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الملخص

     

 

 

  امللخص

غة افعربقة ومعؾؿقفا، ما ةتـاؿؾـف ةيقع ظذ أفسـة ـثرةـ مـ ادتخصصغ ذم افؾ       

 همٓء وأوفئؽ، مـ أّن تقايل اإلضاؾـات مـ ادستؽرهـات افسـقبقة ذم افعربقة. 

وافغرةب أّن هذه ادؼقفـة ٓ تؽـاد دمـد هلا مـ ةتقؿػ ظـدها ؿؾقال، بـَـؾـْـف أن حياـؿفا ذم 

هذا افساث افؼرآُن افعظقؿ  ضقء افساث افؾغقي افعظقؿ افذي تتػـرد بـف افعربقة، وذم مؼدمة

افذي هق أرؿـك أشافقب افبقان ذم افعربقة وأظظؿفا، وؿد تؽرر هذا إشؾقب ذم هذا افؽتاب 

افعظقؿ مئـات ادرات، ـام هق مثبت ذم هذا افبحث بافتػصقؾ. ؾؼد أحصقت تقايل اإلضاؾات 

 ذم افؼرآن ؾقجدتـف ؿد تؽرر مخسامئة مرة. 

افؼةػ، وذم افيعر افعريب ذم ظصقر افػصاحة وافبقان وؿــد تؽرر ذفؽ ذم احلدةث 

 افتل أؿـّرها افـحاة. 

أما ذم افعربقة افػصقحة ادعارصة ؾربؿـا ـان تقايل اإلضاؾات مـ أـثر إشافقب افتل 

 صاظت واشتؼرت ذم افؽتابات افعؾؿقة وافصحػقة.   

 

 .ة: تقايل اإلضاؾات، اإلضاؾة، إخطاء افيائعافؽؾامت ادػتاحقة
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 هـادـم
احلؿـد فؾـف ـام أحّب أن حيؿد، وافصالة وافسالم ظذ شقدكا حمؿـد، وظذ آفـف وأصحابـف 

 ومـ شار ظذ شـتـف ؾَسِعـَد وأشعد، وبعد،

ـُستؼك مـفا إصقل، وتستـبط مـفا افػروع، وؿد طؾت  ؾؾؾعربقـة مصادرها افتل ت

وافعؾؿل وإديب ظذ مّر افعصقر. فذفؽ افتؿس ظؾامؤها  افعربقة مصدر اإلبداع افػؽري

افصقاب مـ مصادر افعربقة7 مـ أجؾ أن تظؾ افصؾة بغ افساث وادعارصة ؿائؿة ظذ 

ـّ هذا ٓ ةؿـع أن بعض افعؾامء ـاكقا ةترسظقن ذم احلؽؿ ظذ بعض  أصقل متقـة. فؽ

ن هذا افترسع، وذفؽ احلؽؿ مـ إشافقب افؾغقةة بلكف فقس هلا صؾة مـ افساث7 وربام ـا

صدة حرص همٓء ظذ أن ةظؾ افرابط ؿقةـًّا بغ فغة افسؾػ واخلؾػ. وـان مـ بغ 

إشافقب افتل حؽؿ بعض افعؾامء ظؾقفا باخلطل وافتجاوز: تقايل اإلضاؾات7 ؾحؽؿقا ظؾقف 

ةؽؾػ بلكف فقس مـ إشافقب افعربقة. وشارت مؼقفتفؿ هذه ـافـار ذم اهليقؿ، دون أن 

أحدهؿ كػسف افتحؼؼ مـ صحة هذه ادؼقفة، مع أن ـثرةـ مـفؿ ظذ صؾة ؿقةة بافؼرآن 

 افعظقؿ، بؾ إن ـثرةـ مـفؿ مـ حػظتف. 

اشتقؿػتـل هذه ادؼقفة وأكا أكظر ذم ـثر مـ آةات ـتاب اهلل افتل ؾقفا تقايل إضاؾات، 

اشتقؿػـل ـذفؽ صققع هذا بؾ إن تقايل اإلضاؾات ةتؽرر ذم أةة افقاحدة بضع مرات. و

إشؾقب ذم افعربقة افػصقحة ادعارصة، ـام اشتقؿػـل احلؽؿ ادعتسػ ظذ هذا إشؾقب 

بلكف مـ مستؽرهات افسـقب ذم افعربقة. مـ أجؾ ذفؽ ـاكت ؾؽرة هذا افبحث7 مـ أجؾ 

 ًٓ مـ افؽثرة  ، ومـ أجؾ افقؾاء باحلاجات افؾغقةة ادتجددة، وهل ذم أةامـا هذه،بقان احلؼ أو

 افتل ٓ ختػك ظذ أهؾ افعؾؿ. 

