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”Qunbar: Ibn Ashour's Approach in Dealing with the Morphological Connotation through his Book “Al-Tahrir wa Al-Tanwir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سهاد قهرب

مههج ابو عاشىر يف التعامل مع الداللة الصرفًة
 مو خالل تفسريه التحرير والتهىير-دة .سهاد أمحد قهرب*
تاريخ قبول البحث0212/3/12 :م

تاريخ وصول البحث0218/4/3 :م

ملخص

تعػػد انية ػػص انةػػري ص مر ةػػص ػػف م ػرامف ان عة ػ ان ع ةػػص ل ػ ي ػػتف تػػتب اوق كانكمػػكؼ ل ػ أ ػرار

عتة هق ككجكه إ جتزه.

كمػػد ي ةػػت اند ار ػػص ػػةاش ايػػف تعػػكر يػػل انتعت ػػؿ ػػن انػػدرس انةػػريلق ك ةت تػػه يػػهق كمدرتػػه ل ػ

ا تث تر اندالنص انةري ص يل انتف ر.

الكممات المفتاحية :اندالنص انةري صق ةتهش ف ر فق ايف تعكرق انتحر ر كانتةك ر.

Abstract
Morphological structure of a word is a key tool in understanding Quranic meaning
and unraveling its contextual clues and aspects of inimitability.
This study demonstrates the importance of the morphological structure in the
denotation of meaning. It also highlights the value of IbnAshur's "Tafsir al-Tahrirwa'lTanwir", his linguistic mastering, emphasison morphological aspects and ability to build
upon them in his explication of the Quran (tafsir).
Key words: Morphological meaning, Methodologies of Quranic Exegesis, IbnAshur,
"Al-Tahrirwa'l-Tanwir".

املدقدمة.

انح د و انذم أةزؿ انقرآف ن كف نلعتن ف يع انر كةذ انرق يل ػتف ريػل يػ فق كتعي ػر مرآةػل ير ػدق تحػدل انعػرب أف

أتكا ي كرة ػف ثلػه يعجػزكاق ك ل ػكا أف تػتب او يػكؽ أ ػراياـ انلتك ػصق كتػ ار ياـ انعري ػصق يقػد أكدع او ي ػه ػف أ ػرار
اإل جتز ت جعله انحجص انكاضحصق كان عجزة اني ةص ل ةدؽ انر تنص.
كانح ػػد و انػػذم جعػػؿ انق ػرآف لتنػػدان ل ػ

للؽ ل

ػػر امز ػػتفق دام ػتن ػػت دا ػػت ان ػ تكات كامرضق ال تةقضػػل جتميػػهق كال

ثرة انردق كال عين ةه انعل تء انػذ ف دارت ل ػه ح ػتتاـق كاةةػريت إن ػه جاػكدهـً يا ػتن كتػدي انر كتطي قػتنق كتػرت ن

كج عتن كر تنق كأةيح انقرآف حك انر رم تن نعلك اـق ةه ةعأت عترياـ اإل
ك تف ف ح ف طتنن أهؿ هذا انز تف أف م ض او ناـ ف انر جل ن

صق ك ةه اةيثقت ح تتاـ ان ت ص كانف ر ص.

ته ؤنفه (انتحر ر كانتةك ر)ق كج ن ي ه حت ف

تفت ر امكن ف كاآللر فق كم د ان ث ر ف يرامدهـ كعرامدهـق ي أ تد أجد ت داة ه يل ةره

تةصق كمد يلغ ف أه ص هذا

انتف ر أف جعله طليص انعلـ كضك تن نععرات ف ر تملاـ كأيحتثاـ.

كهذا انيحث هك جاد ان قؿ نلكمكؼ ل أثر انة غ انةري ص ل ان عة يل تتب او تك لص نتحق ؽ هذا يتف ر

انتحر ر كانتةك ر انذم عاد نه انعل تء يتنق ص انعل صق كير كخ مدـ ةتحيه يل انتف ر كيل انلتص.
* يتحثص.
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ك طرح انيحث ؤاالن رم تن هك:


ت ةاش ايف تعكر يل انتعت ؿ ن دالالت انة غ انةري ص اال

ص؟

ك ادؼ انيحث ف ل ؿ اإلجتيص ف ان ؤاؿ ان تيؽ إن :



انتعرؼ ل أه ص دالنص انة غ انةري ص يل انتف ر.

انكمكؼ ل انيحث انةريل ةد ايف تعكر.

مههج البحث(.)1
كتطليت طي عص انيحث اال ت تد ل ان ةتهش انيحث ص اآلت ص:


ان ةاش انكةفل انقتمـ ل اال تقراء كذنؾ نلكمكؼ ل انة غ انةري ص ةد ايف تعكر يل تف ره.



ان ةاش انتحل لل اال ػتةيتطل :ال ػتةيتط ػةاش ايػف تعػكر يػل انتعت ػؿ ػن دالالت انةػ غ انةػري ص يػل تف ػ رهق ك ػف
ثـ يؾ انةتتمش يل ة ؽ عريل ت ت ؿ.
كامتضت طي عص انيحث تق

ه إن ت ا دق كةقتط تجل ي ات ةاش ايف تعكر يل انتعت ؿ ن اندالنص انةري ص.

حمددات الدراسة.
ت قكؿ ايف جةل :لـ ك ص ةعب حتػتج إنػ ةػفتء انقر حػصق ك ضػتء انلػتطرق كارت ػتض يػل

لـ انةرؼ

انةحكق ك كاةلص يل اندرسق كهجر نلذات(.)2
يل ت تف هذا انحتؿ يإف انيتحث مد كجػد ةف ػه يػل هػذا انيحػث ارتقػ
تيض ؽ ةطتؽ يحثه كتجعله

رتقػ ةػعيتنق كال ػي ؿ نلةجػتة إال ي حػددات

ةتن يل ان دة انز ة ص ان تتحص إلةجتزهق ك ل ه امتةر انيتحث ل أية ػص ام ػ تء يػل ان جلػد

امكؿ ف انتف ر كي ه كرة انفتتحص كانيقرة.
ك لػ ػ ان ػػرأـ ػػف أف ه ػػذه ان ح ػػددات ضػ ػ قت ج ػػتؿ انيح ػػث ث ػ ػ انرق إال أف انيتح ػػث ا ػػتطتع إنق ػػتء انض ػػكء لػ ػ اندالن ػػص

انةري ص كأثرهت ل انتف ر ةػد ايػف تعػكرق ككضػن ةػكاة ند ار ػص أك ػن كأعػ ؿ ػف اندالنػص انةػري ص ةػد ايػف تعػكر تتطػل
تحص أ ير ف تف رهق كتع ؿ :أية ص اميعتؿق كام تء.
الدراسات السابدقة.
نـ قؼ انيتحث إال ل د ار ص كاحدة تتقتطن ن كضكع انيحث يةكرة يتعرةق هل:
-

أثر الدالالت المغوية في التفسير عند الطاىر ابنن عاونور فني كتابنو التحرينر والتننوير كهػل ر ػتنص د تػكراه نليتحػث

عرؼ انزهراةل

ف جت عص أـ انقرل كمد جتء انفةؿ انراين ف انر تنص يعةػكاف :االعػتقتؽ كأثػره يػل انتف ػ رق كجػتء يػل

ان طلػب انثػػتةل ػف انفةػػؿ ان ػتيؽ أريػػن ةػػفحتت يقػط ػػف انةػ غ اال ػ صق ك ػػتف ػف تكةػ تت انيتحػث يػػل طليػػه أف
يفرد نل كضكع يحث

تقؿً مف هذه انةفحتت انقل لص ال تف ه حقه(.)3
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التنهًد :تعريف الداللة الصرفًة.
الداللة لغة واصطالحاً:

الداللة لغة :قكؿ ايف يترس" :انداؿ كانػ ـ أةػ ف :أحػده ت إيتةػص انعػلء يأ ػترة تتعل اػتق كاآللػر اضػطراب يػل انعػلء.

يتمكؿ مكناـ :دنلت ي ةتن ل انطر ؽق كاندن ؿ :ام ترة يل انعلءق كامةؿ اآللر تدندؿ انعلء إذا اضطرب .)4("...

