ٦غ
ِ
ظالبُب ِهًِ ،
ً
هُلخا للضاللت ٖلى الىىٕ ألاو٫؛ ؤي هىن اليؿىة الاؾمُت ؤو الخغُٞت؛
الىدىٍحن ال٣ضماء اؾخسضمىا "هىن ؤلاهار" م
ً٣ى ٫ابً مال:٪
"من نﻮن
مﺒاقغومن
جﻮلُض
ٍ
ٍ

ُ ْ
نﻮن بنارَ :
لي ُر ْك َن من ﻓ ِتن"(.)1
ٍ

وٍ٣ى ٫ابً َكام ألاههاعي (ث720 :ﻫ) في ما لؼم البىاء ٖلى الؿ٩ىن" :وَى هىٖان :ؤخضَما :اإلاًاعٕ اإلاخهل
بىىن ؤلاهار.
َ ۡ ُ َ َّ َٰ ُ َ َ َ َّ ۡ َ
َ َٰ َ َ ُ
ه ًَ ِبإ ُهِ ٟؿ ِه ًَّ زلشت ُ ٢غ ٓو ٖۚء ﴾] :الب٣غة،[888 :
٢ا ٫حٗالى ﴿ :وٱإلاُل٣ذ ًترب
َ َٰ
َ َ َ
َ ۡ ٰ
﴿وٱل َٰىِل َض ُث ًُ ۡغ ِي ۡٗ ًَ ؤ ۡول َض َُ ًَّ َخ ۡىل ۡح ِن ِ ٧امل ۡح ِ ِۖن﴾] :الب٣غة[811 :
٢ا ٫حٗالى:
لخلىَما مً الىانب والجاػمّ ،
ُٞتربهً وٍغيًٗٗٞ :الن مًاعٖان في مىي٘ ع٘ٞ؛ ّ
ول٨جهما إلاا اجهال بىىن
اليؿىة بيُا ٖلى الؿ٩ىن"( ،)2وٍ٣ى ٫ابً ُٖ٣ل (ث729 :ﻫ) في قغخه" :ومشا ٫ما اجهلذ به هىن ؤلاهار (الهىضاث
ْ
ًًغب ًَ)"(.)3
وعبما ٧اهىا ًٟغ٢ىن بُجهما باالٖخماص ٖلى الهىعة الك٩لُت ل٩ل مً الىىهحن.
ومً زال ٫البدض جبحن ّؤن الخٟغٍ ٤بُجهما في الدؿمُت ٌٗحن ٖلى جدضًض الخهاثو الىدىٍت والضاللُت ّ
ل٩ل واخضة
مجهما.

( )0ابً ُٖ٣ل ،قغح ؤلُٟت ابً مال :٪ط ،0م.19
( )8ابً َكام ،قغح قظوع الظَب في مٗغٞت ٦الم الٗغب :م.72
( )1ابً ُٖ٣ل ،قغح ؤلُٟت ابً مال :٪ط ،0م.98
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حضوى بخصائي ًﻮضح كضص مغاث وعوص نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار ﺑدؿب اإلاﻮاطم التي اجصلذ بها في
ؾﻮعة الؼالق:
وعصث هىن اليؿىة في ؾىعة الُال ١في حؿٗت مىاي٘  ،ِ٣ٞبِىما وعصث هىن ظم٘ ؤلاهار حؿ٘ ٖكغة مغة م٘ يمحر
الٛاثباث َّ
(ًَ) ٖ ،ِ٣ٞلى الىدى آلاحي:
نﻮق الترلُب

نﻮن النؿﻮة

نﻮن حمم ؤلانار

الفلل

الاؾﻢ

اإلااضخي

9

اإلاًاعٕ

2

ألامغ

1

اإلاًاعٕ

8

ألامغ

2

الحغف

----------

---------اؾم مٟغص

7

ظم٘ ج٨ؿحر

8

ْغ ٝم٩ان

0

خغ ٝظغ8 :

اإلاﺒدث الشاني
نﻮن النؿﻮة
ؤقؿام النالم الظي اجصلذ بها نﻮن النؿﻮة في ؾﻮعة الؼالق:
َٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ
ه ْىا ۡٱلٗ َّض َِۖة َو َّٱج ُْ ٣ىا َّ َ
ٱلي َؿ ٓا َء َّ َُ ٞل ُُ ٣
ىَ ًَّ لٗ َّضته ًَّ َو َؤ ۡخ ُ
ٱَلِل
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
٢ا ٫هللا ٖ -ؼوظل  -في ٦خابه الخُ٨مً ﴿ :إحها ٱلى ِبي ِبطا َل٣خم ِ
َّ ٓ َ ۡ
ٖۚ
ٰ َ
َ ۡ
َعَّب ُِۖۡ ٨م َال ُج ۡسغ ُظ ُ
ىَ ًَّ ِم ًۢ ُب ُُ ِىت ِه ًَّ َوال ًَس ُغ ۡظ ًَ ِبال ؤن ًَإ ِج َحن ِب َِ ٟدكت ُّم َب ِِّ َىت ﴾ ]الُال.[0 :١
ِ
َ
َ
َ
َ
ىَ ًَّ ب َم ۡٗ ُغو ٝؤ ۡو َٞاع ُُ ٢
﴿ٞة َطا َب َل ۡ ًَ ٛؤ َظ َل ُه ًَّ َٞإ ۡمؿ ُُ ٩
ىَ ًَّ ِب َم ۡٗ ُغو] ﴾ٝالُال.[8 :١
ٍ
ِ
٢ا ٫حٗالىِ :
ِ
ِ
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َّ َ َٰ َ ُ َ ۡ ُ َ َّٰٓ ٔ َ ۡ َ ۡ ٖۚ ُ َٰ ۡ َ
ّ ٓ ُ
َ َّٰٓ ٔ َ ۡ َ َ ۡ َ
ً ًَ َوؤ ْول ُذ ٱأل ۡخ َم ِا٫
ٌُ ِمً ِو َؿا ِثۡ ٨م ِب ِن ٱعجبخم ِٗ ٞضتهً زلشت ؤقهغ وٱلِـي لم ً ِد
خ
ٱمل
٢ا ٫حٗالى ﴿ :وٱلِـي ً ِئؿً ِمً ِ ِ
َ ٖۚ
َؤ َظ ُل ُه ًَّ َؤن ًَ َ
ً ۡٗ ًَ َخ ۡمل ُه ًَّ ﴾ ]الُال.[9 :١
ُ ُ َٰ
ََ
َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ٓ ُّ ُ َّ ُ َ ْ َ ٖۚ
ْ
ً ُِّ ُ٣ىا َٖل ۡح ِه ًَّ َو ِإن  ًَّ ٦ؤ ْول ِذ َخ ۡمل ٞإ ِه٣ُ ٟىا
٢ا ٫حٗالى﴿ :ؤؾ ِ٨ىىًَ ِمً خُض ؾ٨ىخم ِمً وظ ِض٦م وال جًاعوًَ ِلخ
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َ
َ َ ۡ َّ َ َّ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّٖۚ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ِۖ َ َ َ َ ُ َ ُ
اؾ ۡغج ۡم َ ٞؿت ۡر ِي ُ٘ ل ُهۥٓ
ٖلح ِهً ختى ًًًٗ خملهً ِ ٞةن ؤعيًٗ ل٨م ٞاجىًَ ؤظىعًَ وؤج ِمغوا بِى٨م ِبمٗغو ٝو ِإن حٗ
ُ ۡ
ؤز َغ ٰي﴾ ]الُال.[2 :١
َ
وعصث ألاٗٞا ٫اإلاايُت واإلاًاعٖت في الاًاث ال٨غٍمت مً ؾىعة الُال ،١وهي ٖلى الىدى آلاحي:
اجهلذ هىن اليؿىة م٘ الٟٗل اإلااضخي ُٞما ًلي" :بل" ،"ًٛؤعيًٗ".
اجهلذ هىن اليؿىة م٘ الٟٗل اإلاًاعٕ ُٞما ًليً" :سغظً"ً" ،إجحن"ً" ،ئؿً"ً" ،دًً"."ًًًٗ" ،
الحالت ؤلاكغاﺑُت لنﻮن النؿﻮة:
ألجها جضٖ ٫لى الجمّ٘ ،
اج ٤ٟالىدىٍىن ٖلى ّؤن هىن اليؿىة جبجى ٖلى الٟخذ ً
ؤبضا؛ ّ
وؤن لها ُ٢مت هدىٍت مٗخبرة في
الترُ٦ب؛ ٞهي يمحر مً يماثغ الغ ٘ٞالباعػة اإلاخهلت ،واإلاؿىض بلُه في الجملت الٟٗلُت.
ٞاٖل؛ ٢ا ٫ؾِبىٍه" :وجٟخدها ّ
ّ
ؤي ّؤجها في ظمُ٘ ألامشلت الؿاب٣ت يمحر مخهل مبجي ٖلى الٟخذ في مدل عٌ ٘ٞ
ألجها هىن
َ
ظم٘"( ،)1وٍ٣ى ٫ابً مال" :٪والًمحر في ٢ىلي (وإن ع ٘ٞبٟٗل ٚحرٍ) ٖاثض بلى الًمحر الباعػ ،ؤي َّؤن َع ٘ٞالًمحر الباعػ
ْ
ْ ْ َ ْ
اإلاخهل بٟٗل ٚحر اإلااضخي و٢هض به بهار مساَباث ؤو ٚاثباث ٞهىعجه هىن مٟخىخت هدى :اَٗ ٞل ًَ وج َْٗ ٟل ًَ َوٍ َْٗ ٟل ًَ... ،
ُ َ ْ
ٌ َ
والهىضاث َٗ ٞل ًَ"( ،)2وفي الهم٘ للؿُىَي:
ػٍض َٗ ٞل ،... ...
 ،...وحؿىض اإلااضخي في الُٛبت بلى ما حؿىض بلُه اإلاًاعٕ ٞخ٣ى:٫