بدأ افبحث باحلدةث ظـ صققع تقايل اإلضاؾات ذم افعربقة ادعارصة7 مـ أجؾ أن ةؽقن 

آكطالق مـ ممارشاتـا افؾغقةة افتل ٓ بد مـ آكطالق مـفا فـعرف اديؽؾة، ثؿ اكتؼؾت إػ 

افعؾؿل احلدةث أن ةؽقن احلدةث ظـ مسقؽات تقايل اإلضاؾات7 ٕن إصؾ ذم افبحث 

 بافساث. آكطالق مـ اديؽؾة كػسفا، ثؿ ةؽقن افبحث بعد ذفؽ ظـ جذورها وصؾتفا
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 :هيدف هذا افبحث إػ ثالثة أمقر

 .مـ إخطاء افسـقبقة ذم افعربقة: ظدم صحة ادؼقفة افيائعة بلن تقايل اإلضاؾات أوهلا 

ظذ ـقن تقايل اإلضاؾات مـ صقر اإلضاؾة افيائعة ذم : تؼدةؿ إدفة افؼاضعة ثاكقفا 

ر افػصاحة، افعربقة افػصقحة، ذم افؼرآن افؽرةؿ، وذم احلدةث افؼةػ، وذم افيعر ذم ظصق

 .وذم ـالم ؾصحاء افعرب

 : ادسقؽات ادقضقظقة إلجازة تقايل اإلضاؾات.ثافثفا 

بإدفة  –وٕول مرة– اإلضاؾات ذم إبطال ختطئة تقايلتؽؿـ أمهقة هذا افبحث 

  .وما جرت بف أفسـة افعرب افػصحاء افؼاضعة، مـ افؼرآن وافيعر،

 جمال هذا افبحث هق ما ورد ذم ظربقة افساث، وذم افعربقة افػصقحة ادعارصة.

ةؿ وافيعر افعريب مل ةؽتب أحٌد مـ ؿبؾ ذم آحتجاج فتقايل اإلضاؾات مـ افؼرآن افؽر

 وـالم ؾصحاء افعرب.

اتبع افباحث ادـفج آشتؼرائل ذم آحتجاج فتقايل اإلضاؾات، شقاء أـان ذفؽ 

بآشتيفاد بافؼرآن افؽرةؿ افذي بؾغ تردد تقايل اإلضاؾات ؾقف مخسامئة مرة، أم ذم احلدةث 

 افؼةػ، وذم ـالم افعرب افػصحاء.

، وأّن ظذ جمامع ةتقايل اإلضاؾات مـ إشافقب افعربقة افػصقح اكتفك افبحث إػ أنّ 

افؾغة افعربقة أن دمقزها، وأن ةؽّػ افذةـ ةؼقفقن بتخطئتفا ظـ مؼقفتفؿ ؽر افصحقحة 

 ظؾؿقا.   
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 :املفهىم واملصطلح -تىالي اإلضافات 
ـقكـف مضـاؾا  تقايل اإلضاؾات هق تدوةر ادضاف إفقف فقصبح مضاؾــًا، دون أن ةػؼد       

ثؿ ةمتك بؿضاف إفقف آخر بعده، ؾقؼال ذم إظراب ادضاف إفقف إول: مضاف إفقف وهـق  إفقف،

ذم  أشـتاذ ظؾـؿ افــػس ؾـالنٌ مضاف، ثؿ تتؽرر افعؿؾقة7 ؾقؽـقن هـذا افتـدوةر مـرة ـؼـقهلؿ: 

وةسـؿقف بعضـفؿ: تعـدد .أشتاذ ظؾـؿ أصـقل افسبقـة افؽؾقة، أو أـثر مـ مرة، ـؼقهلؿ: ؾالنٌ 

إلضاؾات، وؿد صاع ذم بعض ـتـب إخطـاء افيـائعة أّن هـذا افتعـدد مسـتؽره ذم افعربقـة، ا

دون حجة أو دفقؾ ظؾؿل. وةتـاؿؾ ادعؾؿقن وادتعؾؿـقن هـذه ادؼقفـة ذم افـبالد افعربقـة ظـذ 

 كحق مؾحقظ.  

ظالم افعربقة، وذم افبحقث وافدراشات، صاع اشتعامل تقايل اإلضاؾات، ذم وشائؾ اإل

 وادؼآت، وافرشائؾ افعؾؿقة، بصقرة ٓؾـتـة هذه إةام. 

مـ وشائؾ اإلظالم  -افتل تعددت ؾقفا اإلضاؾات-ت أتقة وؿد اخسُت افعبارا

 : افبحقث وافؽتب وافرشائؾ افعؾؿقة إردكقة، ومما وؿػت ظؾقف مـ

جتامظل شصاع اشتعامفف ـثًرا ذم افصحػ ذم أوكـة آ صـدوق اشتثامر أمقال افضامن -

 إخرة(:

شصـاع اشـتعامفف ذم روظات احلؽقمـة ـبعـض  ميـ ـــتـػقذ، فـ افضـامناشتخدام أمـقال  -

 أوكة إخرة وافتحؾقالت آؿتصادةة(.