الداللة اصطالحاً :مػتؿ ةػتحب انتعر فػتت :اندالنػص هػل ػكف انعػلء يحتنػص لػزـ ػف انعلػـ يػه انعلػـ يعػلء آلػرق كانعػلء
امكؿ هك انداؿق كانثتةل هك ان دنكؿ"(.)5

ك عة ةت يل هذه انقض ص اندالنص انلفظ ص كانتػل مػتؿ ةاػت انجرجػتةل يأةاػت " :ػكف انلفػظ يح ػث تػ أطلػؽ أك تل ػؿ ياػـ ةػه

عةته نلعلـ يكضعه"
الصرف لغة :ةظرت يل (انةػرؼ) يػل ان عػتجـ يكجػدت ناػت عػتف ث ػرة ال تلتقػل لػ أةػؿ كاحػدق كحتػ ايػف يػترس مػتؿ:

يػػأف عظػػـ يػػتب (ةػػرؼ) ػػدؿ لػ رجػػن انعػػلءق يقكنػػه عظػػـ عةػػل :أةػػه نػػـ ػػرد ان ل ػػص إنػ أةػػؿ كاحػػدق كمػػد تف ػػرت ي ػػت
مرأت يكجدت ف ل ؿ ا تع تؿ ان ل ص أةل

ف إرجت ات إن أ كر:

 -1التغييننر :ك ةػػه تةػػر ؼ انر ػػتح أم :ةػريات ػػف كجػػه إنػ كجػػه ك ػػف حػػتؿ إنػ حػػتؿق ك ةػػه تةػػر ؼ انل ػػكؿ كان ػ كؿ
ػرؼ إة ػتف هػػك ي عةػ أف تلفتػه ػػف كجػػه
كام ػكرق كةػػرؼ انػدهر تقليػػه كحػػدثتف أ ػكرهق كةػكارؼ انػػدهر ةكاميػهق كةػ ي
انةراؼ انذم ت ر انع لص يألرلق ك قتؿ :انةريص ف ك ب عرؼ ف طلعه تت ر انفةكؿ.
ر ده إن آلرق ك ةه
ٌ

 -2الزيادة والفضل :ك ةاػت ةػرؼ انحػد ث أم :انز ػتدة ي ػه كانتح ػ فق ك ةػه تف ػ ر انقػكؿ يػ

قيػؿ او ةػه ةػريتن كال

دالن ي ركا انةرؼ يتنةتيلص انزامدة ف انفر ضصق كانعدؿ انفر ضصق ك ةاـ ػف ي ػر انةػرؼ يتنتكيػص أم :انرجػكع ػف

انذةبق كانعدؿ يتنفد صق ك ةه انةرؼ يضؿ اندرهـ يل انق ص.

 -3كل ويء لم يخمط بغيره :قتؿ نه انةرؼق ي ر انةتد كيتحات ك ةه عراب ً
ةرؼق كانةر ؼ انحل ػب انحػتر ػت ص
ُ
ةرؼ ف انضرع(.)6

 -4كمتؿ ةتحب انع ف :انتةر ؼ :اوتقاق ويء من ويء(.)7
الصرف اصطالحاً :رؼ انزر عل انةرؼ يأةه ت لحؽ انية ص ي ل تاػت( .)8ك ريػه ايػف ق ػؿ يأةػه " :لػـ يحػث ي ػه ػف
أح ػتـ ية ػػص ان ل ػص انعري ػػصق ك ػت محكاناػػت ػف أةػػتنص كز ػتدة كةػػحص وكا ػ ؿ كعػػيه ذنػؾق كال تعلػػؽ إال يتم ػ تء ان ت ةػػص
كاميعتؿ يأ ت انحركؼ كعياات ي تعلؽ نعلـ انتةر ؼ يات"(.)9

كمد رؼ ةتحب عذا انعرؼ لـ انةرؼ يأةه " :لـ يأةكؿ يعرؼ ياػت أحػكاؿ أية ػص ان ل ػص انتػل ن ػت يػإ راب
كال يةتء"(.)10
كانتعر فتت االةط ح ص ان تيقص تلتقل ن انتعر ؼ انلتكم كي لحظ ي ات عة انتت ر يز تدة أك يت رهت.
ك تدة لـ انةرؼ ت يؽ ذ ره ةد ايف ق ؿ هل ام تء كاميعتؿق كال دلؿ ي ات انحػركؼً مةاػت ال ةػح ي اػت

انتةر ؼ كاالعتقتؽق كمد يةؿ ايف جةل يل ان ةةؼ يل إلراج انحركؼ يج لتات ف لـ انةرؼ.

ك ػػف تعر ػػؼ اندالنػػص انة ػري ص :يأةاػػت اندالنػػص ان ػػت دة ػػف أية ػػص امنفػػتظق ك ػػؿ تت ػػر يػػل ية ػػص ان ل ػػص قػػكد إن ػ
انتت ر يل دالنتات.
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كانعلـ يتنةرؼ ف انعلكـ انتل حتتجات ان ف ر ن ت نلدالنص انةري ص ف أه ص يل تجل ص ان عة .

مههج ابو عاشىر يف التعامل مع داللة الصًغ الصرفًة.

تعد دالنص انة غ انةري ص ف اند تمـ ان ا ص ةد ايف تعػكر يػل انكةػكؿ إنػ

عةػ انػةص انقرآةػلق كياػـ عتة ػهق

كا تةيتط أح ت هق كانكمكؼ ل ي أته وكا جتزه.
ك ف تلل ص ةاش ايف تعكر يل انتعت ؿ ن اندالنص انةري ص يل انةقتط اآلت ص:
أ)

بيان المعنى وتوجييو بالنظر إلى صيغتو الصرفية أو الترجيح بين الدالالت التي تحتمميا الصيغة الصرفية:

نـ ف ايف تعكر ي عزؿ ف ان ف ػر ف انػذ ف جعلػكا دالنػص انةػ غ اال ػ ص ػف انعكا ػؿ ان ا ػص يػل ياػـ اآل ػتت انقرآة ػص

كتكج ه عةتهتق ك ف أ ثلص هذا ةده:

ون ِبا ْل َغ ْي ِب :3[انيقرة]ق يقد ذهب ايف تعكر أف (انت ػب) إ ػت ةػدر ػف انت يػص
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
( -1الغيب) يل مكنه تعتن  :الَِّذ َ
ك ل ه ت كف انيتء نل ي ػص ظريػتن
انت ػػب

ػتق انرق كانكةػؼ تعػر ض يتن ةػتيق ف ك ػكف ان عةػ أف ان ػؤ ة ف ؤ ةػكف يػتو حػتؿ

ػػت ؤ ةػػكف حػػتؿ انحضػػكر ال تن ةػػتيق ف انػػذ ف ؤ ةػػكف يػػتو يقػػط حػػتؿ نقػػتء ان ػػؤ ة ف ي ة ػػت هػػـ ػػتيركف يػػل

أ يتاـ كحتؿ للكهـ يةف اـ.
أك أف (انت ب) ا ـ ن ت أتب ف انحس ف انعكانـ انعلك ص كاملرك ص "كهك ؿ ت ال درؾ يتنحكاس

ت أليػر يػه

انر ػػكؿ  ةػػر حتن يأةػػه كامػػن أك ػ قن ثػػؿ كجػػكد او كةػػفتته ككجػػكد ان م ػػص كانع ػ تط ف كأع ػراط ان ػػت ص ك ػػت
ا تأثر او يعل ه )11("...ق ك ل ه ت كف انيتء تعلقص ي ؤ ةكف.

كج اكر ان ف ر ف ل انقكؿ انثتةل كهك :أف انت ب ا ـ ن ت ا تأثر او يعل هق كان عة تف حت ف ةػد ايػف تعػكرً
يتآل ص ي ات ثةتء لػ ان ػؤ ة ف كتعػر ض يتن عػر ف كان ةػتيق فق كال ػتةن ةػن ػف إرادة ان عة ػ فً مف ت ث ػر ان عػتةل
قةػػد ػػف قتةػػد انعػػترع يػػل تتيػػه ان ػػر ـق كال تضػػتد ي ػ ف ان عة ػ فً يتنػػذ ف آ ة ػكا يتنت ػػب انػػذم ا ػػتأثر او يعل ػػه

ؤ ةكف يه يل حضكرهـ ي ف انةتس كيل أ يتاـ(.)12

ص ِ
ناوةٌ :7[انيقػرة]ق مػتؿ ايػف تعػكر :كانتعػتكة انتطػتء كهػل لػ
نارِى ْم ِغ َ
وَ
( -2غواوة) يل مكنػه تعػتن َ ... :و َعمَنى أ َْب َ
كزف ًيعتنصق ك ػت ةػتغ لػ كزف ًيعتنػص ي ػر انفػتء ي ػه عةػ االعػت تؿق ثػؿ :انع ت ػص كأ رهػتق كم ػؿ :إف ةػ تأص كزف
انةةت تتق ثؿ :انل تطص ل هذا انكزف ن ت ي ات ف عة االعت تؿ ان جتزم(.)13

ثـ يةؿ ايف تعكر يل ي أص اآل ص ل كجكه يقتؿ :هل إ ت ا تعترة تحق ق صً مةه عيه أ ةاـ يل دـ االةتفػتع
يتنػدالمؿ ك أةاػت ت ٌعػػتة يتن عػيه حقػػؽ قػ ن ال ح ػتنق أك جعلػػه ايػف تعػػكر تعػي ه ه مػص تل لػػص يػل ػػدـ انتأ ػؿ يتنػػدالمؿ
يا مص انتعتكة أم :تعي ه عقكؿ ي ح كسق أك جتز ر ػؿ

كال تحس(.)15

متػه انلػزكـ( )14كان ػراد اتةػتياـ يػ زـ ذنػؾ كهػك أف ال تعقػؿ

ً
ْىم ِفنننني طُ ْغين ِ
ػل طىت ػ ػتن كطىت ػػكل
نننان ِي ْم َي ْع َم ُين َ
َ
( -3الطغيننننان) ي ػػل مكن ػػه تع ػػتن َ ... :وَي ُمنننند ُ ْ
نننون :15[انيقػ ػرة]ق كطت ػػتف ػػف طىت ػ ى
كطت تةػتن()16ق مػػتؿ ايػػف تعػػكر" :انطت ػػتف ةػػدر يػػكزف انتفػراف كانعػ راف كهػػك يتنتػػص يػػل انطتػػل كهػػك اإليػراط يػػل انعػػر