ُ
ُ
والهىضاث َط ََ ْب َن ،وهي مٟخىخت ً
"الىىن اإلاٟغصة ،وهي لجم٘ ؤلاهار ،مساَباث ؤو ٚاثباث ،هدىَ :
ؤبضا"(.)3
َىضاث،
اطَ ْب َن ًا

ّ
ّ
وٍ٣ى ٫الىعا( ١ث182 :ﻫ) في ٖلل الىدى" :وإهما وظب طل ٪ألهه اؾم ،ومً قغٍ ألاؾماء اإلاًمغاث ؤن جبجى ٖلى
ً
خغ٦ت؛ ّ
ألجها ٖلى خغ ٝواخض ،و٦غَىا ؤن ًبىىَا ٖلى الؿ٩ىن ٩ُٞىن بجخاٞا هها"(.)4
الحالت ؤلاكغاﺑُت لألﻓلاى التي اجصلذ بها نﻮن النؿﻮة:
جخهل هىن اليؿىة بجمُ٘ ؤق٩ا ٫الٟٗل ،اإلااضخي واإلاًاعٕ وألامغ ،وٍازغ صزىلها في بيُت الٟٗلٞ ،خجٗل آزغٍ
ًّ
مبيُا ٖلى الؿ٩ىن.

()0
()8
()1
()9

ؾِبىٍه ،ال٨خاب :ط ،0م.92
ابً مال ،٪قغح الدؿهُل :ط ،0م.088
الؿُىَي ،الهم٘ :ط ،0م.091
الىعاٖ ،١لل الىدى :م.811
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َ ْ َ ْ ْ ْ
ً
ً
ومًاعٖا ً
ً٣ى ٫ابً مال" :٪واإلاؿىض بلى (الىىن) ٢ض ً٩ىن
وؤمغا هدىَٗ ٞ :ل ًَ وج َْٗ ٟل ًَ واَٗ ٞل ًَ"(.)1
مايُا
ًئؿ ًََ -ًَّ ٦ُ -
ًبطا ٞاألٗٞا(َ :٫ب َل ْْ -ًَ ٛ
ؤعي ْٗ ًَ) ،وهي ؤٗٞا ٫مايُت.
ًسغ ْظ ًَ-ؤن ًَ ْإج َحن-لم ًد ْ
ًًٗ ًَ-ختى ْ
ً ًَ-ؤن ْ
و(ال ُ
ًًٗ ًَ) وهي ؤٗٞا ٫مًاعٖت.
ِ
ِ
ظمُٗها ؤٗٞا ٫مبيُت ٖلى الؿ٩ىن الجهالها بىىن اليؿىة ،ال ًسخل ٠في طل ٪مجها الٟٗل الصخُذ ًٖ اإلاٗخل ،وال
املجغص ًٖ اإلاؼٍض.
َ
وهالخٔ ؤن ألاٗٞا ٫اإلاًاعٖت في َظٍ ألامشلت ،مؿبى٢ت ّبما بجاػم (ال الىاَُت -لم) ،ؤو بىانب (ؤ ْن-ختى)؛ لظا ٞهي
مبيُت ٖلى الؿ٩ىن في مدل ظؼم ؤو في مدل ههب (.)2
ُ
ّ ّ
بال ؤهىا هالخٔ حٛحر الهىعة الك٩لُت للىىن ٖىض اجهالها بالٟٗل اإلااضخي ()ًَّ ٦؛ ٞاألنل في الٟٗل اإلابجي للمٟٗى:٫
ُ(ْ ٧ىه ًَ) ،خظٞذ الىاو ً
مىٗا اللخ٣اء ؾا٦ىحن ،والخ٣ى مخمازالن؛ الم الٟٗل (الىىن ألانلُت) ،وهىن اليؿىة ،ألاولى ؾا٦ىت
والشاهُت مخدغ٦تٞ ،ىظب بصٚامهماٞ ،الٟٗل مبجي ٖلى الؿ٩ىن ،وهىن اليؿىة يمحر مخهل في مدل ع ٘ٞاؾم (٧ان)،
وإن ؤزغث جهاًت الٟٗل ٖلى نىعتها الك٩لُت.
و٢ض ازخل ٠الىدىٍىن في ؾبب الؿ٩ىن الظي جبجى ٖلُه ألاٗٞاٖ ٫ىض اجهالها بىىن اليؿىة؛ ٞاألنل في الٟٗل
َ
اإلااضخي ؤن ًبجى ٖلى الٟخذ ما لم ًخهل بأزغٍ شخيء ،هدى :ط ََ َب ،ؤو بطا اجهلذ به ؤل ٠الازىحن ؤو جاء الخإهِض الؿا٦ىت،
َ
هدىَ :
طَ َبا ،وط ََ َب ْذّ ،ؤما بطا اجهلذ به يماثغ الغ ٘ٞاإلاخدغ٦ت (جاء الٟاٖل للمخ٩لم وللمساَب واملخاَبت ،ؤو ها
َْ
الٟاٖلحن ،ؤو هىن اليؿىة)؛ ٞدُيئظ ٌؿ ً٨آزغ الٟٗل َٖ َغ ً
يا الجهاله بًماثغ الغ ٘ٞاإلاخدغ٦ت٦ ،ما في َ(بل)ًَ ٛ
ٍ
ً
ُ
ّ
َ
َ
و(ؤعي ْٗ ًَ)٦ ،غاَت لخىالي ؤعب٘ مخدغ٧اث ،و٦غَىا طل ٪في ال٩لمت الىاخضة؛ ألن الٟاٖل م٘ ٗٞله
و(ً ِئ ْؿ ًَ) و()ًَّ ٦
٧ال٩لمت الىاخضة(.)3
ً٣ى ٫الىعا ١في ٖلل الىدى" :واٖلم ّؤن َظٍ الىىن بطا صزلذ ٖلى الٟٗل ؤوظبذ بىاءٍ ٖلى الؿ٩ىنٞ ،... ،ةطا
ُ َ َ
خغ ٝمً الٟٗل؛ ٦غاَُت ؤن ًجخم٘ في ٧لمت
ؤصزلىاَا ٖلى الٟٗل اإلااضخي ،هدى ٢ىل :٪الهىضاث ي َغْبً ،وظب بؾ٩ان ٍ
واخضة ؤعب٘ مخدغ٧اث مخىالُاث لىاػم؛ ّ
ألن الٟٗل والٟاٖل ٧الصخيء الىاخض ،بط ٧ان ال ٌؿخٛجي ؤخضَما ًٖ آلازغ،
( )0ابً مال ،٪قغح الدؿهُل :ط ،0م.089
اله َّبان ،خاقُت َّ
( )8اهٓغَّ :
اله َّبان ٖلى قغح ألاقمىوي :ط ،0م.90
( )1اهٓغ :الؿُىَي ،الهم٘ :ط ،0م.098
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ولِـ في ٦المهم هٓحر َظاٞ ،... ،لم ًٌّ ً٨بض مً بؾ٩ان خغ ٝمً ظملت َظٍ ال٩لمت"(.)1
ّ
وٖلل الىعا ١و٢ىٕ الؿ٩ىن ٖلى الخغ ٝألازحر مً الٟٗل اإلااضخي ٖىض اجهاله بىىن اليؿىة ،صون ٚحرٍ بىظهحن:
ّ
ّ
الىظه ألاوٖ :٫لت امخىاٖه في ألاو ٫ؤهه ال ًبضؤ بؿا ،ً٦وٖلت امخىاٖه في الشاوي ؤهه به ٌٗغ ٝازخال ٝألابيُت٦ ،ما
امخى٘ حؿ٨حن هىن اليؿىة زكُت ؤلاجخا ٝهها؛ ّ
ألن ألانل في ألاؾماء اإلاًمغاث التي ج٩ىن ٖلى خغ ٝواخض ؤن جبجى
ّ
ٖلى خغ٦تٞ ،لم ًب ٤بال الم الٟٗلٞ ،ىظب حؿُ٨جها.
والىظه الشاوي :ؤنالت الؿ٩ىن للٟٗل؛ ّ
ألن الٟٗل ؤنله البىاء ،والؿ٩ىن ؤنل البىاء ،والبىاء ٖلى الؿ٩ىن في
الٟٗل ؤنل(.)2
ً
ٞدُيئظ ًبجى آزغٍ ٖلى الؿ٩ىن الٗاعى ،خمال له
ؤما الٟٗل اإلاًاعٕ ٞإنله ؤلاٖغاب ما لم جخهل به هىن اليؿىة،
ٍ
َ
ٖلى اإلااضخي اإلاخهل بىىن اليؿىة؛ وَظا مظَب ؾِبىٍه( ،)3وٍ٣ى ٫ابً مال" :٪وإهما بجي اإلاخهل بىىن ؤلاهار ٦ـ َ(ٌ ِؿ ْغن)
ً
خمال ٖلى اإلااضخي اإلاخهل هها؛ ّ
ألجهما مؿخىٍان في ؤنالت الؿ٩ىن ،وٖغوى خغ٦ت البىاء في اإلااضخي ،وخغ٦ت ؤلاٖغاب في
اإلاًاعٕ ،و٢ض عوظ٘ ألانل بالىىن في اإلااضخيٞ ،غوظ٘ ألانل هها في اإلاًاعٕ"(.)4
و٢ض ؤوعص الؿُىَي ما ط٦غٍ الىدىٍىن في ٖلل بىاء الٟٗل اإلاًاعٕ بطا اجهلذ به هىن اليؿىة؛ وهي زالر:
ألاولى :الخمل ٖلى اإلااضخي؛ لدكاهههما في ؤنالت الؿ٩ىن وٖغوى الخغ٦ت.
الشاهُت :ه٣هان قبهه باالؾم بطا اجهلذ به هىن اليؿىة؛ ّ
ألجها مً زهاثو ألاٗٞا.٫
والشالشت :جغ٦به م٘ الىىن ،وهي ٞاٖله ،والٟاٖل ظؼء مً ٗٞله(.)5
٣ٞض ؤي ؾِبىٍه وظمهىع الىدىٍحن(ّ )6ؤن اإلاًاعٕ ًبجى بطا اجهلذ به هىن اليؿىة ،والصخُذ ؤحهم؛ ّ
ألن الٟغٕ
ع
ع