 ظؿـؾ جمؾـسوادْفـقـة ذم  أمهقـة تطبقـؼ ادػـاهقؿ ادمّشِسـّقة وزةُر افسبقة وافتعؾقؿ ةمــد -

 .كؼابة ادعؾؿغ

  .  صـدوق ادخار كؼابة ادفـدشغ -

 .مدةرةـة أوؿاف حماؾظـة جرش -

 .ذم اجلامعة ـذا وـذا جدول أظامل جمؾس افعؿداءجاء ذم  -

 (. شـذا ذم ادائة ترجقح خػض أشعار ادحروؿات -

شيوع توالي اإلضافات في العربية المعاصرة
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 ادسؾحة مـ رشقم افتقجقفل.  إظػـاُء أبــاءِ ِ ُأَشـِر ُمصـابـل افؼقاِت  -

 . ادؾؽقة أرض مؼوع افؼرةة ذاء -

 إوشط مع آحتاد إورويب.  تطقةر ظالؿات دول افؼق -

 .ظؿؾقة حترةر آخر ثالث رهائـهؽذا متّت  -

 .افعربقة فؾـاضؼغ بغرها كدوة تعؾقؿ مفارات افؾغة -

 .ش صاع اشتعامفف ـثًرا ذم افرشائؾ وافبحقث افعؾؿقة( آراء ظؾامء أصقل افـحق -

 .شصاع اشتعامفف ـثًرا ذم افرشائؾ وافبحقث افعؾؿقة( ؾامء ؾؼف افؾغةآراء ظ -

 .صاع اشتعامفف ـثًرا ذم افرشائؾ وافبحقث افعؾؿقة(ش  افػؼفآراء ظؾامء أصقل  -

 .ذم افؽؾقة شصائع فدٓفتف ظذ وطقػة( رئقس ؿسؿ أصقل افدةـ -

ا ش صــائع صــققع ، وهؾــّؿ جــرًّ ، وكائــب ظؿقــد ـؾقــة افعؾــقمكائــب ظؿقــد ـؾقــة أداب -

 .(وطقػة

 .شظـقان ةؽثر وروده ذم افعؾقم افسقاشقة( إشساتقجقات صـاظة ؿرارات افسقادة -

               .اإلدارةة ادؼدمة إفقفؿ مـ افؾجـة اديسـة خطة تطقةر اختاذ افؼراراتأؿّر ادجتؿعقن  -

 ورةـًا(.ذم افدول افعربقة  شصائع  فؽقكف د وؿائع مممتر وزراء اإلظالم -

 .ذم افدول افعربقة ش =     =     =  ( وؿائع مممتر وزراء افداخؾقة -

 .ذم افدول افعربقة  ش =     =     =  ( وؿائع مممتر وزراء افسبقة -

ذم معـدل  ؿـرار ظـدم احتسـاب ظؾـقم إرضأحزاٌب تطافب احلؽقمة بافساجع ظــ  -

 .افتقجقفل

 .بافطاؿة افيؿسقة ذم إردن  اؾتتـاُح أول حمطة تقفقد ـفربـاء -

 .: شبع مائـة مؾققَن دوٓرافعريب مؽاشُب مسامهل افبـؽبؾغت  -

        .بعد إظالن تسقةة ؿضقة  كققةقرك -

. متدةـُد وؿِػ إضالِق افـارِ  -  ـِ ـِ آخرة              ةقمقـ

 . أشاس كسبة أصقات ـؾ ؿائؿةةؽقن افـجاح ظذ  -
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 تطقًرا كقظقا فؼصص احلققان. فصػارشائؾ إخقان ابعُض ُةعـّد  -

وافتؽـقفقجقا  شصـائع فدٓفتـف ظـذ هقئـة رشـؿقة(،  أظضاء جمؾس أمـاء جامعة افعؾقم -

   .ومثؾ ذفؽ

 ، أو ؽرها مـ ادمشسات إـادةؿقة.ؿرارات جمؾس أمـاء  جامعة  ممتـةؿقهلؿ:  -

 افزراظل. اجتامع جمؾس ممشسة اإلؿراض -

ظبد اهلل افثاين فؾتـؿقة شصائع فدٓفتف ظـذ  أمـاء صـدوق ادؾؽرئقُس جمؾس أــَّد ذفؽ  -

 .وطقػة(

 ادسجد إؿىص، بحراشة اجلقس اإلرسائقع.   اشتؿراُر اؿتحام ظصابات ادستقضـغ -

 مـ اإلجراءات افتعسػقة اإلرسائقؾقة.  اشتؿراُر معاكاِة أهايل مدةـة اخلؾقؾ -

 .حؼقق اإلكسانٓشتؼبال صؽاوى اكتفاك ةقٌم مػتقٌح  -

 ؼوع  ؿـاكقن يةبـة مؽاؾـلة ةاةـةـتطبقـؼ مـخماوف بـغ افعـامؾغ ذم اجلامعـات مــ  -

 .اخلدمة

َح  - ــاكقنرَصّ ــزاء افؼ ــُض خ ــتالل  بع ــقات آح ــا ؿ ــل ارتؽبتف ــرائؿ افت ــدْويِلّ أَن اجل اف

ائؿ ترؿك إػ جرائؿ اإلبادة اجلامظقة، وجـرائؿ احلـرب، واجلـر بحؼ أهؾ ؿطاع ؽزةاإلرسائقّع 

 ضّد اإلكساكقة.