كان يػػر"()17ق كذ ػره ايػػف يػػترس تحػػت ةػ ػكاف (يػػل ز ػػتدات ام ػ تء) مػػتؿ ي ػػه ػػف ػػةف انعػػرب انز ػػتدة يػػل حػػركؼ اال ػ ػـ
نل يتنتص()18ق كذ ره ايف جةل تحت يتب (يل مكة انلفظ نقكة ان عة ) كمتؿ ةه :هذا يةؿ ف انعري ص ح فق يإذا أرادكا
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ان يتنتص زادكا يل انلفظ نز تدة ان عة (.)19

( -4التجارة) يل مكنه تعتن  ... :فَ َما َرِب َح ْت ِت َج َارتُ ُي ْم :16[انيقرة] :قكؿ ايف تعػكر" :كانتجػترة ي ػر أكنػه لػ كزف
يعتنص كهل زةص انةتةنق ك عة انتجترة :انتةدم العتراء امعػ تء نقةػد ي عاػت يػث ف أكيػر ػت اعػترل يػه ن ت ػب
ف ذنؾ انكير ت ةفقه أك تأثله .كن ت تف ذنؾ ال ةجح إال يتن ثتيرة كانتجد د ة غ نه زةص انةتةن"(.)20
كمد ذ ر أهؿ انلتػص أف عةػ ةػ تص ًيعتنػص ت ػتلدـ ن ػت ػدؿ لػ كال ػص أك حريػصق كيػل انةػ تص عةػ االعػت تؿق كةػ غ
انةةت تت جتءت ل كزف ًيعتنص العت تنات ل ت ي ات(.)21
كمد ي ف ايف تعكر جلء (انتجترة) لػ ةػ تص انحريػصً كذنػؾ مةاػت تحتػتج إنػ

ثػتيرة كجاػد كدريػص عػأةات عػأف

انحرؼ كانةةت تت.

السنم ِ
ِ
اء :144[انيقػرة] قػكؿ ايػف تعػكر :إف انتقلػب طػتكع
( -5التقمب) يل مكنه تعتن  ... :قَ ْد َنَرى تَ َقمْ َ
نب َو ْج ِين َك فني َّ َ
ملب أم حكؿق كان راد يتقل ب انكجه تحك له ف جاته امةل ص كذ ر ايف تعكر مكؿ ف متؿ :إف ةػ تص انتفع ػؿ
كردهق كمتؿ ي ه ةظرق كدن له :أف انةيل  -ل ه انةػ ة كان ػ ـ -كمػن يػل رك ػه تحك ػؿ انقيلػص
نلت ث ر ن ةه نـ رتضهق ٌ
ص ك ل ه يإف تقل ب كجاه ةد ا تعداده نةزكؿ اآل ص يدؿ ذنؾ ل دـ ت رر انتقل ب ةهق كارتأل ايف تعػكر
إن

أف ة تص انتفع ؿ نقكة ان ف ص ال نلت ث ر ن ت يل انتفع ؿ ف انترمب كانعدة (.)22
ِ
ث لَ ُكن ْنم فَ نَْتُوا َحن ْنرثَ ُك ْم أََّنننى ِو ن ْتُ ْم :223[انيقػرة] رجػػح ايػػف تعػػكر يػػأف ان ػراد ػػف
ناؤُك ْم َحن ْنر ٌ
سن ُ
( -6الحننرث) يػػل مكنػػه تعػػتن  :ن َ
انحرث ان حركث يقرةص كةه فعكالن نفعؿ (يأتكا حرث ـ) كن س ان راد ان ةدرً مف ان قتـ ةيك ةه(.)23
وى َّن ِ
ار ِلتَ ْعتَ ُندوا :231[انيقػرة] ذ ػر ايػف تعػكر يػأف انةػ تص
ض َرًا
( -7الضرار) ةدر ضتر يل مكنه تعتن َ  :وَال تُ ْم ِس ُك ُ
تي ػػتع ؿ يػػل كمػػكع انفعػػؿ ػػف انجػػتةي ف كت ػػتع ؿ نلدالنػػص ل ػ مػػكة انفعػػؿق كرجػػح ايػػف تعػػكر أةاػػت هةػػت ػػتع لص
نل يتنتص يل انضرً مف ان قتـ قتـ تعة ن ل يت له(.)24

ب)

ذكر دالالت متعددة لمصيغة الصرفية دون ترجيح بينيا:

ذ ر ايف تعكر أح تةتن دالالت دة نلة تص انةري ص دكف ترج حق ك ثتنه:
( -1الكتاب) :يل مكنه تعػتن َ  :ذلِ َك ا ْل ِكتَاب َال رْيب ِف ِ
يو :2[انيقػرة]ق مػتؿ ايػف تعػكر :كان تػتب ًيعػتؿ ي عةػ  :ان تػكبق كهػل
ُ َ َ
()25
ً
إ ت ةدر تتب كان راد ةه ان يتنتص يل ان تتيصق أك أةه يعتؿ ي عة  :فعكؿ ليتس ي عة  :ليكس .
ػت مػرره يػل قد تػه انتت ػعص ػف أف قةػد انعػترع يػل تتيػه ت ث ػر

كنعؿ دـ انترج ح ةد ايف تعػكر ػرده إنػ

ان عتةل ك ؿ ت حت له نفظ انقرآف كت ار يه ل ية ح ا تع تؿ ان ـ انيل غ ف ان عػتةل ػف أ ثػتؿ هػذه امنفػتظ

كانت ار ب هل راد و ت نـ ةن ف ذنؾ تةن ةر ح أك أتنب ف دالنص عر ص أك نتك ص أك تكي ق ص(.)26

كانتك ن يل ان عتةل أك

ت

تهت ايػف تعػكر تػكي ر ان عػتةل جعلتػه ػذهب يػل تف ػ ره إنػ ح ػؿ ان عػترؾ انلفظػل لػ

ؿ عتة ه ت أ ػف هػذاق كح ػؿ امضػداد لػ

كاحد إف ةلح ان قتـ إلرادتا ت عتن(.)27

عة اػتق كانقػكؿ يعػدـ انتػرادؼق وكارادة انحق قػص كان جػتز ػف انلفػظ يػل آف

ك ػػن اإلم ػرار يحق قػػص أف او أكدع يػػل تتيػػه ػػف ان عػػتةل كان قتةػػد ػػت فػػكؽ امنفػػتظق كأف ػػؿ ػػت ت ػ ح يػػه أنفػػتظ

انقػرآف ػػف عػػتةل ظةػػكف يأةػػه ػراد انعػػترعق ن ػػف اليػػد ػػف اعػػتراط أف ال ةػػن ػػف ذنػػؾ ػػتةن ةػػر ح ثػػؿ :تضػػتد
ان عتةل ان حت لصق أك إل ؿ هذه ان عتةل يتن تؽ

ت فضل إنػ لػ ؼ قةػكدةق أك أف ت ػكف هةػتؾ مػرامف ةػتريص
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ف انت ػل ـ اليػف تعػكر يػإرادة انحق قػص كان جػتز عػتن وكاف ةػلح ان قػتـ نػذنؾ نكجػكد انقرةػص

ف أحد ان عتةلق ك ل ه ي

انةتريص ف انحق قصق كال ة لـ نه يةحص ح ؿ امضداد ل

عة ات نكجكد ان تةن كهك تضتد ان عتةل(.)28

( -2السمع) يل مكنه تعتن َ  :ختَم المَّ ُو عمَى قُمُوِب ِيم وعمَى ِ
صِ
ناوةٌ :7[انيقػرة]ق مػتؿ ايػف تعػكر يػل
نارِى ْم ِغ َ
َ
وَ
س ْمع ِي ْم َو َعمَنى أ َْب َ
ْ ََ َ
َ
عػرض حد ثػػه ػػف إيػراد (ان ػ ن) :ان ػ ن إ ػػت ةػػدر داؿ لػ انجػػةس كناػػذا أيػػرد يلػ ؼ انقلػػكب كاميةػػترق أك لػ

تقد ر حذكؼ (حكاس

عاـ) أك (جكارح

عاـ)(.)29

ك ل ػ انػػرأـ ػػف أف ايػػف تعػػكر نػػـ ػػرجحق إال أةػػه علػػكـ نػػد ةت أف انحػػذؼ ل ػ ؼ امةػػؿق كام ػػر إذا دار ي ػ ف

انحذؼ ك د ه تف د ه أكن ً مف امةؿ دـ انتت ر(.)30

كاعػترط ان يػرد نجػكاز انحػذؼ كجػكد دن ػػؿ ل ػه ػف قػؿ أك مرةػصق كذهػب انزر عػػل أةػه ال يةػتر إنػ انحػذؼ إال يػػدن ؿ
كاضح أ ر ي ليس(.)31

كذ ر ايف تعكر احت تالن ثتنثتن نإليراد كهك أف كف (ان ن) جت انز يجػتز ي ػه اإليػرادً مف إطػ ؽ أ ػ تء انجػكارح
كام ضتء إذا أر د يه ان جتز ف أ تنات ك ةتدرهت جتز يػل إج ارمػه لػ أ ػر ان فػرد إيػراده كج عػه كمػد اجت عػت

هةت يل انجترحص(.)32

ِ
يم :7[انيقرة]ق قكؿ ايف تعكر :انعذاب أةله اإل ذاب ةدر أ ذب
( -3العذاب) يل مكنه تعتن َ  :ولَ ُي ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
إذا أزاؿ انعذكيصً مف انعذاب ز ؿ ح كة انع شق ية غ ةه ا ػـ ةػدر يحػذؼ انا ػزةق أك هػك ا ػـ كضػكع ن نػـ دكف
حظص اعتقتؽ ف انعذكيص(.)33

كيل هذا ان كضن ذنؾ نـ رجح ايف تعكر.