()0
()8
()1
()9
()2
()2

الىعاٖ ،١لل الىدى :م.811
الىعاٖ ،١لل الىدى :م819-811؛ واهٓغ :الكغٍٖ ٠مغ ال٩ىفي ،البُان في قغح اللم٘ :م.011
ؾِبىٍه ،ال٨خاب :ط ،0م .92-92
ابً مال ،٪قغح ال٩اُٞت الكاُٞت :ط ،0م.22
الؿُىَي ،الهم٘ :ط ،0م27؛ واهٓغ :الكغٍٖ ٠مغ ال٩ىفي ،البُان في قغح اللم٘ :م.089-088
اهٓغ :ؾِبىٍه ،ال٨خاب :ط ،0م92؛ واإلاال٣ي ،عن ٠اإلاباوي في قغح خغو ٝاإلاٗاوي :م198؛ وابً َكام ،قغح قظوع الظَب في مٗغٞت ٦الم
الٗغب :م.72
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ّ
وألهه لى ٧ان ً
مٗغبا في َظٍ الخالت لجاػ ؤن ًدظ ٝخغ ٝالٗلت في الجؼم ،في هدى:
ًدمل ٖلى ألانل في ٦الم الٗغب،
ْ َ
اليؿاء لم ٌَُ ٛؼن ،وَظا ال ً٩ىن.
وطَب بٌٗ الىدىٍحن ٧الؿهُلي(( )1ث280 :ﻫ) بلى ّؤن الٟٗل اإلاًاعٕ مٗغب م٘ هىن اليؿىة ولِـ ًّ
مبيُا ،وإٖغابه
َّ
م٣ضع ،مى٘ مً ْهىعٍ ما ٖغى ُٞه مً الكبه باإلااضخي؛ ٞهم ًغون ّؤن اإلاًاعٖت التي ؤوظبذ له ؤلاٖغاب مىظىصة ُٞه،

ّ
وإهما الدؿ٨حن في آزغ الٟٗل ل٩ىهه مٗه ٧ال٩لمت الىاخضة ،واظخمإ اإلاخدغ٧اث في الل ٟٔؤو في ألانل .وفي َظا الغؤي ما
ًسال ٠ظمهىع الىداةٞ ،الٟٗل اإلاًاعٕ ًبجى بطا اجهل به هىن اليؿىة ،وال ً٣ضع بٖغابه٢" .ا ٫بًٗهم في اإلاًاعٕ
ّ
اإلاؿىض بلى هىن اليؿىة ؤهه مٗغب لًٖٗ ٠لت البىاء ٣ٞضع ؤلاٖغاب ،إللؼامهم مدله الؿ٩ىن ولم ٌٗىى الىىن مً
ً
ؤلاٖغاب ،زىٞا مً اظخمإ الىىهحن ،وَظا ٢ىْ ٫اَغ البُالن"(.)2

ً٣ى ٫الهُمغي (مً هداة ال٣غن الغاب٘)" :اٖلم ّؤن ٗٞل ظماٖت اليؿاء مشلْ ًَ :
ً ِغْب ًَ وهدىٍ مبجيٚ ،حر ُم ْٗ َغب ،وَى
َ َ ُ َ
َّ
ّ
ٖىض ؾِبىٍه مدمىٖ ٫لى اإلااضخي هدى َ
ي َغْب ًَ؛ ألهه إلاا َو َظ َب في الٟٗل اإلااضخي ؤ ْن ح ْؿ ًَ ٨ال ُم ُه لئال جخىالى ؤعب٘ مخدغ٧اث
ُ
إلاًاعٕ ٖلُه؛ ّ
ألجهما مً ظيـ واخض"(.)3
ُخ ِم َل ا
َ ْ
ؤما ٗٞل ألامغ ٞهى مبجي ٖلى الؿ٩ىن في خالخه البؿُُت ،وٞاٖله مؿختر ،هدىْ :اعَ ْ٘ ٞعؤ َؾ َ ،٪ؤو ؤو ٧ان ٞاٖله هىن
ُ ْ
َىضاث اط ََ ْب َن؛ ٟٗٞل ألامغ ًب٣ى ٖلى ؤنله في البىاء ٖلى الؿ٩ىن ٖىض اجهاله بىىن اليؿىة.
اليؿىة ،هدىً :ا
ّ
"بهما ٢لىا ّبهه مٗغب مجؼوم؛ ّ
ألن ألانل في
و٢ض طَب ال٩ىُٞىن بلى ّؤن ٗٞل ألامغ مٗغب ،مجؼوم بالم ألامغ م٣ضعة،
ْ
ّ
للم َى َ
ألامغ ُ
اظه في هدى "اْ َٗ ٞل" َلخ ْْ َٗ ٟل٣٦ ،ىلهم في ألامغ للٛاثب ِ"ل َُ ْْ َٗ ٟل"ُٞ .ما طَب البهغٍىن بلى ؤهه مبجي ٖلى
الؿ٩ىن .و٢ض اخخجىا ب٣ىلهمّ :بهما ٢لىا ّبهه مبجي ٖلى الؿ٩ىن؛ ّ
ألن ألانل في ألاٗٞا ٫ؤن ج٩ىن مبيُت ،وألانل في البىاء
ّ
ؤن ً٩ىن ٖلى الؿ٩ىن ،وإهما ؤٖغب ما ؤٖغب مً ألاٗٞا ٫ؤو بجي مجها ٖلى الٟخذ إلاكاههت ما باألؾماء ،وال مكاههت بىظه ما
ً
بحن ٗٞل ألامغ وألاؾماء؛ ٩ٞان باُ٢ا ٖلى ؤنله في البىاء(.)4
ً
ً
مخهال بىىن اليؿىة ،ولهظا ً
مٛؼي صاللي ،ؾِخم الخُغ ١بلُه الخ٣ا في اإلابدض
ولم ًغص ٗٞل ألامغ في ؾىعة الُال١
الغاب٘ بٗىىان :الىُْٟت الضاللُت لىىن اليؿىة وهىن ظم٘ ؤلاهار.
()0
()8
()1
()9