  .جائزة صحاؾة حؼقق اإلكسانؾازت افزمقؾة ادذـقرة ب -

 فؾعققن ذم إربـد.            اؾتتـاُح مؼّر مرــز افيامل -

وهــــاك اشــتعامٓت أخــرى تيــبف بعــض هــذه افتعبــرات، وتـضــقي حتتفــا، ممــا  عــؾ 

ؼات أٓف. ـبؾ بع ،بأٓف -خمتؾػة وظؾؿقة حقاتقة جمآت ذم اشتؼصقت فق-جمؿقظفا 

وفق اشـتؼرئ تـقايل اإلضـاؾات ذم وشـائؾ اإلظـالم افعربقـة إخـرى، فتبـّغ فــا بقضـقح أّن 

افظاهرة صائعة ذم افبالد افعربقـة ـؾفـا7 ؾــحـ أمـام طـاهرة فغقةـة معـارصة، ةـرتبط إؿرارهـا 

بقجقد مسقؽاهتا.
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مسوغات إقرار توالي اإلضافات

أوالً : شواهده في العربية الفصيحة

     

 

 

 مسىغـات إقرار تىالي اإلضافات

 شىاهده يف العربية الفصيحة: أوال: 
ذم افعربقة صقاهد ـثرة تـدل ظـذ أّن تـقايل اإلضـاؾات مــ ــالم افعـرب، بـؾ هـق مــ 

 خصائص افعربقة7 وبذفؽ تؽقن هذه افيقاهد مـ مسقؽات إؿراره، وهذا بقان ذفؽ: 

ة، تسـتخدم ذم مـقارد تقايل اإلضاؾات شؿة واضحة مـ شامت بعـض افساـقـب افعربقـ

 اشتعامهلا، وهل ـذفؽ شؿة مـ شامت بعض افساـقب افؼرآكقة. 

وؿد أجرةُت إحصاًء صامال فتقايل اإلضاؾات ذم افؼرآن افؽرةؿ، ؾقجدت مرات ترددهـا 

 ( مخسؿئة مرة . 255ش

وؿد جاء تقايل اإلضاؾات ذم افساـقب افؼرآكقة ذم ثامكغ شقرة مــ جمؿـقع شـقره افبـافغ

( مائة وأربَع ظؼَة شقرة، وؿد ةرد ذم أةة افقاحدة مرة أو اثـتـغ أو111ش ظددها

:رات ذم آةة واحدة، هل ؿقفف تعاػحتك إّكـف ؿد ورد ثامين م

  ک      ک     ک    ڑ     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ ﴿
ڱ       ڱ      ڱڱ       ڳ    ڳ   ڳ      ڳ گ   گ     گ  گ    ک     

ہ        ہ  ہہ     ۀ  ۀڻ     ڻ   ڻ    ڻ    ں    ں
 .[31:افـقر]  ﴾  ھ  ھ

 

 (، ةقضح افسقر افتل ورد ؾقفا تقايل اإلضاؾات، وظددها ذم ـؾ شقرة:1اجلدول ش
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 (1اجلدول ش

تقايل  افسقرة ؿافرؿ

 اإلضاؾات

تقايل  افسقرة افرؿؿ

 اإلضاؾات

تقايل  افسقرة افرؿؿ

 اإلضاؾات

 50 احلدةد 22 58 افؼصص 85 51 افػاحتة 1

 58 ادجادفة 23 51 افعـؽبقت 86 01 افبؼرة 8

 51 ادؿتحـة 24 54 افروم 05 15 آل ظؿران 0

 51 افصػ 25 53 افسجدة 01 18 افـساء 1

 51 ادـاؾؼقن 26 55 إحزاب 08 81 ادائدة 2

 58 افتغابـ 35 54 شبل 00 83 إكعام 3

 58 افطالق 31 53 ؾاضر 01 82 إظراف 4

 51 افتحرةؿ 38 58 ةس 02 54 إكػال 5

 58 افؼؾؿ 30 51 افصاؾات 03 15 افتقبة 6

 58 احلاؿة 31 50 ص 04 53 ةقكس 15

 58 ادعارج 32 11 افزمر 05 18 هقد 11

 51 اجلـ 33 56 ؽـاؾر 06 15 قشػة 18

 51 ادزمؾ 34 53 ؾصؾت 15 50 افرظد 10

 51 اددثر 35 51 افيقرى 11 55 إبراهقؿ 11

 58 اإلكسان 36 53 افزخرف 18 51 احلجر 12

 51 ادرشالت 45 58 افدخان 10 18 افـحؾ 13

 51 افتؽقةر 41 58 اجلاثقة 11 11 اإلرساء 14

 51 آكيؼاق 48 50 إحؼاف 12 11 افؽفػ 15
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 51 افزوج 40 51 حمؿد 13 53 مرةؿ 16

 58 إظذ 41 51 افػتح 14 56 ضـف 85

 51 افؾقؾ 42 52 احلجرات 15 51 إكبقاء 81

 51 افعؾؼ 43 58 ق 16 56 احلج 88

 51 افؼدر 44 50 افذارةات 25 52 ادممـقن 80

 51 افبقـة 45 51 افطقر 21 81 افـقر 81

 51 افـرص 46 51 افـجؿ 28 51 افػرؿان 82

 51 ادسد 55 01 افرمحـ 20 53 افيعراء 83

 255 ادجؿقع 58 افقاؿعة 21 54 افـؿؾ 84

 .[43 :ةقشػ]    ﴾ۆ  ۆ  ۇ        ۇ   ڭ ﴿ؿال اهلل تعاػ: 