ضنا ولَينم عن َذ ِ
نيم :10[انيقػرة]ق جعػؿ ايػف تعػكر
اد ُى ُم المَّ ُ
( -4األليم) يل مكنه تعػتن ِ  :في قُمُنوِب ِي ْم َم َنر ٌ فَ َنز َ
نو َم َر ً َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
(أن ـ) ل ث ثص عتف:
 ي عة  :فعكؿق قكؿ ايف تعكر" :ام ثر يل هذه انة تص أف انريت ل ي عة

فعػؿ كأةػله ػذاب ي ػؤنىـ يةػ تص
ي ى
()34

ا ػػـ ان فعػػكؿ أم :ػػؤنـ ػػف عػػذب يػػه لػ طر قػػص ان جػػتز انعقلػػلً مف ان ػػؤنـ هػػك ان عػػذب دكف انعػػذاب "...

كة تص (يع ؿ) تدؿ ل انثيكت كانعدة كان يتنتص أ ثر ف ة تص ( فعكؿ) انتػل تػدؿ لػ انحػدكث()35ق وكانػ

ان يتنتػػص ذهػػب أيػػك ان ػػعكد كمػػتؿ (" :ػػذاب أن ػ ـ) أم :ػػؤنـ قػػتؿ :أنػ هػـ كهػػك أن ػ ـق كج ػ ون كهػػك كج ػػن يكةػػؼ يػػه
انكجن حق قصه نل ؤنـ كان ضركب )36("...ق كناذا جتء يل عذكر انػذهب يػل مكنػه
ي
انعذاب نل يتنتص  ...يإف امنـ ك ى
ِ
َن لَ ْم تَ ْغ َن ِب ْاأل َْم ِ
س :24[كةس]" :كأم ـ يع ؿ قتـ فعػكؿً مةػه أيلػغ ةػهق كناػذا ال
يدا َكَ ْ
اىا َحص ً
تعتن  :فَ َج َع ْم َن َ
قتؿ ن ف جرح يل أة لته جر حق ك قتؿ نه :جركح"(.)37
()38

 أن ـ ي عة  :يت ؿق قكؿ ايف تعكر " :ف أنـ ي عة ةتر ذا أنـ"

كنعؿ ايف تعػكر قةػد ياػذا زةػص ان يتنتػص

ف ا ـ انفت ؿ نلدالنص ل انة ب(.)39
 أن ػ ـ ي عة ػ ً :
فعػػؿق ذهػػب ايػػف تعػػكر إن ػ أف أن ػ ـ ي عة ػ ا ػػـ يت ػػؿ ( ػػؤنـ) م ت ػتن ل ػ (ان ػ ن) ي عة ػ ( ػ ن)
ي
كانكج ن ي عة ( كجن)ق قكؿ رك يف عد رب:
كل ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػد دنف ػ ػ ػػت ناػ ػ ػ ػػت يل ػ ػ ػ ػػؿ

تح ػ ػ ػ ػ ػػص ي ػ ػ ػ ػ ػػةاـ ضػ ػ ػ ػ ػػرب كج ػ ػ ػ ػ ػػن

وكان ه ذهب ايف ط ص(.)40
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كرد ايف تعكر ل

ف ةن انق تس يػل هػذا ان كضػن يػأف هػذا ث ػر يػل ان ػ ـ انيل ػغق كا تػذر ن ػف ةػن انق ػتس

يقكنه ..." :ك ةن انق تس نل كند ف مةد ةػه انتيت ػد ػف لتنفػص انق ػتس دكف داعً نػم
انيل غق ي

تةن ف تلر ش ان ـ انفة ح ل ه"(.)41

لتػيس حػتؿ انجتهػؿ يحػتؿ

كيل هذا ان كضن نـ رجح ايف تعكر ي ف ان عتةل ان لتلفص نلة تص انةري ص كنـ كجاات كا تف يذ رهت ل

جتنص.

كح ؿ انة تص انةري ص ل ج ن دالالتات ان حت لص وكاف تةت إحدل اندالالت أمػكل ػف أ رهػت أ ػر نػه كجػه يػل
انعري ص ذ ره ايف جةل يل انلةتمص يل يتب (انلفظ رد حت ن م ر ف أحده ت أمكل ف ةتحيه أ جتزاف ج عتن

ي ه أـ قتةر ل اممكل ي ةا ت؟)ق كمتؿ ايف جةل" :امةؿ أف يعتقد اممكل كال ةػن أف ػكف امضػعؼ ػرادانق
كهذا وكاف تف فتن يإةه جتمز يل ـ انعربق ك ثؿ نه ايف جةل يجكاب انعتنـ انذم مد ج ب يل انعػلء انكاحػد
أجكيص وكاف تف يعضات أمكل ف يعض ي ت ةعه مػكة انقػكم ػف إجػتزة انكجػه اآللػرق كري ػت أيتػ يتمضػعؼ ةػده

يح ب انحتؿ"(.)42

كمد مرر انػد تكر ت ػتـ ح ػتف أف ان عةػ انػكظ فل نل يةػ انكاحػد تعػدد ك يقػ
انقرامف انلفظ ص كان عةك ص كانحتن ص ل ان كاء يإذا حددته انقرامف يل
ج)

لػ هػذا انتعػدد كاالحت ػتؿ إنػ أف تحػدده

تؽ ت أةيح ةةتن يل عة كاحد(.)43

الوقوف عمى المطا ف البالغية من إيراد صيغة صرفية بعينيا:

اةع س اهت تـ ايف تعكر كحيه نلي أص يل تل س انلطتمؼ اني أ ص ال ػتع تالت انةػ غ انةػري ص ان لتلفػصق يفػل
ه ف َ ذلِ َك ا ْل ِكتَاب َال رْيب ِف ِ
ين ا تلرج ف ان يتنتص انتػل ػدؿ ل اػت انكةػؼ يتن ةػدر -إضػتيص
عرض
يو ُى ًدى لِ ْم ُمتَّ ِق َ
ُ َ َ
إنػ ػكف ةػ تص ان ةػدر ال تػدؿ لػ ز ػتف حػدد -عػػتف أىج لاػت يػل تف ػ ره يقػتؿ" :حةػؿ ػػف كةػؼ ان تػتب يتن ةػػدر

(هدل) ف كيرة ان عتةل تال حةؿ نك كةؼ يت ـ انفت ؿ يق ؿ :هتد نل تقػ ف .ياػذا ثةػتء لػ انقػرآف كتةك ػه يػهق كتللػص
نلثةتء ل ان ؤ ة ف انػذ ف اةتفعػكا ياد ػه يػتنقرآف نػـ ػزؿ كنػف ػزاؿ هتد ػتن نل تقػ فق يػإف ج ػن أةػكاع هدا تػه ةفعػت ان تقػ ف يػل
ػػتمر ارتػػب انتق ػكل كيػػل ػػتمر أز تةػػه كأز ػػتةاـ  .)44("...ك ػػت ال عػػؾ ي ػػه أف انكةػػؼ يتن ةػػدر ي ػػه يتنتػػص أ ثػػر ػػف

انكةؼ يت ـ انفت ؿ حت ن أف ان كةكؼ
انةفص انةر حص(.)45
كيل عرض

ت قكؿ ايف جةل ةتر للكمتن ػف انفعػؿ كهػذا عةػ ال تجػده كال تػت ف ةػه

ه ف انلط فص اني أ ػص يػل إيػراد (ان ػ ن) يػل مكنػه تعػتن ( :لػتـ او لػ ملػكياـ ك لػ

ػ عاـ

ك ل أيةترهـ أعتكة) متؿ ايف تعكر" :انقلكب تفتكتص يل اعػتتتنات يػتنتف ر يػل أ ػر اإل ػتف كانػد ف لتلػؼ يػتلت ؼ

كضكح امدنص  ...يل ؿ قؿ حظه ف اإلدراؾق ك تةت اميةتر أ ضتن تفتكتص انتعلؽ يتن رم ػتت انتػل ي اػت دالمػؿ انكحداة ػصق يػل

اآليػػتؽق كيػػل امةفػػس انتػػل ي اػػت دالنػػصق يل ػػؿ يةػػر حظػػه ػػف االنتفػػتت إنػ اآل ػػتت ان عج ػزات كانعيػػر كانعظػػتتق يل ػػت التلفػػت
أةكاع ت تتعلقتف يه ج عت.