اهٓغ :الؿهُلي ،هخاثج ال٨ٟغ في الىدى :م.87-82
ٖبض ال٨غٍم ،نبخي ،الىىن وؤخىالها في لٛت الٗغب ،مُبٗت ألاماهت ،مهغ ،0982 ،0ٍ ،م8
الهُمغي ،الخبهغة والخظ٦غة :ط ،0م.91
اهٓغ :ؤلاهها219 /8 – 289 /8 ٝ
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ً
و٢ض جبحن ظلُا - ،بٗض اؾخٗغاى آلاعاء الؿاب٣تُٞ ،ما ًخٗل ٤باألٗٞا ٫اإلاخهلت بىىن اليؿىة ،مً خُض ؤلاٖغاب
والبىاء ّ ،-ؤجها جبجى ٖلى الؿ٩ىن في خا ٫اجهالها بىىن اليؿىة.
ٞالٟٗل اإلااضخي مبجي ٖلى الٟخذ ،لٖ ً٨ىضما ًخهل به يمحر الغ ٘ٞمشل هىن اليؿىةٌ ،ؿ ً٨آزغ الٟٗل .والٟٗل
ً
اإلاًاعٕ مٗغب ل ً٨خحن جخهل به هىن اليؿىة ًهبذ مبيُا ٖلى الؿ٩ىن وَى عؤي الجمهىع .والٟٗل ألامغ مبجي ٖلى
ً
ؤًًا .وٍم ً٨جلخُو طلّ ٪
الؿ٩ىن
بإن هىن اليؿىة يمحر ع ٘ٞباعػ جىظض خُض وظض الٟٗل .ِ٣ٞ
اإلاﺒدث الشالث
نﻮن حمم ؤلانار
ؤقؿام النالم التي اجصلذ بها نﻮن حمم ؤلانار في ؾﻮعة الؼالق:
اجهلذ هىن ظم٘ ؤلاهار في ؾىعة الُال ١بجمُ٘ ؤ٢ؿام ال٩لمت ،و٧اهذ مغ٦بت م٘ يمحر الٛاثباث اإلاىٟهل ُ(َ ًَّ)
في الخاالث الخالُت:
ً
 -0اجصالها ﺑاألﻓلاى اجصاال هير مﺒاقغ؛ خُض خا ٫بُجهما يمحر الغ ٘ٞاإلاخهل (واو الجماٖت) الىا ٘٢في مدل ع٘ٞ
ٌ
ٞاٖل ،عبما ؤلخ٣ذ هىن ظم٘ ؤلاهار م٘ يمحر الٛاثباث ُ(َ ًَّ)٩ٞ ،اهذ في مدُِ ألاٗٞا ٫آلاجُت بهىعة ٚحر
مباقغة:
 الٟٗل اإلاًاعٕ اإلاؿبى ١بإصاة الىهي (ال)
َ ۡ
٢ا ٫حٗالىَ ﴿ :ال ُج ۡسغ ُظ ُ
ىَ ًَّ ِم ًۢ ُب ُُ ِىت ِه ًَّ َوال ًَس ُغ ۡظ ًَ﴾ ]الُال.[0 :١
ِ
ٓ
٢ا ٫حٗالىَ َ ﴿ :وال ُج َ
ًا ُّع ُ
وَ ًَّ﴾ ]الُال.[2 :١
ٗٞ ل ألامغ
٢ا ٫حٗالىّ َُ َٞ ﴿ :ل ُُ ٣
ىَ ًَّ﴾ ]الُال.[0 :١
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ىَ ًَّ ب َم ۡٗ ُغو ٝؤ ۡو ٞاعُ ٢
٢ا ٫حٗالىَ َٞ ﴿ :إ ۡمؿُ ٩
ىَ ًَّ ِب َم ۡٗ ُغو] ﴾ٝالُال.[8 :١
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
﴿ؤ ۡؾُ ٨ى ُ
ىَ ًَّ﴾ ]الُال.[2 :١
٢ا ٫حٗالى:
ِ
٢ا ٫حٗالىُ َٞ ﴿ :اج ُ
ىَ ًَّ ُؤ ُظ َ
ىع َُ ًَّ ﴾ ]الُال.[2 :١
ولِـ لىىن ظم٘ ؤلاهار ٖال٢ت بخُٛحر بيُت الٟٗلٞ ،األٗٞا ٫الؿاب٣ت؛ اإلاًاعٕ مجها مجؼوم بال الىاَُت ،وٖالمت
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ّ
ظؼمه خظ ٝالىىن؛ ألهه مً ألاٗٞا ٫الخمؿت ،وؤٗٞا ٫ألامغ مبيُت ٖلى خظ ٝالىىن؛ بط ألامغ ًبجى ٖلى ما ًجؼم به
ٌ
ٞاٖل ،وههظا ً٨خمل الترُ٦ب ؤلاؾىاصي في الجمل
مًاعٖه ،وواو الجماٖت في ظمُٗها يمحر مخهل مبجي في مدل ع٘ٞ
الٟٗلُت الؿاب٣ت.
 -2اجصالها ﺑاالؾﻢ:
 اجهلذ باالؾم اإلاٟغص بٗض جغُ٦بها م٘ يمحر الهاء ،في ؾبٗت مىاي٘ ٖلى الىدى آلاحي:
 الاؾم اإلاغٞىٕ مبخضؤ في مىيٗحن:َ
٢ا ٫حٗالىَّ ِٗ ٞ﴿ :ض ُت ُه ًَّ﴾ ]الُال،[9 :١
َ ٖۚ
٢ا ٫حٗالىَ ﴿ :ؤ َظ ُل ُه ًَّ َؤن ًَ َ
ً ۡٗ ًَ َخ ۡمل ُه ًَّ﴾ ]الُال.[9 :١
 الاؾم املجغوع بدغ ٝالجغ في مىي٘ واخض:َٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ
ٱَلِل َعَّب ُِۖۡ ٨م َال ُج ۡسغ ُظ ُ
ه ْىا ۡٱلٗ َّض َِۖة َو َّٱج ُْ ٣ىا َّ َ
ٱلي َؿ ٓا َء َّ َُ ٞل ُُ ٣
ىَ ًَّ لٗ َّضته ًَّ َو َؤ ۡخ ُ
ىَ ًَّ ِم ًۢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٢ا ٫حٗالىً﴿ :إحها ٱلى ِبي ِبطا َل٣خم ِ
ِ
ِ
ُب ُُ ِىت ِه ًَّ﴾ ]الُال.[0 :١
ً
 الاؾم اإلاىهىب مٟٗىال به في ؤعبٗت مىاي٘:َ َ َۡ َ َ
٢ا ٫حٗالىِ ٞ﴿ :ةطا َبل ًَ ٛؤ َظل ُه ًَّ﴾ ]الُال،[8:١
َ ٖۚ
٢ا ٫حٗالىَ ﴿ :ؤن ًَ َ
ً ۡٗ ًَ َخ ۡمل ُه ًَّ﴾ ]الُال،[9 :١
َ َ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ َّ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّٖۚ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ِۖ
ىع َُ ًَّ﴾ ]الُال،[2 :١
٢ا ٫حٗالىٞ ﴿ :إ ِه٣ٟىا ٖلح ِهً ختى ًًًٗ خملهً ِ ٞةن ؤعيًٗ ل٨م ٞاجىًَ ؤظ
ۡ َ ِۖ َ ۡ َ
٢ا ٫حٗالىِ ﴿ :مشل ُه ًَّ ًَ َخج َّز ُ ٫ٱأل ۡم ُغ َب ُۡ َج ُه ًَّ﴾ ]الُال.[08 :١
 اجهلذ باالؾم املجمىٕ ظم٘ ج٨ؿحر بٗض جغُ٦بها م٘ يمحر الهاء في مىيٗحن:
ً
 الاؾم اإلاىهىب مٟٗىال به:َ َ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ َّ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّٖۚ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ِۖ
ىع َُ ًَّ﴾ ]الُال.[2 :١
٢ا ٫حٗالىٞ ﴿ :إ ِه٣ٟىا ٖلح ِهً ختى ًًًٗ خملهً ِ ٞةن ؤعيًٗ ل٨م ٞاجىًَ ؤظ
 الاؾم املجغوع بدغ ٝالجغ:٢ا ٫حٗالىِ ﴿ :م ًۢ ُب ُُ ِىت ِه ًَّ﴾ ]الُال.[0 :١

887

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 8, Issue 1, 2021 - https://hj.kku.edu.sa
Dr. Asma bint Ali Al Mozan, Between Nun Al-Niswa and Nun of
Feminine Plural in Surat Al-Talaq A Semantical, Grammatical Study

 اجهلذ بٓغ ٝاإلا٩ان بٗض جغُ٦بها م٘ يمحر الهاء في مىي٘ واخض:
ۡ َ ِۖ َ ۡ َ
٢ا ٫حٗالىِ ﴿ :مشل ُه ًَّ ًَ َخج َّز ُ ٫ٱأل ۡم ُغ َب ُۡ َج ُه ًَّ﴾ ]الُال.[08 :١
 -3اجصالها ﺑدغوف الجغ:
● اجهلذ بدغ ٝظغ واخض وَى (ٖلى) ،و٢ض ج٨غع في مىيٗحن:
ُ ُ َٰ
ََ
ُ َ ْ َ ٖۚ
ْ َ
ً ُِّ ُ٣ىا َٖل ۡح ِه ًَّ َو ِإن  ًَّ ٦ؤ ْول ِذ َخ ۡمل ٞإ ِه٣ُ ٟىا َٖل ۡح ِه ًَّ﴾ ]الُال.[2 :١
٢ا ٫حٗالىِ ﴿ :لخ
وٍخطر مً ألامشلت الؿاب٣ت ؤن ُ(َ ًَّ) الظي ج٨غع في ٧ل ألاق٩اً ٫خ٩ىن في ألانل مً الًمحر اإلاخهل (َاء الٛاثب)،
وَى في ألانل ٞغصي الهُٛت والخ٩ىًٍ ،زم ػٍض في آزغٍ خغ ٝوَى هىن ظم٘ ؤلاهار.
الحالت ؤلاكغاﺑُت لنﻮن حمم ؤلانار:
هىن ظم٘ ؤلاهار خغً ٝؼاص ػٍاصة الػمت في آزغ الًماثغ (ال٩ا -ٝالهاء -الخاء)؛ لدؿاٖضَا في ؤصاء مهمتها ،و٢ض
ا٢خهغث ػٍاصتها في ؾىعة الُال ١م٘ َاء الٛاثب؛ ٦ما اجطر في ألامشلت الؿاب٣ت ،وهي-ؤي الىىن -ال حك٩ل ً
ظؼءا مً
ّ
الترُ٦ب ؤلاؾىاصي في الجملت الٟٗلُت ،بال ّؤن الًمحر اإلاخهل هها ٌؿخمض مجها الٗىن في جدضًض صاللخه مً خُض الىىٕ

ً
والٗضصٞ ،هي بطا خغ ٝصاٖ ٫لى مجمىٖت ؤلاهار الٛاثباث في ألامشلت الؿاب٣ت ،ولِـ لها وُْٟت هدىٍت مٗخبرة.