 .[01:ؽاؾر]    ﴾  ى       ى      ې  ې﴿ :وؿال

 .[1 :افػاحتة]﴾  ٺ    ٺ       ٺ ﴿تعاػ:  وؿقفف

ـُ بــِّرَ   ھ    ھ  ﴿وؿال :  افتل ورد ذـرها واحدة وثالثغ مرة، ذم شقرة     ﴾ ھ  اَم ـ 

 .افرمحـ

ٿ  ٹ  ٹ    ـ كَ بِّـرَ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ــ كَ بِّ رَ  ڀ       ڀڀ  ڀ    ﴿وجاء ذم ؿقفف تعاػ: 
 .[125 :إكعام]    ﴾ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

        ٻ  ﴿، وؿقفـــــف تعـــــاػ: [36 :إظـــــراف]    ﴾ڤ      ڤ        ٹٹ   ﴿وؿقفـــــف شـــــبحاكف: 
 .[8 :مرةؿ]    ﴾پ  پ ـ ـَؽ بـــِّرَ     ٻ

 .[02 :ؽاؾر]    ﴾ژ     ڈ     ڈ        ڎڌ  ڌ  ڎ      ڍ ﴿وذم أةة: 

 .[22 :ؽاؾر]    ﴾گ     ڳ    كَ   ـربِّ      گگ   ﴿وأةة: 

 .[38 :ؽاؾر]     ﴾ڎ    ڎ       ڌڍ   ڍ  ڌ  ﴿ وأةة:

     

 

 

 51 افزوج 40 51 حمؿد 13 53 مرةؿ 16

 58 إظذ 41 51 افػتح 14 56 ضـف 85

 51 افؾقؾ 42 52 احلجرات 15 51 إكبقاء 81

 51 افعؾؼ 43 58 ق 16 56 احلج 88

 51 افؼدر 44 50 افذارةات 25 52 ادممـقن 80

 51 افبقـة 45 51 افطقر 21 81 افـقر 81

 51 افـرص 46 51 افـجؿ 28 51 افػرؿان 82

 51 ادسد 55 01 افرمحـ 20 53 افيعراء 83

 255 ادجؿقع 58 افقاؿعة 21 54 افـؿؾ 84

 .[43 :ةقشػ]    ﴾ۆ  ۆ  ۇ        ۇ   ڭ ﴿ؿال اهلل تعاػ: 

 .[01:ؽاؾر]    ﴾  ى       ى      ې  ې﴿ :وؿال

 .[1 :افػاحتة]﴾  ٺ    ٺ       ٺ ﴿تعاػ:  وؿقفف

ـُ بــِّرَ   ھ    ھ  ﴿وؿال :  افتل ورد ذـرها واحدة وثالثغ مرة، ذم شقرة     ﴾ ھ  اَم ـ 

 .افرمحـ

ٿ  ٹ  ٹ    ـ كَ بِّـرَ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ــ كَ بِّ رَ  ڀ       ڀڀ  ڀ    ﴿وجاء ذم ؿقفف تعاػ: 
 .[125 :إكعام]    ﴾ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

        ٻ  ﴿، وؿقفـــــف تعـــــاػ: [36 :إظـــــراف]    ﴾ڤ      ڤ        ٹٹ   ﴿وؿقفـــــف شـــــبحاكف: 
 .[8 :مرةؿ]    ﴾پ  پ ـ ـَؽ بـــِّرَ     ٻ

 .[02 :ؽاؾر]    ﴾ژ     ڈ     ڈ        ڎڌ  ڌ  ڎ      ڍ ﴿وذم أةة: 

 .[22 :ؽاؾر]    ﴾گ     ڳ    كَ   ـربِّ      گگ   ﴿وأةة: 

 .[38 :ؽاؾر]     ﴾ڎ    ڎ       ڌڍ   ڍ  ڌ  ﴿ وأةة:
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 .[51 :ؽاؾر]  ﴾ک  ک       ک      ڑ  ﴿وذم أةة: 

ـــــــة:   ـــــــرَ      ں      ڱڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ﴿وأة     ﴾ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ي ـبـِّ
  .[155 :اإلرساء]

 .[6 :ص]    ﴾ے    ۓ  ـ كَ بِّ رَ ھ  ھ  ھ  ھ        ﴿وأةة: 

 .[31 :ص]    ﴾ٹ      ٹ          ٹٿ  ٿ  ٿ   ﴿وأةة : 

  .[10 :ؾّصؾت]   ﴾ڦ   ڤ    ڤ   ڦ ﴿وأةة:  

 .[85 :ؾصؾت]  ﴾ ى      ې       ې ې  ﴿وذم أةة : 

   .[13 :افزخرف]    ﴾ ېئ          ېئ     ۈئ  ۆئ  ۈئ   ﴿وأةـة: 

 .[ 06 :ق]    ﴾ڎ  ڈ  ڌ  ڌ  ڎ    ـ كَ بِّ رَ ڍ  ڇ   ﴿وأةة : 

   .[58 :افزخرف]    ﴾  ڳ  گ  گ  ڳ ﴿وأةـة:  

  .[26 :افذارةات]   ﴾  ـؿـ هِ ابِ حَ ْص أَ ک  ک   ﴿ وأةة:

  .[15 :افطقر]  ﴾مب  ىب ـ كَ رب  حب  خب  جب    ﴿وأةة : 