كأ ػػت ام ػ تع يإة ػػت تةػػت تتعلػػؽ ي ػ تع ػػت لقػػل إن اػػت ػػف انق ػرآف يتنج ت ػػتت إذا ػػ عكا انقػػرآف ػػ عكه ػػ ت تن وكاة ػػت
تفتكتكف يل تديره كانتدير ف ؿ انعقكؿق يل ت اتحد تعلقات يتن ك تت جعلت عتن كاحدان"(.)46

كنػػـ قتةػػر ايػػف تعػػكر لػ تجل ػػص انلطػػتمؼ اني أ ػػصق يػػؿ ػػتف أح تةػتن عػػرج لػ يعػػض أ ػرار اإل جػػتز يػػل ا ػػتع تؿ
ية ص ةري ص يل كضن ك دـ ا تع تنات يل كضن آلرق ك ثتنػه :ا ػتع تؿ (مواقينت) يػل مكنػه تعػتن  :يسن َلُوَن َك ع ِنن ْاأل ِ
َىمَّ ِنة
َ
َْ
يت لِ َّمن ِ
اس َوا ْل َحج :189[انيقرة] قكؿ ايف تعكر :ان كام ت ج ن قتتق كان قتت :إ ػت هػك انكمػت ةػه جػتء
قُ ْل ِى َي َم َو ِاق ُ
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ػؿ ػف ام ػتؿ ي ػكف ةػكأه يةػ تص

يكزف اآلنص يتنتصق وكا ػت أف ػكف ان قػتت ألػص ػف انكمػتً مةػه كمػت مػدر ي ػه
ا ػػـ اآلنػػصً مف انع ػػؿ انػػذم مػػدر ي ػػه أةػػه آنػػص نضػػيط انكمػػتق ناػػذا امتةػػر ا ػػتع تؿ ( كام ػػت) لػ انحػػش كنػػـ ت ػػتع ؿ يػػل
انع رةً مف انع رة ال كمت نات ي ت كف ن هلص يتمدة يل يعلات(.)47
د)

االستدالل بضبط بنية الكممة عمى معناىا:

ا تعتف ايف تعكر يضيط ية ص ان ل ص يل ترج ح ان عة ق ك ف هذا:
ِ
ود َىا َّ
( الوقود) يل مكنه تعتن  ... :فَاتَّقُوا َّ
نارةُ  :24[...انيقػرة] :مػتؿ ايػف تعػكر" :كانكمػكد
الن َار الَِّتي َوقُ ُ
الن ُ
اس َوا ْلح َج َ
يفػػتح ان ػكاك ا ػػـ ن ػػت كمػػد يػػهق كيتنضػػـ ةػػدر كم ػػؿ يػػتنع سق كمػػتؿ ايػػف ط ػػص ح ػػل انضػػـ كانفػػتح يػػل ػػؿ ػػف انحطػػب

()48
انكنػكع
كان ةدر  .كم تس يىعكؿ يفتح انفتء أةه ا ـ ن ت يفعؿ يه تنكضكء  ...إال يعص أنفػتظ كردت يػتنفتح نل ةػدر كهػل ى
انكمكد .كانفتح هةت هك ان تع فً مف ان راد اال ـق كمػرئ يتنضػـ يػل انعػتذ كذنػؾ
انكضكء كان ى
انكزكع كانلىتكب ك ى
طاكر ك ى
كانقىيكؿ ك ى

ل ا تيتر انضـ ةد انر أك ل حذؼ ضتؼ أم :ذكك كمكدهت انةتس"(.)49

(انكمكد) يتنفتح ا ـق كيتنضـ ةدر كهذا ت ذهب إن ه ايف يترس كانز لعرم(.)50
ت يؽق ةجد أف ايف تعكر رجح أف ى

ه)

االستدالل بالق ار ن عمى زمن الصيغة الصرفية:

ػػرل ايػػف تعػػكر أف انقػرامف هػػل انتػػل تحػػدد اندالنػػص انز ة ػػص نلةػ تص انةػري صق ك ثتنػػه (ان تقػ ف) يػػل مكنػػه تعػػتن ُ  :ىن ًندى

نين :2[انيقػرة]ق يػػتن تقل ا ػػـ يت ػػؿ تلػػب ا ػػتع تنه يػػل ز ػػف انحػػتؿق إال أةػػه د ٌؿ يػػل اآل ػػص لػ ان تضػػل كانحػػتؿ كان ػػتقيؿ
لِ ْم ُمتَّ ِقن َ

يقرةص ان تؽ كانكةؼ يتن ةدر.

قكؿ ايف تعكر" :انادل ا ـ ةدر ن س نػه ةظ ػر يػل نتػص انعػرب إال :ػرل كتقػ كي ػ كنتػ يػل نتػص مل لػص"()51ق ثػـ

يةؿ ايف تعكر يل اندالنص انز ة ص نلكةؼ يتن ةدرق يقتؿ هل ل ث ثص أز ةص:

 -1القرآن ُىدى فني زمنن الحنال :كذنػؾ مف انكةػؼ يتن ةػدرق إة ػت جػتء كضػتن ػف انكةػؼ يت ػـ انفت ػؿق كا ػـ انفت ػؿ

امةؿ ي ه ز ف انحتؿ كان راد حتؿ انةطؽق ك عضده أف (ان تق ف) ا ـ يت ؿ دؿ ل ز ف انحتؿ أم :ان تق ف هـ

ان تقكف يل انحتؿ()52ق كان عة  :أف ج ػن ػف ةػزه ةف ػه كأ ػدهت نقيػكؿ ان ػتؿ اد ػه هػذا ان تػتبق أك ز ػده هػدلق
قكنه تعتن ( :كانذ ف اهتدكا زادهـ كآتتهـ تقكاهـ).

 -2القرآن ىدى في الزمن الماضي :أم حةػؿ يػه هػدل ك ػكف ان ػراد ػف ان تقػ ف ػف تةػت انتقػكل عػعترهـ أم :أف
انادل ظار أثره ي اـ يتتقكا ك ل ه ي ػكف ػدحتن نل تػتب ي عػتهدة هد ػه كثةػتء لػ ان ػؤ ة ف انػذ ف اهتػدكا يػه .كهةػت

قػػرر اي ػف تعػػكر حق قػػص أةػػه أ ػػر أتنػػب ل ػ انكةػػؼ يت ػػـ انفت ػػؿ (ان تق ػ ف) أف يطلػػؽ ل ػ ان تةػػف ف يػػتنتقكل ي ػػت
ضػ ً مف ػت ػيؽ ا ػـ انفت ػؿ تلػب ا ػتع تنه يػل ز ػف انحػتؿ ن ةػه جػتز إط مػه لػ ان تضػل يقرةػص ػ تؽ انثةػػتء
ل ان تتب(.)53

أم :إف ان تؽ ةد ايف تعكر ف انقرامف انتل تج ز إلراج انة تص انةري ص ف ز ةات انذم تدؿ ل ه.

 -3القرآن ىدى فني المسنتقبل :ي عةػ أف انقػرآف يهػدل يػل ان ػتقيؿ نلػذ ف ػ تقكف يػل ان ػتقيؿق كهػذا

ػت قػكؿ ايػف تعػكر:

يع ف ل ه مر ةص انكةؼ يتن ةدرً مف ان ةدر ال دؿ ل ز تف ع ف.
انتفة ؿ ان تيؽ ف ز ف انة غ انةري ص ا تدؿ يه ايف تعػكر لػ كيػرة ان عػتةل انتػل تحةػلت ػف انكةػؼ يتن ةػدرق
يل ؼ نك تف انكةؼ يت ـ انفت ؿ (هتد نل تق ف)ً يتنقرآف هدل نل تق ف يل تمر أز تةه كأز تةاـ(.)54
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ك)

التوسع في بع

المباحث الصرفية دون أن يذكر أثرىا في المعنى:

تن ي فتتحاتق يقد تةت تعدد انة غ انةري ص جتالن ف جػتالت إظاػتر
ن ت تف ايف تعكر ت ةتن ف انلتص
َّت لِ ْم َكن ِ
الننناس وا ْل ِحجننارةُ أ ِ
ل تػػه انلتك ػػص كانةحك ػػصق يفػػل عػػرض تف ػ ره نقكنػػه تعػػتن  ... :فَنناتَّقُوا َّ
ين
ُعنند ْ
نار الَِّتنني َوقُ ُ
ناف ِر َ
ود َىننا َّ ُ َ َ َ
النن َ
اػـ ج عػكا حجػ انر ػف أحجػتر
[انيقرة ]24 :قكؿ ايف تعكر" :كانحجترة ج ن حجر ل أ ر م تس كهك كزف ةتدر يػل
كأنحقكا يه هتء انتأة ث متؿ

يك ه:

ت أنحقكهت يتنيعكنص كانفحكنصق ك ف أيل انا ثـ :أف انعرب تػدلؿ اناػتء يػل ػؿ ج ػن

ل يعتؿ أك يعكؿ مةه إذا كمؼ ل ه اجت ن ي ه ةد انكمؼ ت ةتف أحده ت :امنؼ ان ت ةصق كانثتةل :انحرؼ ان كمكؼ
ل ػػه أم :ا تح ػػةكا أف ػػكف لف فػتن إذا كمفػكا ل ػػه كنػ س هػػك ػػف اجت ػػتع ان ػػت ة ف ان ةػػكعق ك ػػف ذنػػؾ :ظت ػػص كةفػػترة