ً
مخهال ًّ
وٍبجى ٖلُه ٖىض ؤلاٖغاب حؿائ ٫ظضًغ بالُغحَ :ل حٗخبر الهاء وخضَا هي الًمحر؛ ٞخٗغب ي ً
مبيُا
محرا
ً
ً
بدؿب مدله في الجملت ،وحٗغب الىىن خغٞا مىٟهال لخمُحز الًمحر بالضاللت ٖلى ظم٘ ؤلاهار؟ ؤم ٌٗغب الترُ٦ب
ً
ً
يمحرا مخهال بدؿب مدله في الجملت؟
ظمُٗه ُ(َ ًَّ)
ط٦غ الؿُىَي في الهم٘ الخال ٝفي َظٍ اإلاؿإلت يمً خضًشه ًٖ الًماثغ اإلاىٟهلت؛ ٣ٞا" :٫والبىاقي مً ألالٟاّ
للُٛبت ،وازخل ٠في ألانل مجهاٗٞ :ىض البهغٍحن ّؤن َى وهي  ِ٣ٞؤنالنًٞ ،ماثغ الغ ٘ٞاإلاىٟهلت ٖىضَم ؤعبٗت،
وػٍضث اإلاُم وألال ٠والىىن في اإلاشجى والجم٘ ،و٢ا ٫ؤبى ٖلي :ال٩ل ؤنى ،٫ولم ًجٗل اإلاُم والىىن وألال ٠ػواثض ،و٢ا٫
ال٩ىُٞىن والؼظاط وابً ِ٦ؿان :الًمحر مً َى وهي الهاء  ،ِ٣ٞوالىاو والُاء ػاثضان ٧البىاقي؛ لخظٞهما في اإلاشجى
والجم٘ ،... ،وَظا اإلاظَب َى املخخاع ٖىضي"(.)1

( )0الؿُىَي ،الهم٘ :ط ،0م811-818
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َّ
وظئتن) بهما َى
ولخ٣غٍب اإلاؿإلت ٣ٞض ط٦غ مهُٟى الٛالًُجي (ث0121 :ﻫ) ... :الًمحر في هدى( :ظئخما وظئخم
َّ
ُ
وؤ٦غمه ًَّ)
وؤ٦غم )ً٨بهما َى ال٩ا ٝوخضَا ،وفي هدى( :ؤ٦غمهما وؤ٦غمهم
الخاء وخضَا ،وفي هدى( :ؤ٦غم٨ما وؤ٦غم٨م
بهما َى الهاء وخضَا ،واإلاُم وألال ٠الالخ٣خان للًمحر خغٞان َما ٖالمت الخشيُت ، ... ،واإلاُم وخضَا الالخ٣ت للًمحر،
خغٖ ٝالمت ظمُ٘ الظ٧ىع والٗ٣الء ،والىىن اإلاكضصة الالخ٣ت للًمحر ،خغَ ٝى ٖالمت ظم٘ اإلااهض ،ومً الٗلماء مً
ًىٓغ بلى الخا ٫الخايغةُٞ ،جٗل الًمحر وما ًلخ٣ه مً الٗالماث ٧لمت واخضة بةٖغاب واخض ،وَظا ؤ٢غب ،وال٣ىالن
ألاوالن ؤخ.)1("٤
في خحن ًغي ٖباؽ خؿً (ث0199:ﻫ) ؤن الًمحر بطا ٧ان ٚحر م٣خهغ ٖلى هٟؿه و٧ان ً
مغ٦با م٘ الؼٍاصة الالػمت
في آزغٍ ٞةن ألاوؿب صمجهما ً
مٗا ٖىض ؤلاٖغاب ،وٖضَما بمجزلت ٧لمت واخضة؛ و٢اٖ ٫ىه" :وَظا الغؤي الخؿً الىاضر
ًىاؾبىا الُىم؛ إلاا ُٞه مً جِؿحر وجس ٠ُٟوازخهاع ،ولِـ ُٞه ما ٌسخيء بلى ؾالمت اللٛت وٞهاختهاٞ ،خ٣ى ٫في ٧ل
ُ
ُ
َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ
بًا-٥بًاَ ٦ما-بًاْ ٦م-بًا ،... ًَّ ٦وهٓاثغَاّ -بن ال٩لمت ٧لها بملخ٣اتها يمحر مبجي ٖلى ٦ظا في مدل
مً :ؤهذ-ؤهخما-ؤهخم-ؤهتن-
٦ظا"(.)2
ً
وبىاء ٖلى ما ؾبّ ،٤
ٞةن البدض زلو بلى ّؤن عؤي ال٩ىُٞحن ٌؿهم في الخمُحز بحن هىعي الىىن؛ هىن اليؿىة
(الًمحر) ،وٖال٢تها اإلاباقغة باألٗٞا ،٫وصوعَا الىدىي ،وهىن ظم٘ ؤلاهار (الخغ ،)ٝالتي ج٨خٟي بىُْٟت جدضًض
الضاللت الىىُٖت والٗضصًت للًمحر الظي جخهل به ،وٍاٍض طل ٪بم٩اهُت اؾدبضالها بدغ ٝآزغ ًخهل بىٟـ الًمحر
ٖىض بعاصة صاللت ظم٘ الظ٧ىع؛ وَى مُم الجم٘.
الحالت ؤلاكغاﺑُت للمﻮاطم التي اجصلذ بها نﻮن حمم ؤلانار:
حٗضصث اإلاىا ٘٢ؤلاٖغابُت لهاء الٛاثب التي اجهلذ هها هىن ظم٘ ؤلاهار ً
جبٗا لخٗضص التراُ٦ب التي ؾب٣تها؛ وعبما ًض٫
جدغع هىن ظم٘ ؤلاهار مً الالخها ١اإلاباقغ بىىٕ مٗحن مً ؤهىإ ال٩لمت ٖلى بم٩اهُت بػالتها ًٖ ال٩لمت وإخال ٫خغٝ
آزغ م٩اجهاٖ ،ىض بعاصة صاللت ؤزغي،
يمحرا ًّ
ً
مبيُا ٖلى الًم في ؤ٦ثر الخاالث ،وبىِذ ٖلى
وَاء الٛاثب في ظمُ٘ ألامشلت الؿاب٣ت في ؾىعة الُال ١حٗغب
ََ
(ٖل ْح ِه ًَّ)؛ ٞالهاء
ال٨ؿغ ٖىضما اجهلذ باالؾم املجغوع في(ِ :ل ِٗ َّض ِت ِه ًَِّ ،مً ُب ُُ ِىت ِه ًَّ) ،وٖىضما اجهلذ مباقغة بدغ ٝالجغ:
( )0الٛالًُجي ،مهُٟى ،ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت :م89-81؛ واهٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه م.82
( )8خؿًٖ ،باؽ ،الىدى الىافي :ط ،0م.888
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ظغ بدغ ٝالجغ.
ظغ باإلياٞت ،وفي الشاهُت في مدل ٍ
في ألاولى في مدل ٍ
ؤما بُ٣ت اإلاىاي٘ ٣ٞض بىِذ ٞحها َاء الٛاثب ٖلى الًم ،وناعث في مدل ههب مٟٗى ٫به؛ لؿب٣ها بترُ٦ب
بؾىاصي ًخ٩ىن مً الٟٗل اإلاًاعٕ اإلاٗغب ً
ظؼما بال الىاَُت وٖالمخه خظ ٝالىىن ،والٟاٖل (واو الجماٖت) في( :ال
ُ
جسغظىَ ًَّ ،وال ُج َ
ٞإمؿُ ٩
ُ
ً ُّاع ُ
ُ
ىَ ًَّ،
(ُٞل٣ىَ ًَّ،
وَ ًَّ) ،ؤو ٗٞل ألامغ اإلابجي ٖلى خظ ٝالىىن ،والٟاٖل (واو الجماٖت) في:
َ ُ
ُ ُ َّ ْ ُ ُ َّ ُ
ٞأج ُ
ىَ ًَّ) ،وناعث في مدل ظغ بةياٞت اإلابخضؤ اإلاغٞىٕ بلحها فيَّ ِٗ ٞ( :ض ُت ُه ًَّ ،ؤ َظل ُه ًَّ) ،ؤو بةياٞت
ٞاع٢ىًَ ،ؤؾ ِ٨ىىًَ،
َ
ُ
َ
َ ْ
َّ
ل ًَ ٛؤ َظ َل ُه ًَّ ،ؤن ْ
ٞأجىًَ ؤ ُظ َ
ىع َُ ًَّ) ،ؤو بةياٞت ْغ ٝاإلا٩ان بلحها في(َ :ب ُْ َج ُه ًَّ).
ًًٗ ًَ َخ ْمل ُه ًَّ،
اإلاٟٗى ٫به بلحها فيٞ( :ةطا ب
ً
بطا ٞىىن ظم٘ ؤلاهار جىظض خُض وظض يمحر الىهب ؤو يمحر الجغ ،جىظض في ٚحر الٟٗل.
اإلاﺒدث الغابم
الﻮؿُفت الضاللُت لنﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار
بالىٓغ بلى اإلاىيىٕ الٗام للؿىعة هجض ؤن آلاًاث جخدضر ًٖ ًُ٢ت َال ١الغظل للمغؤة ،وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ههظٍ
ً
ْاَغا في الؿىعة ،خُض ّبن مجُئهما بصخبت ٦شحر مً ألاٗٞا ٫وألاؾماء والخغو- ٝ
الًُ٣ت؛ لظا ٧ان الاَخمام بالىىهحن
ٖلى الىدى الظي ٞهل في اإلابدشحن الؿاب٣حنً -ضٖ ٫لى الاَخمام البال ٜالظي جىلُه الكغَٗت ؤلاؾالمُت للمغؤة ُٞما
ّ
ًخٗل ٤بإخ٩ام َال٢ها وٖضتها ،وؤلاخؿان بلحها في اإلاٗاملت والى٣ٟت وؤظغة ؤلاعيإ ،وعبِ طل٧ ٪له بخ٣ىي هللا ،ويغوعة
الخى ٝمً الجىع ٖلى قغَٗخه ،ؤو حٗضي خضوصٍ التي ؤمغ هها ُٞما ًسو اإلاغؤة.
ً
ً
والىىن مً ألانىاث التي ًدؿً الؿ٩ىث ٖلحها للٛىت التي جدهل في الىًُ ٤
ٚىاء ؤم ججىٍضا ؤم جغؾال في ال٣ى،٫
ً
ومً ؤظل َظا لؼمتها الٟىانل ال٣غآهُت اإلاسجىٖت .واؾخٗما ٫الىىن في ألانى ٫الٗغبُت ٦شحر ظضا ،طلّ ٪ؤن َبُٗخه
جخماشخى م٘ الٗغبُت ،ولهظا ٧اهذ ظمهغة ال٩لماث الٗغبُت مىىهت مىهغٞت ،وَاثٟت ٢لُلت مجها لم ج٣بل الخىىًٍ(.)1
ّ ()2
ظغؽ ظهىعي ًخمحز ب٣ىة الىيىح في الؿم٘٦ ،ما جخهّ ٠
ٌ
ؤ ، ًٚوَظا
بإجها نىث
ولهىث الىىن في آلاًاث