 .[84 :احلدةد] ﴾  ڱ      ڱ    ڳ  گ  ڳ            ڳ  ڳ   ﴿ وأةة :

ؾـال ةرؾـث  ةـقُم صـقِم أحـدـؿإذا ـان »: خارياحلدةث افصحقح افذي رواه افبجاء ذم 

 ، إػ آخر احلدةث افؼةػ. «وٓ ةصخب

 . «فؼضاء حقائج افـاسإّن هلل خؾؼـًا خؾؼفؿ »وجاء ذم حدةث آخر: 

 .،«صدةد بغ ةدْي ظذاٍب ؾـنين كذةٌر فؽؿ »وجاء ذم احلدةث : 

ـِ إشالم ادرءِ مـ »: ×وؿال افـبلًّ   . «ترــُـُف ما ٓ ةعـقف ُحْس

 .  «أـُؾ ماِل افقتقؿذُّ ادلـِؾ »وؿال: 

ةا ظبادي، فـق أّن أّوفؽـؿ وآخـَرـؿ وإكَسـؽؿ وِجــّؽؿ ــاكقا »: وجاء ذم احلدةث افؼدد

ؾقؽؿ مـا زاد ذفـؽ ذم مؾؽـل صقئــا، وفـق أّن أوفؽـؿ وآخـرـؿ وإكَسـؽؿ  أتؼك ؿؾب رجؾٍ ظذ 

 .   «قئاؾقؽؿ ما كؼَص ذفؽ مـ مؾؽل ص أصؼك ؿؾب رجؾوِجـّؽـؿ ـاكقا ظذ 
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ورد تعدد اإلضـاؾات ذم افيـعر افعـريب ذم افعصـقر افتـل اتػؼـقا ظـذ تسـؿقتفا بعصـقر 

ورد تـقايل اإلضـاؾات ذم افعصـقر افالحؼـة، بـام ٓ ــام آشتيفاد، وفغتفا معقار افػصـاحة. 

 ةؿؽـ إحصاؤه ـثرة، ؾؿـ ذفؽ: 

 :ق. هـ ( 10ت شؿال زهر بـ أيب شؾؿك 

ـِ احلســـــِب       ةؼــقفــقا ؿــد أبــقـــــــــــا     وإما أن   ــاءُ اإلبـــــ وصـرُّ مقاض

 : وؿال زهر أةضـًا

ـ  فـــــؽْؿ ِصــــػـثــالٌث ـؾ             ـُع ـــّؾ حــّؼ ؼاضـــمـــُؿ ؾــذفـــؽـ  اءُ ــــفـــ

 : ق. هـ( 8شت  وؿال أوُس بـ حجر

 شقَد إمر جحػال -وإْن ـاَن ظبًدا                ةروكــفافؽـثـر بــل ُأّم ذي ادال

 : (هـ 12شت  وؿال ظبد اهلل بـ افزَبـْعـرى

ـا افرجـُؾ ادَُحـــّقُل َرحؾـَــُف     بـآِل ظبــد َمـــــــــاِف َهـال كزفـَت                ةـلهيُّ

 :(هـ 88ش ت وؿال يار افياّمخ 

 تؼـعؼـَـُع ذم أبــاِط مـفا ِوؾـاُضـفـــا           ترمتل قؾؽر آثـاِر إراجَخـؾــَْت 

 :(هـ 32شت بعد ؿد بـ بير اخلارجل وؿال حم

 أخَت بــل ِؽـػــارصــحقُح افؼؾــــِب      أما فـََؽ أن تــــزوَر، وأكَت ِخـْؾـٌق    

ـُ برد   : هـ( 134شت وؿال بيار ب

 وزاركـل افبقــــــُض ادعاصـــــــرُ              ٍ  أمــــــالَك بـل هاصـؿؿـــْد زرُت 

ـُ جلل افتقؿّل   :  هـ( 152ش ت وؿال ظؿُر ب

ـِ افسؿطـأشـقــؾـة ُ َمْعــؼـِـِد   وؽرثـك حقث تعتؼـُد احِلـؼــابـــــــــا      مـفا    قـ

 : هـ ( 115ت ش وؿال جرةر

 حقث ُ تــاضـَح افبـــحـرانِ  وؽــرؿـَت         جبـــاُل ؽـَْقِر هِتامــةمافْت ظؾقَؽ 

 وجاَء ذم افؾسان هذا افبقت شؽر مـسقب(: 
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 ؾلكِت بؿرأى مـ شعاَد ومسؿــــــعِ       اشجعل   محامة جـْرظا دْومة اجلـدلِ 

وؿد كظرُت ذم دةقان بيار بـ برد، وأجرةت مسحـًا فتقايل اإلضاؾات ؾقـف، ؾقجدتـف        

لّن تـقايل اإلضـاؾات ذم افيـعر افعـريّب أمـٌر ٓ مــاص مــ مـ افؽثرة، بحقث ٓ ةتـلتك صّؽ بـ

 اإلؿرار بقجقده، وافتسؾقؿ بـف.   

