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إشىبلْت هصطلح "الذاللت " ًهمٌّهبتو يف الرتاث اإلسالهِ
ص .بصعيـ بن زَيا
ؤ .فاَمت بغماحي
حامػت ؤخمض صعايت ؤصعاع – الجؼاثغ

ّ
ملخو:
تٔددسّ الساللددك ض٣حددرا السضاػددية الهؼدديهرك ضوددإ زيهددطا زودديضا العاارددي اددإ اإلاؼ د ي ية الهؼدديهرك اللددي رك
ّضاللطٛرك ّضالىحي ك ّضاإلاعجمرك ضأجّهي لم  ً٥اً اوـ٘يالة اله٘ي حن ٛحؼب ّضاهّمي اؿ ٘ل بهدي ٤دلّ ادً ٦هدم
بيلهؼين الٔطبي ٛال هجس ٓيإلاي اٜؼطا أض هحي ي أض اىٌ٠ري أض أكيلري اال ضتٔيال أهي بيلبحث ضالاَ ميمّ .
ضهترجددك لهٌددطص اإلالددٌامليتي اإلاذ هدد ٝلهساللددك بددحن ػدديتط الٔهمدديع ضٟددٕ اد ريضهددي ٓ د ٓدديلم هرددل اددإ الددسضغ
ألاكددي؛إ أال ضَددي الٔالاددك ابددً ٟددرم ايجيظ ددك الددص ددط ٢لىددي ائل ٜدية َيا دك ضا ىيٓ دك اإلأدديض ٚضالٔهدديم لرددس؛إ َددي
اال أهىدي
آلادط بسليٍ اإ بحط الساللك لٔىيي ه بييخٌيب ال٠طآوي ضالؼجي ضضٗم بحيثده اإلاؼ ٜرودك ادإ َدصا ايجيهدب ّ
دللدىي ايملددسيث –٠ٛددٍ -زددي ٨الددٌاد الساللددك ٓىددسٍ ضاإلأدديوي اإلا ٔددسزا التددي زمههددي اإلالددٌاد ضاىدده دديعة
احيضض البحث ٤يآلتيّ :
اٜهيم الساللك ٓىس الٔطب ّاٜهيم الساللك ٓىس ال٘طب ّاٜهيم الساللك ٓىس ابً ال٠رم َّّ
ضالساللك ضاً ه ٧اإلالٌاملية هجدس :ال٠لدس
 اإلالٌاد السال؛إ ٓىس ابً ال٠رم إ ٜط ٟه بحن الساللك ِّالهسايك ؤلاضؿيز البرين ؿيَس ايملي ٨ال ٔط  ٝؤلآالم الٜهم.
ال٦همية اإلا ٜيزرك :الساللك – ال٠لس – الٜهم – البرين – ؤلآالمّ .Summary:
;The significance pillar linguistic studies, the present attendance mandatory in linguistic levels
audio, morphological, syntactic, lexical, and they were not from the concerns of linguists, but
worked out both spoke Arabic tongue, we do not find a scientist explaining or grammatically or
logically or fundamentalist only and deal with research and attention.

ّ .