ُ
ٓه ُغ ويىح ألاخ٩ام التي هؼلذ هها ؾىعة الُالُٞ ١ما ًخٗل ٤باإلاغؤة ،و٢ىة اَخمام الكغَٗت بخُبُ٣ها.
ً ِ
و٧ان لخ٨غاع هىن ظم٘ ؤلاهار مخهلت بًمحر الٛاثب َّ
ً
مىيٗا و ٘٢صاللي؛ ؾىاء ٖىضما ظاءث
(ًَ) في حؿٗت ٖكغ

( )0الؿامغاجي ،ببغاَُم٣ٞ ،ه اللٛت اإلا٣اعن ،م082
( )8اهٓغ :ابً ظجي ،ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب :ط ،8م.017
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص .ؤؾماء ﺑنذ كلي اإلاﻮػان ،ﺑين نﻮن النؿﻮة ونﻮن حمم ؤلانار
في ؾﻮعة الؼالق صعاؾت ندﻮٍت صاللُت

ُ
ًاع ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ؤؾ٨ىىَ ًَّ ،وال ُج ُّ
ٞأجىَ ًَّ) ،ؤو
وَ ًَّ،
ٞاع٢ىَ ًَّ،
ٞإمؿ٩ىَ ًَّ ،ؤو
جسغظىَ ًَّ،
(ُٞل٣ىَ ًّ ،ال
في ألاٗٞا٫؛ ٦ما في:
َ
ُ
َّ
َّ
ؤظلهًْ ،
ٞأجىَ ًَّ َ
ؤظىع َُ ًَّ) ،ؤو الخغ٦ ،ٝما فيْ :
(ٖلح ِه ًَّ)؛ خُض ّبن
ًًٗ ًَ خمل ُه ًَّ،
بُىته ًَّ،
ألاؾماء٦ ،ما في (ٖضتهً ،مً ِ
هىن ظم٘ ؤلاهار خغ ٝمؿاهض للهاء (يمحر الٛاثب) وهي نىث ًمشل الًٗ ٠الظي جخمحز به اإلاغؤة ،بط ّبن ُؾلُت َظٍ
ألاٗٞا ٫ج٩ىن بُض الغظل؛ ؤيَ :ال ١اإلاغؤة ،وإمؿا٦ها ،ؤو مٟاع٢تها ،وإؾ٩اجها مً ؾٗت ،وٖضم الخًُِٖ ٤لحها ،وإًخائها
ؤظغة ؤلاعيإ؛ ٧له بُض الغظل ،وفي الى٢ذ هٟؿه ظاء اجها ٫هىن ظم٘ ؤلاهار بًمحر الهاء  ِ٣ٞصون (ال٩ا ٝوالخاء
للمساَب)؛ لخ٣ىٍت الاَخمام ههظٍ ألاخ٩ام ،وٖضم جُبُ ٤ما ًسالٟها ٖلى اإلاغؤة التي جدؿم بالًٗ٠؛ بط الهاء نىث
ًدؿم بالًٗ ٠والخٟاء( ،)1وَظا ًىاؾب خالت الًٗ ٠التي جٖ ٘٣لى اإلاغؤة في م٣ابل الؿلُت وال٣ىة التي جبضو في واو
الجماٖت (الٟاٖل).
بِىما اجهلذ هىن اليؿىة (الًمحر) باألٗٞا ٫التي ً٩ىن للمغؤة ٢ضعة وإعاصة ٞحها ،ؤو التي هي مً زهاثهها؛ ٦ما في:
َ
َْ
سغ ْظ ًَّ ،بال ؤن ًَ َ
ً ًََ ،
ؤظلهًً ،ئ ْؿ ًَ مً املخٌُ ،لم ًَد ْ
َّ
ْ
(وال ًَ ُ
ؤعيٗ ًَ
ًً ْٗ ًَ خمل ُه ًَّٞ ،ةن
إجحن بٟاخكت مبِىتَ ،بلًَ ٛ
ِ
ِ
ل٨م) ،وَظا ًا٦ض الىُْٟت الىدىٍت اإلاٗخبرة التي جاصحها هىن اليؿىة (الًمحر) وإؾىاص َظٍ ألاٗٞا ٫بلحها.
و٢ض ا٢خهغ اجها ٫هىن اليؿىة في آلاًاث ال٨غٍمت ٖلى الٟٗل اإلاًاعٕ والٟٗل اإلااضخي ،صون ٗٞل ألامغ ،ولهظا
مٛؼي صاللي؛ ٞاألوامغ الهغٍدت التي جخٗل ٤بخُبَُ ٤ظٍ ألاخ٩ام َّ
ً
مهضعة لجماٖت الظ٧ىع؛ لظا ٣ٞض مشلذ واو الجماٖت
صوع اإلاؿىض بلُه لهظا اإلاٗجى ،وعبما لخ٣ذ ألاٗٞا ٫اإلاايُت واإلاًاعٖت في التراُ٦ب التي جىاظضث هىن ظم٘ ؤلاهار في
مدُُها.
ّ
وحكتر ٥الىىهان في بٞاصة الضاللت الٗضصًت والىىُٖت ٖلى ظم٘ اإلااهض ،بال ّؤن هىن اليؿىة (الًمحر) ؤصث صوع
الٟاٖل؛ لظا ٣ٞض ازخهذ بخإهِض الٟاٖلّ ،ؤما هىن ظم٘ ؤلاهار (الخغ٣ٞ )ٝض ازخهذ بخإهِض َاء الٛاثب (الًمحر)
الظي اجهلذ به؛ والظي عؤًىا ّؤهه ٢ض ّ
خل في مىا ٘٢بٖغابُت مخٗضصة بدؿب ما ؾب٣ه.
باإلياٞت بلى َظا ازخهذ هىن اليؿىة (الًمحر) بالضاللت ٖلى ظم٘ ؤلاهار الٗا٢الث (اليؿاء) ٦-ما اجطر مً
ألامشلت -ؤما هىن ظم٘ ؤلاهار (الخغٞ )ٝجاءث لجملت ؤلاهار؛ الٗا٢الث وٚحر الٗا٢الث ً
ؤًًاٞ ،هي في آلاًت ألازحرة مً
الؿىعة مخهلت بًمحر الٛاثب الٗاثض بلى الؿماواث الؿب٘ في ُ
(مشله ًَّ) ،وإلى الؿماواث وألاعى في َ(ب ُْ َج ُه ًَّ).
َّ ُ َّ
ۡ َ ُ َِّۖ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َٰ َ َ ۡ َ ۡ
ٱَلِل َٖل ٰى ّ ِ ٧ل شخ ۡيء ِ ٢ض ًٞغ
ى ِمشلهً ًخجز ٫ٱألمغ بُجهً ِلخٗلمىا ؤن
٢ا ٫حٗالى ﴿ :ٱَلِل ٱل ِظي زل ٤ؾب٘ ؾمىث و ِمً ٱألع ِ