رةـان »: هـ( 822شت ؿال اجلاحظ  ـُ فساِن افـُحـؿ  .«ةؽـك أبا ـالب اب

.«تعقُش ظَؼ شـغ أـثُر أجـاِس افؽالِب » وؿال:

 اختالُف درجات»: هـ(155شت ٕيب حقان افتقحقدّي   ادماكسةوجاء ذم اإلمتاع و

. «مل خيرجفؿ ظـ افثؼة وافطؿلكقـة أصحاب افقحل

 .  «ترتقب حروف افققكاكقغظذ »: وجاء ذم افػفرشت

 ظــد مـقت ابـــ ـــفؿال شؾقامن بـ ظبد ادؾـؽ » :هـ(525شت فألبيقفل وجاء ذم ادستطرف

 . «رجاء بـ حققةد افعزةز، وفعؿر بـ ظب

 : 

 أن – افتصـقر بـادي –ورد تعدد اإلضاؾات ذم بعض ظـاوةـ افؽتب افتل ةػسض ؾقفـا 

 مائـة، ظـذ تزةـد ؾقجـدهتا افساث، مـ ـتب ذم اإلضاؾات تعدد أحصقت وؿد مؽثػة، تؽقن

 :مـفا

ـ   مـا إظـراب: ( هــ313 تش افعؽـزي اإلمام ـتاب  إظـراب يقـع شـقر  ذم افـرمحـ َمــ

 .افؼرآن

 .8/855  احلققان (1ش
 .8/888  احلققان (8ش
 .مرشؾ افعجؿل :بتحؼقؼ ،885ص  (0ش
 .156ص  (1ش
 .8/181 (2ش
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 .رسُّ صـاظة اإلظراب: هـ( 068وـتاب ابـ جـل شت 

 .ذح ؿقاظد اإلظراب: هـ( 431هيام شت وـتاب ابـ 

 .ظؾؿ أصقل افػؼف : ادحصقل ذموـتاب اإلمام افرازي

 . حاصقة ؿّرة ظققن إخقاروـتاب حاصقة ابـ ظابدةـ ذم افػؼف، وظـقاكف: 

 .«ذم اجلز ـتاُب تػسر ـتاِب اخلقارزملشوفـف(  »ٓبـ افـدةؿ:   افػفرشتوجاء ذم 

 .«ـتاب اشتخراج ضؾع ادؽعبشوفف( » ـذفؽ: وجاء ؾقف

 . «ـتاب أجقبة أهؾ ؾارسشوفـف( »ـذفؽ:  وجاء ؾقف

 .«ـتاب ؾضؾ صفر رمضانشوفف( »أةضا:   وجاء ؾقف

 وؽر ذفؽ مما ةضقؼ ظـ ذـره ادؼام.  

وورد تقايل اإلضاؾات ذم افساث فؾدٓفة ظذ بعض ادفـ وافقطائػ ذم افتـارة  افعـريب 

 شمـ اإلمتاع وادماكسة(.   صاحب ذضة ادختاراإلشالمل مثؾ: 

ـع إخطـاء افيـائعة ــــوظذ ذفؽ، ؾنّن هذه افـصقص تدحض ما ذهب إفقف بعُض ُج  ـؿ 

 ات ذم افعربقة. اإلضاؾ قايلت باشتؽراه افؼقل مـ  – درهبؿ ظذ شار ومـ –

 

 .116ص  (1ش
 .116ص  (8ش
 .880ص  (0ش
 .081ص  (1ش
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 ثانيـًا: املسىغ املىضىعي:  
ةؼـقم  بلرؿـاماختذت شبقؾفا إػ افقجقد، وكعـّز ظـفـا أحقاكـــًا  ثؿة اظتبارات مقضقظقة،

ظؾقفا اؿتصاد افدول وادمشسات، مثؾ: بؾغت خسارة افقٓةات ادتحدة ذم افسـاظات إوػ 

ؼات ادـرات ـدوٓر، وما ـان كحق ذفؽ، مما ةتؽـرر ظـمؾقار  كحق تسع مائةمـ أزمتفا ادافقة 

، وةصـؾح افتعبـر  ذم افققم افقاحد ذم ادمشسات وافدوائر آؿتصادةة وادافقة، ؾفق راش  ؿارٌّ

 .  ظـف بام رش  وؿـر 

 وؿد ةظفر ادسّقغ ادقضقظل ذم ادجآت أتقة: 

 .امر أمقال افضامنصـدوق اشتث، مثؾ: افتعبرظـ ممشسات أو اظتبارات ممشسقة

 .تـػقذ بعض مؼوظات احلؽقمة، فاشتخدام أمقال افضامنمثؾ:  وذم وؿائع حقاتقة

 ؿـرارات مـممتروافعـرب،  مـممتر وزراء افسبقـةمثؾ:  وذم اجتامظات وفؼاءات ومممترات

 افعرب.   وزراء افسبقة

، بـد ادطؾـبؾخذ بـل ظ، وأمالُك بـل ظبد افرمحـ، مثؾ ؿقهلؿ: وذم ما ةضاف إػ افـسب

 .ظيرة بـل هاصؿو

ظؾـامء ، وأصـقل افسبقـةظؾـامء ، وظؾامء أصقل افػؼف: مثؾ وذم جمؿقظات ظؾؿقة أو مفـقة