كيحتنص كحيتنص كذ ترة كيحكنص كح كنص (ج ك ػتن) كيً ػترة ج ػن ىي ػر يفػتح انيػتء ك ً اػترة ج ػن ي اػرق ك عةػ كمكدهػت انحجػترة:
أف انحجػر جعػػؿ ناػػت ػػتف انحطػػبً مةػه إذا اعػػتعؿ ةػػتر أعػػد إح ارمػتن )55("...ق كيػػل هػذا ان كضػػن نػػـ عػػر ايػػف تعػػكر
ندالنص ة تص انج ػكع هػذهق كنػـ ػرد ج ػن (حجػر) يػل انقػرآف إال لػ كزف ًيعتنػص (حجػترة)()56ق كجعػؿ اآلنك ػل (أحجػتر)

ج ن ملص ك(حجترة) ج ن ثرة(.)57
ز)

العدول الصرفي في الصيغ االسمية عند ابن عاوور:
ن ت تةت حدكد هذا انيحث هل انة غ اال

صق يقد كجدت يل أألب ان كاضن انتل ررت ل ات أف ايف تعػكر

تف عزك ظتهرة انعدكؿ انةريل إن انجكاز انلتكم كناجتت انعػربق كن ػت ػتف ا ػتقرامل ةتمةػتن يػ أ ػتط ن انجػزـ يػأف

ةت جتل ةاتم ص ن ةل كجدت ةده تكج اتن ي أ تن ك عةك ػتن نلعػدكؿ انةػريل يػل اميعػتؿ أ ثػر ػف ام ػ تء كنعػؿ ان ػيب أف

انعدكؿ انةريل ف تكج اه دالن تن كي أ تن أ ثر يل اميعتؿ ف ام تء( )58كام ر حتتج ز د يحث.
ِ
اج ُمطَ َّي َنرةٌ :25[انيقػرة]ق قػكؿ ايػف تعػكر" :كمكنػه ( طاػرة) هػك يزةػص
يينا أَْزَو ٌ
ك ف هذه ان كاضن مكنه تعػتن َ ... :ولَ ُي ْنم ف َ
اإليػراد ك ػػتف انظػػتهر أف قػػتؿ ( طاػرات) ػػت مػػرئ يػػذنؾ كن ػػف انعػػرب تعػػدؿ ػػف انج ػػن ػػن انتأة ػػث ث ػ انر نثقلا ػػت مف انتأة ػػث

ل ؼ ان أنكؼ كانج ن ذنؾ يإذا اجت عت تفتدكا ف انج ن يتإليراد كهك ث ر عتمن يل

اـ ال حتتج ن

تعاتد"(.)59

كذهب أيك ان عكد أف ( طارة) ك( طارات) نتتتف ية حتتف يتنج ن ل انلفظ كاإليراد ل تأك ؿ انج ت ص(.)60
كمد جعؿ انقرطيلق كايف ط ص ( طارة) دكالن ف (طتهرة) مةات يل انلتص أيلغ كأج ن(.)61
كنعؿ مراءة ( طارات) هل انتل جعلت ان ف ر ف رجحكف يأف (أزكاج) يل اآل ص هل ة تء أهؿ انجةص حك انر ي ٌػف أـ
ف ة تء اندة تق ن إمرارهـ يأف (انزكج) ت تع ؿ نلذ ر كامةث (.)62
كيل مكنه تعتن  :ثََال ثَ َة قُُروٍء :228[انيقرة] ذهب ايف تعكر أةه دؿ ف ج ن انقلص إنػ ج ػن ان ثػرة يػل مػركءً

مف ف تدة انعرب أف تتةتكب ة غ انج كع إف أ ف انليس يأكثر يل اآل ص انة تص املؼ(.)63
ح)

االىتمام بدالالت الصيغ الصرفية في القراءات المتعددة:

اهتـ ايف تعكر يتلت ؼ انة غ انةري ص يل انقراءاتق ك ف أ ثلص ذن ت :ذ ره يل عرض مكنه تعػتن َ  :مالِكِِ
َي ك ِم ال ك نيي ِ  :4[انفتتحػػص]ق ذ ػػر ايػػف تعػػكر انقػراءة انثتة ػػص ( لػػؾ ػػكـ انػػد ف)ق كا ػػتفتض يػػل انفػػرؽ ي ػ ف انق ػراءت ف( )64ػػف ح ػػث
امةػػؿ االعػػتقتملق كانية ػػص انة ػري صق ك ػػف ح ػػث ان عة ػ ق ثػػـ مػػتـ يتال ػػتدراؾ ل ػ ان ف ػػر ف تػػرج حاـ إلحػػدل انق ػراءت ف ل ػ

املػػرل يقكنػػه ..." :ك لتته ػػت ةػػح حص ثتيتػػص

ػػت هػػك عػػأف انقػراءات ان تػكاترة

ػػت تقػػدـ يػػل ان قد ػػص ان تد ػػص"()65ق ثػػـ ا ػػتدرؾ

اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1111 ،)2ه2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121

9

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 2, Art. 5

مههج ابو عاشىر يف التعامل مع الداللة الصرفًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لػ ان ف ػػر ف كان حتجػ ف نلق ػراءات انتةػػدم ني ػػتف ػػت يػػل مػراءة ( لػػؾ) ك( تنػػؾ) ػػف لةكةػ تت يػػل ان فاػػكـ يعػػد أف
مةػػركا انةظػػر لػ ان فػػردة كأفلػكا ػػف إضػػتيتات إنػ ( ػػكـ انػػد ف)ق ك ل ػػه رأل ايػػف تعػكر يػػتنةظر إنػ اندالنػػص انتر ي ػػص
أف( لؾ) ك( تنؾ) نتتتف كه ت ي عة كاحدق ك تك تف يل إيتدة أةه ان تةرؼ يل عؤكف ذنؾ ان كـ دكف عياص عترؾ.
ك ن ت نلدالنص انتر ي ص ف أه ص يػل تحد ػد ان عةػ إال أف ايػف تعػكر لػتنؼ أحػد أةػكنه ان ا ػص انتػل ذ رةتهػت

تيقتن كهك تكي ر ان عتةل يل تتب او ت أ ف ذنؾ.

كيل مكؿ ايف تعكر تض ؽ نلتة اندالنل يل انلفظ ف ي لػؾ دالػؿ تحػت تنػؾ يػدن ؿ مكنػه( :مػؿ انلاػـ تنػؾ ان لػؾ)

كان لػؾ ألػػص كأ ػػدح ػػف ان تنػػؾق يقػػد ػكف ان تنػػؾ أ ػػر لػػؾ كال ػػكف ان لػػؾ إال تنػؾ()66ق كم ػػؿ" :ان تنػػؾ قػػدر لػ
قدر ل ه ان لػؾ ػف انتةػرؼ ي ػت هػك لػؾ نػه يػتني ن كانايػص كانعتػؽق كةحػك ذنػؾق

ان تنؾ

ػت أف ان لػؾ قػدر لػ

ت عكد إن تدي ر ان لؾ كح تطته كر ت ص ةتنح انر ص"()67ق كتك ن ان عة انقرآةل أكنػ

ػػتال

ػتال قػدر ل ػه

ػف انقػكؿ يػأف انقػراءت ف

ي عة كاحد.

كيل مكنه تعتن  ... :وتَص ِر ِ
يف الرَيا ِح :164[انيقػرة] قكؿ ايف تعكر" :كج ن انر تح هةػت مف انتةػر ؼ امتضػ
َ ْ
انعددً مةاػت ل ػت تت ػر اياػت يقػد ةػترت ر حػتن أ ىػر انتػل ػيقت .كمػرأه انج اػكر (انر ػتح) يػتنج ن كمػرأه ح ػزة كان ػتمل
(انر ح) يتإليراد ل إرادة انجةسق كا تفتدة انع كـ ف ا ـ انجةس ان عرؼ كاء تف فردان أك ج عتن كاء"ق كيعد تكج ه
ان عةػ

لػ انقػراءت ف ا ػػتدرؾ لػ

ػػف مػػتؿ :إف انر ػػتح يةػ تص انج ػػن ت ػػتع ؿ نلل ػػرق كانػػر ح نلعػػر كمػػتؿ :هػػل تفرمػػص

أألي ص يدن ؿ الت ؼ انقراءات يل انقرآف يل ان فردة(.)68

كيل ان ثتؿ ان تيؽ كجه ايف تعكر تعدد انة غ انةري ص (انر ح) ك(انر تح)ق كيٌف أثره ل ان عة (.)69

اخلامتة.

يعد هذه انجكنص ان ر عص يل تف ر ايف تعكر للةت إن انةتتمش اآلت ص:



أكن ايف تعكر اندالنص انةري ص أه ص يتنتص يل تف ره.



ظار ف ل ؿ انيحث ت ف ايف تعكر انلتكم كمدرته ل ا تث تر اندالنص انةري ص يل تجل ص عتةل اآل تت انقرآة ص.