( )0اهٓغ :ابً ظجي ،ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب :ط ،0م.78
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ۡ
َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ
ٱَلِل ۡ ٢ض ؤ َخاٍ ِبّ ِ ٩ل شخ ۡي ٍء ِٖل َۢما﴾ ]الُال.[08 :١
وؤن
وإن ٧اهذ َىا ٥آًت في ال٣غآن اجهلذ ٞحها هىن اليؿىة باألٗٞا ٫والضاللت ٖلى ظم٘ ٚحر الٗا٢ل؛
َّ َٰ َٰ َ ْ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ٱأل ْ ى َو ْٱلج َباَ َٞ ٫إ َب ْح َن َؤن ًَ ْدم ْل َج َها َو َؤ ْق َ ًَ ٣ْ ٟم ْج َها َو َخ َم َل َها ْٱإل َٰ
وؿ ًُ ِۖ ِب َّه ُ ۥه
ِ
ِ
٢ا ٫حٗالىِ ﴿ :بها ٖغيىا ٱألماهت ٖلى ٱلؿمى ِث و ع ِ ِ ِ
ِ
ً
ََ ٧
ان َْ ُل ً
ىما َظ ُهىال﴾ ]ألاخؼاب.[78 :
خُض ّبن (الؿماواث وألاعى والجبا )٫في َظٍ آلاًت ٢ض هؼلذ مجزلت الٗا٢ل ٗٞغيذ ٖلحها ألاماهت ،وهي ٦ما ط٦غ
اإلاٟؿغون الُاٖت والٟغاثٌ التي ًخٗل ٤بإصائها الشىاب وبخًُِٗها الٗ٣اب(٩ٞ ،)1ان ببائَا –وَى بباء زكُت
وإقٟا ،١ال ٖهُان -بمشابت جهغٖ ٝا٢ل ،م٣اعهت ب٣بى ٫ؤلاوؿان لخمل ألاماهت وٖضم الىٞاء هها ،وه٣ل ؤبى خُان (ث:
ً
792ﻫ) ًٖ ابً ٖباؽ (ث28 :ﻫ) في جٟؿحر َظٍ آلاًت ّؤن الجماصاث ؤُُٖذ ً
وجمُحزا ٞسحرث في خمل ألاماهت(،)2
ٞهما
َ
ٚحر الٗا٢ل مجزلت الٗا٢ل ،وَى ؤؾلىب مؿخسضم في الٗغبُت()3؛ ٦ما في ٢ى ٫الٗباؽ بً
ٞضلذ هىن اليؿىة ٖلى ِ
ججزًل ِ
ً
ألاخى .٠وُ٢ل٢ :اثلهما مجىىن لُلى ،و٢ض وظض بِذ الكاَض زابخا في صًىان املجىىن وصًىان الٗباؽ ،وطل ٪مً زلِ
الغواة(.)4
َ َ ْ
َ
ََ ُ
غب الﻘؼا بط َم َغ ْعن ِبي
ﺑنُذ كلى ِؾ ِ
َ ْ َ َ
الﻘ َؼا َى ْل َم ْن ٌُل ُير َح َن َ
اخ ـ ـ ـ ُﻪ
ؤ ِؾغب
ِ

َُ
َُْ ُ
الﺒه ِاء َح ِضً ـ ـ ُغ
وم ِشلي ِﺑ
ﻓﻘلذ ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
ﻮٍذ ؤ ِػ ُير
لل ِلي ِبلى من قض ى

ً
ً
ججزًال له مجزلت الٗا٢ل ،ومجيء َ(م ًْ) ً
اؾما مىنىال لٛحر الٗا٢ل(،)5
و٢ض اؾخض ٫به الىدىٍىن ٖلى هضاء ٚحر الٗا٢ل
ّ
٦ما ؤهه ؤلخ ٤هىن اليؿىة بالٟٗل لخضٖ ٫لى ؤلاهار ٚحر الٗا٢الث ،وَظا مً باب ججزًل ٚحر الٗا٢ل مجزلت الٗا٢ل.
وججزًل الؿماواث وألاعى والجبا ٫مجزلت الٗا٢ل ؤؾلىب مً ؤؾالُب ال٣غآن ال٨غٍم في ٦شحر مً آلاًاث .خُض ّبن
اؾخٗما ٫هىن اليؿىة ٧ان بمشابت ججزًل ٚحر الٗا٢ل مجزلت الٗا٢ل.
ًبطا ٞاإلباء ،وخمل ألاماهت ،وؤلاقٟاَ ،١
مىاؾباث جبُذ بهؼاٚ ٫حر الٗا٢ل مجزلت الٗا٢ل ،و٧اهذ هىن اليؿىة هي
الىؾُلت لظل.٪
()0
()8
()1
()9
()2

اهٓغ :الؼظاط ،مٗاوي ال٣غآن وإٖغابه :ط ،9م818؛ والكى٧اويٞ ،خذ ال٣ضًغ :ط ،9م.128
اهٓغ :ؤبى خُان ألاهضلسخي ،جٟؿحر البدغ املخُِ :ط ،7م.891
اهٓغ :مهُٟى الٛالًُجي ،ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت :م.99
اهٓغ :ابً ُٖ٣ل ،ط ،0م098
اهٓغ :ابً ُٖ٣ل ،قغح ؤلُٟت ابً مال :٪ط ،0م090؛ والٛالًُجي ،ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت :م.99
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الخاجمت:
في زخام َظا البدض ،الظي صعؽ بحن هىن اليؿىة وهىن ظم٘ ؤلاهار في ؾىعة الُال ١صعاؾت هدىٍت صاللُت،
جىنلذ الباخشت بلى الى٣اٍ الخالُت:
 .0وعصث "هىن اليؿىة" في ؾىعة الُال ١حؿ٘ مغاث  ،ِ٣ٞبِىما وعصث "هىن ظم٘ ؤلاهار" حؿ٘ ٖكغة مغة ،وبظل٪
ج٩ىن هىن ظم٘ ؤلاهار ؤ٦ثر ً
وعوصا في ؾىعة الُال.١
ٌ .8ؿهم الٟهل بحن الًمحر والخغ ٝالؼاثض ٖىض ؤلاٖغاب في الخمُحز بحن "هىن اليؿىة" (الًمحر) و"هىن ؤلاهار"
(الخغٖ ،)ٝلى الغٚم مً ْهىع الازخهاع في صمجهما.
 .1هاؾب اجها ٫هىن اليؿىة في ؾىعة الُال ١بالٟٗلحن اإلااضخي واإلاًاعٕ  ِ٣ٞصون ألامغ واإلا٣هض الهام في الؿىعة
َى جهضًغ ألامغ للغظل بخُبُ ٤ألاخ٩ام ،بةؾىاص ٗٞل ألامغ بلى واو الجماٖت م٘ َاء الٛاثب وهىن ظم٘ ؤلاهار.
ً .9م ً٨ؤن جخهل هىن اليؿىة مباقغة بالٟٗل وجضٖ ٫لى ظم٘ ؤلاهار ٚحر الٗا٢الث ،وَظا مً باب ججزًل ٚحر الٗا٢ل
مجزلت الٗا٢ل٦ .ما حكتر" ٥هىن اليؿىة" و"هىن ؤلاهار" في الىُْٟت الضاللُتٞ ،األولى حؿخٗمل للضاللت ٖلى اإلااهض
الٗا٢ل  ،ِ٣ٞوالشاهُت حؿخٗمل للضاللت ٖلى اإلااهض الٗا٢ل وٚحر الٗا٢ل.
ً
 .2اؾخٗملذ هىن اليؿىة في مٗٓم آلاًاث للٗا٢ل ،و٢ض وعصث ٢لُال لٛحر الٗا٢ل.
ً
ً
مباقغا ،ولها ُ٢مت بٖغابُت وجضى كلى
 .2هىن اليؿىة يمحر ع ٘ٞمﺒجي كلى الفخذ ،جخهل بأزغ الٟٗل اإلااضخي اجهاال
الفاكل اإلاانث .و"هىن ؤلاهار" هىن مكضصة ،خغ ٝمبجي ٖلى الٟخذ لِـ لها ُ٢مت بٖغابُت ،وجخهل بًماثغ (َاء الٛاثب
ؤو الخاء وال٩ا ٝللمساَب) ،وجدىىٕ التراُ٦ب التي حؿب٣ها ،وٍاحى هها للضاللت ٖلى جإهِض الًمحر الظي جخهل به.
جﻮصُاث الﺒدث:
مضاومت البدض الىدىي في ال٣غآن ال٨غٍم ،وعبُه بالضاللت؛ إلاا ُٞه مً ماصة لٛىٍت جثري الضعؽ الضاللي الىدىي.
ج٨شُ ٠البدض ًٖ "الىىهاث"؛ ألَمُت خغ ٝالىىن في اللٛت الٗغبُت ،وهضعة الضعاؾاث ٖجها.
"هىن اليؿىة" حؿخٗمل للٗا٢ل وٚحر الٗا٢ل ،وٍم ً٨الٗمل ٖلى اؾدبضالها بـ"هىن ؤلاهار".
َظا ،وؤؾإ ٫اإلاىلى ال٣ضًغ ؤن ؤ٧ىن ٢ض و٣ٞذ في َظٍ الضعاؾت بلى جىيُذ الىظه الىدىي ل٩ل مً الىىهحن،
ُّ
وجبهغ الضاللت اإلاٗىىٍت اإلاىبش٣ت للىىهحن في بَاع التراُ٦ب التي
وجد ٤ُ٣الاؾخٗما ٫اللٛىي الؿلُم بالخمُحز بُجهما،
جىاظضث مٗهما في ؾىعة الُال.١
وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاحن ،ونلى هللا وؾلم ٖلى هبِىا دمحم.