مقضمت:
ل٠س ٤ين الاَ ميم بيلبحث السال؛إ ٓىس الٔدطب اىدص هدعض ٨ال٠دطآن ال٥دط م ٓ د دحدة الدةيدك ػدرسهي احمدس 
٦ٛيهددع ٓىددييمهم اىلددبك زدديٛ ٨هددم ألٜيُدده ضاليٟددي ٓ ٚد أػدطاضٍ ضاودديارىه .ضاددً ثمدك تؼدديضٓع ا؛د شلددٓ ٧ددسا
ٓهدديم ل ددل ساضػدده امهددي ٓهددم ال ٜؼددحة ٓهددم اله٘ددك ٓهددم البالٗددك ٓهددم أكددي ٨ال٠ٜدده بيٓ بدديض أن الساللددك لددم
٥ددً احلدديضا ٓىددس اله٘ددي حن ٛحؼددب ضاهّمددي اؿد ٘ل بهددي ٤ددلّ اددً زدديض ٨اليٟددي ٓ ٚد ثىيترددك الهٜددّ ضاإلأجد اال
أن ٤دلّ ٓديلم هِدط الاهدي ادً ظاض ده ايخيكدك.ضانّ هديز الٔدطب ال٠دسااي ادإ شلد ٧ؿدؤجهم ؿدؤن الساضػدحن اإلاحدسثحن
ػددياع ٤دديهيا ٓطأددي أم ٗددطأرحن .و
اال أجهددي زيضلددع ٟ-ددسض ؤلاا٦ددين -اضػدديع أدديلم َددصا الٔهددم
ضان ٤يهددع هدديزا اب٥ددطا ّ
بيٓ بدديضٍ أن لددم يحددسز ٔ٣هددم لدده هدديابٍ ضأػددؽ اال اددٕ بددسايية السضاػددية اله٘ي ددك ايملسي ددك .ضل٥ددًّ الصددخيع الددص
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ال بسّ ادً ٟيلده َدي أنّ أيإلاده ألاض؛د ضلبىي ده ألاػيػدرك لدم ددرٖ اال ٓىدس الساضػدحن الٔدطب ال٠دسااي ضأنّ ال٠ديضة
إلاددي يحدديض ٨الاًددالْ ٓ د ائل ٜدية ال٠ددسااي يجددس اددً اإلأدديض ٚالساللرددك اددي ال تٔددس ضال حوددخ امهددي اددي َددي اؼ د ٠ل
٠٣وددييي زاللرددك ا ٜددطزا ضامهددي اددي َددي ٗحددة اؼ د ٠ل  ٣ددسادل الساللددك اددٕ ٓهدديم ل٘ي ددك أدددط ٔ٣هددم اللددية
ضالل ددط ٚضالىح ددي ض ٤ددلّ شل دد ٧ضا ددٕ ا؛د د أنّ السالل ددك زيه ددطا زود ديضا العاار ددي ه ددمً ه دد ٧ايجياه ددب اله٘ي د ددك
الؼيب٠ك الص٣ط بل يم ً٥أن ي٠ي ٨ان الساللك وإ ٟمك السضاػية اله٘ي ك زؼب ضأ بٔى الٔهميعّ .
ضهجددس اددً بددحن هدد ٧الٔهدديم التددي تؼدديضٓع ا؛د ددساضغ الدىمّ ال٠طآوددي ل ددل ٛهددم أيهردده ٓهددم أكددي ٨ال٠ٜدده
الددص هـددهس ٓ د شلدد ٧أنّ البيزددث اإلاٌهددٕ ٓ د ائلٜدية ألاكدديلرحن ال٠ددسااي ػددرجس أ  ٣دديب ال يذهددي اددً ش٣ددطٍ
له٠وددييي الساللرددك اب ددستحن  ٣د هم بمددي هّٔددط ٚبيإلابدديزة اله٘ي ددك لجه دم ٤دديهيا ٓ د زضايددك ياددك بددؤن ألاكددي؛إ ٟبددل
ت
احيضل ه ضهٕ ٟيآدس أكدي ٨ال٠ٜده ال بدسّ ٓهرده ادً ال ٠ٜده ادإ ايجيهدب اله٘دي أضال بيٓ بديضٍ الط٣حدرا ألاػيػدرك
إلا ددً يح دديض ٨ال ٔيا ددل ا ددٕ ال دىمّ ال٠طآو ددي ضالؼ ددجي ا ددإ اج ددي ٨اػ د يبيي ألاز ٦دديم الـ ددطٓرك .ضا ددإ زضاػ ددك ألاك دديلرحن
لهساللك ض ٠ؼرميتهي اإلاذ هٜك هاملّ أن شلَ ٧ي ضا ٕ ا؛ اه٠ؼياهم ا؛ اسضػ حن ٣بحدة حن اسضػدك الـدئٛرك أض