أيرز ايف تعكر انفركؽ اندم قص ي ف دالالت انة غ.



ظار ف ل ؿ انيحث أةه ال تةن ف ح ؿ انة تص انةري ص ل

ت تحت له ف ان عػتةل ػت داـ يةتؤهػت انةػريل

حت ؿ هذاق يت ث ر ان عتةل ف قتةد انعترع كهك ف اإل جتز يل اإل جتز.



أنق ايف تعكر انضكء ل ظتهرة تةتكب انة غق ك ت

()70

ظتهرة انعدكؿ انةريل يل تتب او

.

ظار جل تن ف انيحث أف اندالنص انةري ص ن ت مطع ص ك تح ـ يل تحد دهت كا ؿ دة ةات قتةد انقرآف انعت ص

ك تؽ اآل تت كأ رهتق يقد تةةرؼ عتةل امية ص انعري ص إن

عتف ألرل اة جت تن ن ان قتةد انعت ص ن تتب او(.)71

اهلىامش.
( )1ا ت د انيتحث يل ت

ص ان ةػتهش تػتب انػد تكر ير ػد امةةػترم (ت 1430ق2009 /ـ)ق أبجنديات البحنث فني العمنوم الونرعيةق

دار انحت د نلةعر كانتكز نق

تفق امردفق 2007ـق (ط)1ق ص70ق كص.101
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”Qunbar: Ibn Ashour's Approach in Dealing with the Morphological Connotation through his Book “Al-Tahrir wa Al-Tanwir
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( )2ث تف يف جةل (ت 392ق1002 /ـ)ق المنصفق دار إح تء انتراث انقد ـق ي ركتق نيةتفق 1954ـق (ط)1ق ص.5

( )3عرؼ انزه ارةػلق أثر الدالالت المغوية عنند ابنن عاونور فني كتابنو التحرينر والتننويرق أطركحػص د تػك ارهق ان ػعكد صق جت عػص أـ
انقرلق م ـ ان تتب كان ةصق ععيص انتف رق 1427هػق ص 379ك ت يعدهت.

( )4أح ػػد يػػف يػػترس (ت 395ق1004/ـ)ق معجننم مقنناييس المغننةق دار ان تػػب انعل ػػصق ي ػػركتق نيةػػتفق 2011ـق (ط)3ق ػػش1ق
ص.399

( )5ل ػػل ي ػػف ح ػػد ي ػػف ل ػػل ان ػػز ف انع ػػر ؼ انجرج ػػتةل (ت 816ق 1413/ػ ػ)ق التعريفننناتق ؤ ػػص انح ػػة ق ان ت ػػربق ان ػػدار
اني ضتءق 1427هػق (ط)1ق 2006ـق ص98ق .97

( )6ةظػػر :انلل ػػؿ يػػف أح ػػد انفراه ػػدم (ت 170ق786/ـ)ق العننينق تحق ػػؽ :يػػد انح ػػد اناةػػداكمق دار ان تػػب انعل ػػصق ي ػػركتق
نيةتفق 2003ـق (ط)1ق ج2ق ص .392ك ح ػد يػف انح ػف يػف در ػد (ت 321ق933/ـ)ق جمينرة المغنة تحق ػؽ :ر ػزم ة ػر
يعلي ػ ػػلق دار انعلػ ػػـ نل

ػ ػ فق ي ػ ػػركتق نيةػ ػػتفق 1987ـق (ط)1ق ص740ق 1171ق 1237ق 1269ق  .1288كايػ ػػف يػ ػػترسق

معجم مقاييس المغةق ش2ق ص .395ك ح كد انز لعرم (ت 538ق1143/ـ)ق أساس البالغةق ان تيص انعةر صق ي ركتق

2009ـق (ط)1ق ص .437ك جػ ػػد انػ ػػد ف ح ػ ػػد يػ ػػف عقػ ػػكب انف ركزآيػ ػػتدم (817ق1415/ـ)ق القنننناموس المحننننيط
انر تنصق ي ركتق 1996ـق (ط)5ق ص1068ق .1069

( )7انفراه دمق العينق ج2ق ص.392

( )8يدر اند ف انزر عػل (ت 794قق 1392ـ)ق البرىان في عمنوم القنرآنق
ج1ق ص.335

ؤ ػ ػػص

تيػص دار انتػراثق انقػتهرةق 1429هػػ2008/ـق (ط)1ق

( )9يد او يف يد انرح ف ان لقب يتيف ق ؿ (ت 769هػػق 1367ـ)ق ونرح ألفينة ابنن مالنكق ان تيػص انعةػر صق ةػ داق ي ػركتق
1432هػ2011/ـق (ط)1ق ص.485

( )10أح د انح كمق وذا العرف في فن الصرفق ةطف انيتيل انحليل كعػر تهق 1381هػػ1964 /ـ (ط)14ق ص .19ك ةظػر

أ ض ػتن تعر ػػؼ لػػـ انةػػرؼ :يػػده انراجحػػلق التطبيننق النحننويق دار انةاضػػص انعري ػػصق ي ػػركتق 1404ق1984 /ـق (ط)1ق

ص .7ك ةظر أ ضتن :ح كد
(ط)1ق ص.61

تعػصق التحمينل المغنوي فني ضنوء عمنم الداللنةق دار انةعػر نلجت عػتتق ةػرق 1426هػػ2005 /ـق

( )11ح ػػد انطػػتهر يػػف تعػػكر (ت 1393ق1973/ـ)ق التحريننر والتنننويرق دار ػػحةكف نلةعػػر كانتكز ػػنق تػػكةسق (د.ت)ق (ط)1ق
ج1ق ص.229

( )12ةظػػر :ا ت ػراض أيػػل

ػػلـ ل ػ جعػػؿ (انت ػػب) ا ػػـ ن ػػت ا ػػتأثر او يعل ػػه ن ػػت ترتػػب ل ػػه ػػف أف ػػكف ان عطػػكؼ ةفػػس

ان عطكؼ ل هً (ك ؤ ةكف ي ت أةزؿ إن ؾ ك ت أةزؿ ف ميلػؾ كيػتآللرة هػـ كمةػكف) عطػكؼ ل ( ؤ ةػكف يتنت ػب) كهػك أ ػر
جتمزق كرد ل ه انرازم يأف انت ب إ تف يج لػص انتتميػتت كاآل ػص انتػل تل اػت تفةػ ؿ ياػك ػف يػتب طػؼ انلػتص لػ انعػتـ
ثػػؿ مكنػػه تعػػتن ( :ك م تػػه كر ػػله كجير ػػؿ ك ػػتؿ)..ق كا تػػرض أيػػك

ػػلـ يت ت ارضػػتت ألػػرل ردهػػت ل ػػه ان ػرازمق ةظػػر

تػتب :انفلػر انػرازم (ت 606ه ػ1209/ـ)ق التفسنير الكبينرق دار إح ػتء انتػراث انعريػلق ي ػركتق نيةػػتفق 1422ق2001/ـق

(ط)4ق ش1ق ص 273ك ت يعدهت.

( )13يتضؿ ةتنح ان ت راملق معاني األبنية في العربيةق دار

ترق

تفق امردفق 1428ق2007/ـق (ط)2ق ص.22

( )14ةظر تفة ت هذه ام كر اني أ ص يل تتب :يضؿ يتس (ت 1432ق2011/ـ(ق البالغة فنونينا وأفنانينا :عمنم البينان
والبديعق دار انفرمتف نلةعر كانتكز نق

تفق امردفق 1417هػ1996 /ـق (ط)2ق ص 32ك ت يعدهتق كص 222ك ت يعدهت.

( )15ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص.255
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( )16كمتؿ انفراء يل مكنه تعتن   :ذيت ث كد يطتكاهتق متؿ :أراد يطت تةاتق كه ت ةدراف إال أف انطتكل أع ؿ يرؤكس اآل ػتت
يػػتلت ر نػػذنؾ  ...كمػػتؿ انزجػػتج :أةػػؿ طتكاهػػت طت تهػػتق كيعلػ إذا تةػػت ػػف ذكات ان ػػتء أيػػدنت يػػل اال ػػـ كاكا ن فةػػؿ يػ ف

اال ػػـ كانةػػفصق تقػػكؿ هػػل انتقػػكلق وكاة ػػت هػػل ػػف تق ػػتق كهػػل انيقػػكل ػػف يق ػػتق ةظػػر :ايػػف ةظػػكرق لسننان العننربق ج15ق
ص .7كذهب انف ركزآيتدم إن أف طتكل ف طتػت كن ػت ػف طى ًتػلق ةظػر :انف ركزآيػتدمق القناموس المحنيطق ص.1685
ى
كنـ ترد طتكل إال رة كاحدة يل انقرآف ( ذيت ث كد يطتكاهت)ق ي ة ت (انطت تف) كردت يح ب ان عجـ ان فارس منفتظ انقرآف

ت ن رات.