 .ؾؼف افؾغة

 . «2»، ـافذي رأةـاه ذم افػؼره وذم ظـاوةـ ـتب ودراشات

، ومثـؾ: ؿايض حمؽؿة افتؿققـز، ومدةر مؽتب رئقس اجلامعةمثؾ:  ،وذم افقطائػ وادفـ

ذم وزارة افسبقـة، ومثـؾ:  رئـقس ؿسـؿ إظـداد ادعؾؿـغ، ومثـؾ: صـمون افعـامؾغ مدةر دائرة

رئقس جمؾس أمـاء صــدوق ، ورئقس كؼابة ظامل ادطابع، ومثؾ: رئقس كؼابة أصحاب ادخابز

 رئقس ؿسؿ مؽاؾحةومثؾ:  ،كائب رئقس جامعة افرمقكظبد اهلل افثاين فؾتـؿقة، ومثؾ:  ادؾؽ

  .ادخدرات

افعربقــة افســعقدةة،  ُشــُؿّق ويّل ظفــد ادؿؾؽــةأوصــاف ومراشــؿ، ـؼــقهلؿ: وذم أفؼــاب و

 دوفة رئقس، وشعادة شػر يفقرةة جزر افؼؿرـؾؿتف، و ؾخامة رئقس يفقرةة أفباكقـاوأفؼك 

ثانيا: المسوغ الموضوعي
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  .(دوفة رئقس افقزراءشأو  افقزراءجمؾس 

ذم  وذم كياضات وتؼةعات وجمآت اجتامظقـة واؿتصـادةة، مثـؾ هـذه افعبـارة افيـائعة

 ـقػقة، ويةبة مؽاؾلة  ةاةة اخلدمة، ومثؾ: احتػآت ظقد رأس افسـةبعض افبالد افعربقة: 

إػ ادحاؾظـات اجلـقبقـة، وؽـر زةـارة وؾــد وزارة افصـحة ، واحتساب مؽاؾلة ةاةـة اخلدمـة

 ذفؽ، مما ٓ ةؽاد حيىص فؽثرتف. 

ــ ري اشــتثامر تعــدد رضوـودــا ـاكــت افؾغــة مــرآة ادجتؿــع بؽــؾ مضــامقـف، ـــان مـــ اف

اإلضاؾات ذم افعربقة، وافتلّد بام ورد ذم افـصقص افػصقحة، وإؿرار ما اشـتثؿره افعـامؾقن 

ذم جقاكب احلقاة ادختؾػة مــ تعـدد اإلضـاؾات، وفـقس ذم ذفـؽ صـبفة خـروج ظـذ أصـقل 

 فعؿــُؾ ظــذ إبطــال ادؼقفــةافعربقــة، بــؾ تلـقــد هلــا، وإظــامل إلمؽاكاهتــا . وةـبغــل ؿبــؾ ذفــؽ ا

 : تقايل اإلضاؾات مستؽره ذم افعربقة، فثبقت بطالةا يؾة وتػصقال. افيائعة
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الخاتمة

 

 

 

 اخلامتة
 : فك افبحث إػ افـتـائـج أتقــةاكت

إّن تعّدد اإلضـاؾـات ذم افعربقة مـ إشافقب افصحقحة افتـل ٓ جمـال إلكؽـارهــا : 

 أو ختطئتفـا. 

عدد اإلضاؾات صائع ذم افعربقة، شـقاء أــان ذفـؽ ذم ظربقـة افـساث، أم ذم إّن ت :

يص ـافعربقة افػصقحة ادعارصة. ثبت ذفؽ بام جاء ذم افبحـث مــ كصـقص وصـقاهد، تستعـ

ظذ احلرص7 ؾؿـفا ما ورد ذم افؼرآن افؽرةؿ ذم مخسامئة مقضع، وما جاء ذم احلـدةث افـبـقّي، 

 . د، وما جاء مـ مقاضع وطقػقة أخرىقر آشتيفاوما جاء ذم افيعر افعريب مـ ظص

ر افبحـث ظـذ ذــر بعضـفا7 ٕن اهلـدف هـق إثبـات صـحة هـذا إشـؾقب، ـوؿد اؿتص

وفذفؽ ؾنن أؿؾ افؼؾقؾ مما جاء ذم افبحث مـ صـقاهد وكصـقص ةؽػـل إلثبـات صـحة هـذا 

ــا ــة وافػص ــقارد افبالؽ ــرآن وذم م ــرة ذم افؼ ـــ افؽث ــؽ م ــان ذف ــػ إذا ـ ــؾقب، ؾؽق حة إش

 إخرى؟ 

: ةـرتبط وجـقد تـقايل اإلضـاؾات ذم افعربقـة ادعـارصة، بعقامـؾ ـثـرة مـفـا: مـا 

وطائػ، ومراشؿ، وتؼةعات، وـثـر مــ ادقاؿـػ احلقاتقـة إخـرى،  مـاشتجّد ذم احلقاة 

إمـر افــذي ةعــل أّن حاجتـــا إػ هــذا إشـؾقب ذم افعربقــة ادعــارصة، حاجـة وطقػقــة ؽــر 

  مصطـعة.

 .: ةؿؽـ أن ةعد تقايل اإلضاؾات مـ خصائص افعربقة فؽثرتـف وصققظف ؾقف
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