891

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 8, Issue 1, 2021 - https://hj.kku.edu.sa
Dr. Asma bint Ali Al Mozan, Between Nun Al-Niswa and Nun of
Feminine Plural in Surat Al-Talaq A Semantical, Grammatical Study

اإلاصاصعواإلاغاحم
ابً ظجي ،ؤبى الٟخذ ٖشمان ،ؾغ صناكت ؤلاكغاب ،0ٍ ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل ،وؤخمض عقضي شخاجت
ٖامغ( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0980 ،ﻫ8111 /م).
ابً ُٖ٣ل ،ههاء الضًً ٖبض هللا ،قغح ؤلفُت اﺑن مالو  ،ص ،ٍ.جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبض الخمُض( ،بحروث :اإلا٨خبت
الٗهغٍت0981 ،ﻫ8118 /م).
ابً ٦شحرٖ ،ماص الضًً ؤبى الٟضاء بؾماُٖل ال٣غشخي الضمك٣ي ،جفؿير الﻘغآن اللـُﻢ( ،9ٍ ،بحروث :ماؾؿت الغٍان،
0908ﻫ0998 /م).
ابً مال ،٪ظما ٫الضًً دمحم بً ٖبض هللا الُاجي الجُاوي ،قغح الدؿهُل ،0ٍ ،جد :٤ُ٣صٖ .بض الغخمً الؿُض ،وص .دمحم
بضوي املخخىن( ،ص.م ،هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘0901 ،ﻫ0991 /م).
ابً مال ،٪ظما ٫الضًً دمحم بً ٖبض هللا بً دمحم الُاجي الجُاوي ،قغح الهاﻓُت الكاﻓُت ،0ٍ ،جدٖ :٤ُ٣لي دمحم
مٗىى ،وٖاص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0981 ،ﻫ8111 /م).
ابً َكام ،ؤبى دمحم ٖبض هللا ظما ٫الضًً ألاههاعي ،قغح قظوعالظىب في ملغﻓت لالم اللغب ،0ٍ ،جد :٤ُ٣دمحم زحر
َٗمت خلبي( ،بحروث :صاع اإلاٗغٞت0981 ،ﻫ0999 /م).
ابً َكام ،ؤبى دمحم ٖبض هللا ظما ٫الضًً ألاههاعي ،موجي اللﺒِب كن لخب ألاكاعٍب ،ص ،ٍ.جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً
ٖبض الخمُض( ،بحروث :اإلا٨خبت الٗهغٍت0989 ،ﻫ8111 /م).
ؤبى خُان ،دمحم بً ًىؾ ٠ألاهضلسخي ،اعحكاف الظغب من لؿان اللغب ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ص .عظب ٖشمان دمحم ،وص.
عمًان ٖبض الخىاب( ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي0908 ،ﻫ0998 /م)
ؤبى خُان ،دمحم بً ًىؾ ٠ألاهضلسخي ،الخظًُل والخنمُل في قغح لخاب الدؿهُل ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ص .خؿً َىضاوي،
(صمك :٤صاع ال٣لم0908 ،ﻫ0997 /م).
ؤبى خُان ،دمحم بً ًىؾ ٠ألاهضلسخي ،جفؿيرالﺒدغاملحُؽ ،0ٍ ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص ،وٖلي دمحم مٗىى،
قاع ٥في الخد :٤ُ٣ص .ػ٦غٍا ٖبض املجُض الىىحي ،وص .ؤخمض الىجىلي الجمل( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت،
0988ﻫ8110 /م).
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ؤلاعبليٖ ،الء الضًً بً ٖلي ،حﻮاىغ ألاصب في ملغﻓت لالم اللغب (معجم للخغو ٝالٗغبُت) ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ص .بمُل
بضٌ٘ ٌٗ٣ىب( ،بحروث :صاع الىٟاجـ0908 ،ﻫ0990 /م).
ألاقمىوي ،ؤبى الخؿً هىع الضًً ٖلي بً دمحم بً ِٖسخى ،قغح ألاقمﻮني كلى ؤلفُت اﺑن مالوّ ،0ٍ ،
٢ضم له ووي٘
َىامكه وٞهاعؾه :خؿً خمض ،بقغا :ٝص .بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0909 ،ﻫ/
0998م).
الجىػي ،ؤبى الٟغط ظما ٫الضًً ٖبض الغخمً بً ٖلي بً دمحم ال٣غشخي البٛضاصي ،ػاص اإلاؿير في كلﻢ الخفؿير،0ٍ ،
(بحروث :صاع ابً خؼم0981 ،ﻫ8118 /م).
خؿًٖ ،باؽ ،الندﻮ الﻮافي( ،0ٍ ،ص.م ،آوهض صاول للُباٖت واليكغ0982 ،ﻫ8119 /م).
َّ
الؼ َّظاط ،ؤبى بسخا ١ببغاَُم بً الؿغي ،ملاني الﻘغآن وإكغاﺑﻪ ،0ٍ ،جد :٤ُ٣صٖ .بض الجلُل ٖبضٍ قلبي( ،بحروث:
ٖالم ال٨خب0918 ،ﻫ0988 /م).
الؿامغاجي ،ببغاَُم ،ﻓﻘﻪ اللوت اإلاﻘاعن( ،1ٍ ،بحروث :صاع الٗلم للمالًحن0981/ٌ0911 ،م).
َّ
َّ
الؿٗضيٖ ،بض الغخمً بً هانغ ،جِؿير النغٍﻢ الغخمن في جفؿير لالم اإلانان ،0ٍ ،جدٖ :٤ُ٣بض الغخمً بً مٗال
اللىٍد( ،٤بحروث :ماؾؿت الغؾالت0980 ،ﻫ8111 /م).
الؿهُلي ،ؤبى ال٣اؾم ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا ،نخائج الفنغ في الندﻮ ،0ٍ ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص ،وٖلي
دمحم مٗىى( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0908 ،ﻫ0998 /م).
ؾِبىٍهٖ ،مغو بً ٖشمان بً ٢ىبر ،النخاب ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ص .بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت،
0981ﻫ0999 /م).
الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ ،ىمم الهﻮامم في قغح حمم الجﻮامم ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ؤخمض قمـ
الضًً( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0908 ،ﻫ0998 /م).
الكى٧اوي ،دمحم بً ٖلي بً دمحم ،ﻓخذ الﻘضًغ( ،0ٍ ،بحروث :صاع الخحر0901 ،ﻫ0998 /م).
َّ
اله َّبان ،دمحم بً ٖلي الكاٞعي ،خاقُت الصﺒان كلى قغح ألاقمﻮني كلى ؤلفُت اﺑن مالو ،0ٍ ،يبُه وصدخه
َّ
وزغط قىاَضٍ :ببغاَُم قمـ الضًً( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت0907 ،ﻫ0997 /م).
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نبخيٖ ،بض ال٨غٍم ،النﻮن وؤخﻮالها في لوت اللغب ،0ٍ ،مُبٗت ألاماهت( ،مهغ ،مُبٗت ألاماهت0982 /ٌ0912 ،م).
َّ
اله ُْمغي ،ؤبى دمحم ٖبض هللا بً ٖلي بً بسخا ،١الخﺒصغة والخظلغة ،0ٍ ،جد :٤ُ٣صٞ .خخي ؤخمض مهُٟى ّ
ٖلي الضًً،
(صمك :٤صاع ال٨ٟغ0918 ،ﻫ0988 /م).
الٛالًُجي ،مهُٟى ،حامم الضعوؽ اللغبُت( ،0ٍ ،بحروث :صاع ابً خؼم0918 ،ﻫ8100 /م).
خمىٍتَ ،
َّ
(ٖ َّمان :صاع َّ
ٖماع
ال٩ىفي ،الكغٍٖ ٠مغ بً ببغاَُم ،لخاب الﺒُان في قغح اللمم ،0ٍ ،جد :٤ُ٣صٖ .الء الضًً
لليكغ والخىػَ٘0981 ،ﻫ8118 /م).
اإلاال٣ي ،ؤخمض بً ٖبض الىىع ،عصﻒ اإلاﺒاني في قغح خغوف اإلالاني ،1ٍ ،جد :٤ُ٣ؤ.ص .ؤخمض دمحم الخغاٍ( ،صمك :٤صاع
ال٣لم0981 ،ﻫ8118 /م).
اإلابرص ،ؤبى الٗباؽ دمحم بً ًؼٍض ،اإلاﻘخظب ،0ٍ ،جد :٤ُ٣خؿً خمض ،مغاظٗت :ص .بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب( ،بحروث :صاع
ال٨خب الٗلمُت0981 ،ﻫ0999 /م).
َّ
الىعا ،١ؤبى الخؿً دمحم بً ٖبض هللا ،كلل الندﻮ ،0ٍ ،جد :٤ُ٣ص .مدمىص ظاؾم دمحم الضعوَل( ،الغٍاى :م٨خبت
الغقض0981 ،ﻫ0999 /م).
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