( )17ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص.296
( )18أح د يف يترس(ت 395ق1004/ـ)ق الصاحبيق دار

تيص ان عترؼق ي ركتق نيةتفق 1414ق1993 /ـ (ط)1ق ص.101

( )19ث تف يف جةل(ت 392قق 1002ـ)ق الخصا صق دار انحد ثق انقتهرةق 1428ق2008/ـق (ط)1ق ش3ق ص.258
( )20ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص.300

( )21ان ت راملق معاني األبنية في العربيةق ص 21ك ت يعدهت.
( )22ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج2ق ص.27

( )24ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.371
( )25ايف تعكرق التحرير والتنوير

ش1ق ص.423

( )25ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.221

( )26ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص 93ك ت يعدهتق ان قد ص انتت عص.

( )27اتد مةيرق أصول التفسير عند ابن عاوور :دراسة تحميميةق يحث أ ر ةعكرق 2013ـق ص 22ك ت يعدهت.
( )28ػػاتد مةيػػرق أصننول التفسننير عننند البنناقالنيق ر ػػتنص د تػػكراهق
2108ـ.

ػػتفق امردفق انجت عػػص امردة ػػصق م ػػـ انتف ػ ر ك لػػكـ انقػرآفق

( )29ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.255
( )30لتند ان يتق قواعد التفسيرق دار ايف انق ـق انر تضق 1432هػق 2001ـق (ط)3ق ش1ق ص.362
( )31انزر علق البرىان في عموم القرآنق ش3ق ص145ق .144
( )32ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.256
( )33ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.258
( )34ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.282
( )35ان ت راملق معاني األبنية في العربيةق ص.53
( )36أيك ان عكد انع تدم (ت 982ق1574/ـ)ق إرواد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم

كمن آؿ اني ت نلتف رق

&http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=28&tSoraNo=2&tAyahNo=10&tDisplay=yes
UserProfile=0&LanguageId=1

( )37ايف هعتـ امةةترم (ت 761ق1360/ـ)ق وذور الذىب في معرفة كالم العربق تحق ؽ :يد انتةل انػدمرق انعػر ص ان تحػدة
نلتكز نق كر صق 1404هػ1984/ـق (ط)1ق ص.101

( )38ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص.282

( )39يد انةتةر انا تلق العندول عنن صنيغة اسنم المفعنول ودالالتنو فني التعبينر القرآننيق جلػص جت عػص امةيػتر نلتػتت كاآلدابق
دد3ق 2010ـق (ط)1ق ص.289
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”Qunbar: Ibn Ashour's Approach in Dealing with the Morphological Connotation through his Book “Al-Tahrir wa Al-Tanwir
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( )40يد انحؽ يف ط ص (ت 541ق1146/ـ)ق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزق كمن آؿ اني ت نلتف ر.
&http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=14&tSoraNo=2&tAyahNo=10&tDisplay=yes
UserProfile=0&LanguageId=1

( )41ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق .282
( )42ايف جةلق الخصا صق ش2ق ص.464
( )43ت تـ ح تفق المغة العربية :معناىا ومبناىاق انا مص ان ةر ص انعت ص نل تتبق ةرق 1973ـق (ط)1ق ص 163ك ت يعدهت.
( )44ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.227
( )45ايف جةلق الخصا صق ش3ق ص.253
( )46ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.256
( )46ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص 196يتةرؼ طف ؼ.
( )47ايػ ػػف ط ػ ػػص (542هػ ػ ػ)ق المحنننننرر النننننوجيز فننننني تفسنننننير الكتننننناب العزينننننزق كمػ ػػن آؿ اني ػ ػػت نلتف ػ ػ رق كضػ ػػن اآل ػ ػػص http:
//www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=14&tSoraNo=2&tAyahNo=24&tDisplay=yes
&UserProfile=0&LanguageId=1

( )49ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق ص.344
( )50ةظر معجم مقاييس المغةق وأساس البالغة تدة كمد.
ص ان ةةكرق أبنينة

( )51ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق  .225كن تزادة ف ا ـ ان ةدر كة تص ي ىعؿ ةظر تتب :ك
المصادر في الوعر الجاىميق طيك تت جت عص ان ك تق ان ك ػتق 1404هػػ1984/ـق (ط)1ق ص 38ك ػت يعػدهق كص193
ك ت يعدهت.

( )52ةظر دالنص ا ـ انفت ؿ ل انحدكث يل تتب :ان ت راملق معاني األبنية في العربية ص 36ك ت يعدهت.
( )53ذ ر ان ت رامل إف ا ـ انفت ؿ
ص 44ك ت يعدهت.

تع ؿ يل ان تضل كانحتؿ كان تقيؿ كاال ت رارق ةظر :ان ػت راملق معاني األبنينة فني العربينةق

( )54ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص226ق ص.227
( )55ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق 344ق .345
( )56ح ػػد يػؤاد يػػد انيػػتمل (ت 1386ق1967/ـ)ق المعجننم المفيننرس أللفنناظ القنرآنق دار انحػػد ثق انقػػتهرةق 1428هػػ2007/ـ
(ط)1ق ص.238

( )57عػػاتب انػػد ف اآلنك ػػل (ت 1270ه ػػ1854/ـ)ق روح المعنناني فنني تفسننير الق نرآن العظننيم والسننبع المثننانيق كمػػن آؿ اني ػػت

نلتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رق &http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=52&tSoraNo=2&tAyahNo=24
tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1

نل ز د ف ج كع انقلص كج كع ان ثرة ةظر :انح كمق وذا العرف في فن الصرفق ص 102ك ت يعدهت.
( )58ةظر ل

طارف يتنتضع ؼ ك طارف يتنتلف ؼ يل :اتد مةيرق مننيج
ي ؿ ان ثتؿ تكج اه نقراءة يأزنا تق كأزانا تق كمراءة ٌ

ابن عاوور في القراءات وأثرىا عمى تفسيرهق يحث أ ر ةعكرق 2013ـ.

( )59ايف تعكرق التحرير والتنويرق ش1ق .357
( )60أيك ان ػعكدق إروناد العقنل السنميم إلنى مزاينا الكتناب الكنريمق كمػن آؿ اني ػت نلتف ػ رق http://www.altafsir.com/Tafasir.
asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=28&tSoraNo=2&tAyahNo=25&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&Languag
eId=1
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( )61ح ػػد انقرطيػ ػػل (ت 671هػ ػ ػ)ق الجننننامع ألحكننننام القننننرآنق كمػ ػػن آؿ اني ػ ػػت نلتف ػ ػ رق http://www.altafsir.com/Tafasir.
asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSoraNo=2&tAyahNo=25&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&Language
Id=1

( )62كيػػه مػػتؿ انز لعػػرم كاني ضػػتكم كاآلنك ػػل كأيػػك ان ػػعكد كرع ػ د رضػػت كايػػف تعػػكرق كذهػػب ان ػػتكردم أيعػػد ػػف هػػذا يقػػتؿ يػػل
تف ره يأف ل ه مكؿ ج ن أهؿ انتف رق كلتنؼ انرازم يجعؿ (أزكاج طارة) نلذ كر كاإلةتث.

( )63ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج2ق ص.391

( )66يد انرح ف يف ح د أيك زر ص يف زةجلص (ت 403ق1012/ـ)ق حجة القنراءاتق تحق ػؽ :ػع د اميتػتةلق ؤ ػص انر ػتنصق
ي ركتق 1402هػ1982/ـق (ط)2ق ش1ق ص.1

( )65ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج1ق ص.175

( )66انح ف يف أح د يف لتنك ه (ت 370ق980/ـ)ق الحجة في القراءات السبعةق تحق ؽ :يد انعتؿ تنـ
ي ركتق 1401قق (ط)1ق ص.62

ػرـق دار انعػركؽق

( )67أح د يػف ح ػد انلػراطق اإلعجناز البيناني فني ضنوء القنراءات القرآنينة المتنواترةق ان د ةػص ان ةػكرةق ج ػن ان لػؾ ياػد نطيت ػص
ان ةحؼ انعر ؼق 1426قق (ط)1ق ص.100

( )68ايف تعكرق التحرير والتنويرق ج2ق ص.86
( )69ايف زةجلصق حجة القراءاتق ص.118

( )70ن تحفظل ل ا تع تؿ ةطلح (انعدكؿ انةريل) ةد انحد ث ف تتب او.
ِ
ظ َّالٍم لِ ْم َع ِبيد[امةفػتؿ]51 :
َّم ْت أ َْي ِدي ُك ْم َوأ َّ
( )70كمد ةرح ايف تعكر ياذا يل عرض
س ِب َ
َن المَّ َو لَ ْي َ
ه ف اآل ػصَ  :ذل َك ِب َما قَد َ

يقػػتؿ :كةفػػل ظ ػ ـ –ة ػ تص يتنتػػص-ال ف ػػد إثيػػتت ظلػػـ أ ػػر مػػكم :مف انة ػ غ ال فػػته ـ ناػػتق كجػػرت ػػتدة انعل ػػتء أف
ج يكا يأف ان يتنتص ةةريص إن انةفل

ت جتء ذنؾ ث انر يل ثؿ هذا ...

كمػػكؿ ايػػف تعػػكر( :انةػ غ ال فػػته ـ ناػػت) عةػػل :أف ان قتةػػد انعت ػػص نل لتطػػب أك ان ػػت لـ أك ان ػ تؽ مػػد تلػػرج اندالنػػص
انةري ص ف أةلات انكضعل.
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