٠ؼ دم الددسالالة زؼددب ض هددك هِطَددي ضاىتجهددي اإلاذ هددٝ
اإلا ٦هّمددحن ضاسضػددك ايملىٜرددك أض ال٠ٜهدديع .ض٤ددل اسضػددك ِّ
ٓد ددً اإلاسضػد ددك ألادد ددط ٛهد ددصل ٧ض د ددب ٓ د د أ ّ بيزد ددث اد ددإ اجد ددي ٨الساللد ددك أن ي٦د ددين اهمد ددي  ٓ -د د ألاٟد ددلّ -ب هد دد٧
الاد الٛدية اليأٟددك بدحن اإلاسضػد حن ضوددإ دالٛدية اددإ يَطَددي ضأٟدك ٓ د اإلالددٌاملية ٛحؼدب .ضل٥ددً ال بددسّ أن
ؤتددة ٚضوـددرس بجهدديز ألاكدديلرحن اددإ اجددي ٨البحددث الددسال؛إ لجه دم زدديضليا اػددت ميض ٟودديييٍ اددإ اجددي ٨اػ د يبيي
ألاز ٦دديم الـ ددطٓرك ا ددً ال ددىمّ ال٠طآو ددي ضالؼ ددجي زضن اٗ ٜدديلهم ل٠و ددييي التة٣ر ددب ضالؼ ددري .ٞضا ددً دالله ددم ٓطٛى ددي
ال ٌبر ١ضؤلاػ٠يي ال ٜٔإ ضايمل٠ر٠ي ل ه ٧السالالة التدي ٤يهدع احدلّ زضاػدك ٓىدس اله٘دي حن ال٠دسااي .ضادً بدحن
أٌٟدديب ألاكدديلرحن الددصيً لهددم بدديْ اددإ َددصا ايجيهددب هجددس ألاكددي؛إ ايملىب ددإ ابددً ال٠ددرم الددص ههمددؽ اددً داللدده
ًطضزية زاللرك تـيبه إ اي يع بده الدسضغ الدسال؛إ ايملدسيث امهدي ادي ي ٔهد ١ب٠ودييي الهٜدّ ضاإلأجد ضامهدي ادي
ي ٔه ١ب٠وييي الؼري ٞضال ؤض ل ضاإلاجيظ ا؛ ٗحة شل ٧اً ال٠وييي الساللردك ضل٥دً هؼد ي ب اىدي اًاللدك دٜرٜدك
ت
ت
زي ٨اٜهيم الساللك ّأضال ثمّ ؤلاؿيضا ا؛ هيز َصا الٌ٠ب اإ اجي ٨البحث السال؛إ ثيهريّ .
 -1مفًَم الضاللت غنض الػغب ٍالغغب:
غن ددض الػ ددغب :اشا هِطه ددي إلال ددٌاد السالل ددك ا ددإ اإلا ددسضهية الٔطأر ددك ال٠سيم ددك ا ددً زر ددث أىيَ ددي اله٘ ددي لي ددسهيَيجمددٕ ٓ د أهده اددً الهددس ضؤلاضؿدديز زرددث ي٠ددي ٨ابددً اىِدديضَ » :
ضز َّٛ ٨ددالن ِّاشا ََددس ّ .ض َز َِّّ ٨اشا ا ٛددذط…ّ َز ََّ ٨يد ِّدس٨
اشا ََ د َدس ّض َز ََّ ٨ي د ِّدس ٨اشا َا د َّدً بٌٔيت دده…ضال د َّدسٟ ٨ط ددب ال ددمٔج ا ددً َ
اله د ودس ضَم ددي ا ددً الؼ دد٥رىك ضالي ٟدديض  ٛددي الهر ددك
ِّ
ِّ
َ
َ َّ
و
1
َ
َ
َ
ضالدمىِط ضالـميتل ضٗحة شل… ٧ضٟس زله ٓهدي الٌط  ١يسله زاللك ِّضزاللك ضزليلك ضال ٜدح أٓهدي« .
ضاإ ال٠ديايغ اإلاحدرٍ هجدس كديزبه ال يذدط ٓمدي ٟيلده ابدً اىِديض زردث ي٠دي ٨الٜحدةضظ أبديز ةَ817دد::
َّ
» َّ
الساللد ددك ا ددي ددس ٨ب دده ٓ د د زمرم دد ٧ضزلد دده ٓهر دده زالل ددك ضزليل ددك ٛيه ددس :٨ػ ددسزٍ الر دده…ّض ٟددس زل ددع ددس ٨ضالد دساّ٨

 - 1لؼين الٔطب ايزا:زلل( .249-248/11
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َ َّ
ضزل دده ٓ د
٤يله ددس «ٛ 1ه ددي اشن ا ددً اله ددس ضؤلاضؿ دديز ضالؼ ددساز.ضاً زر ددث اإلاج دديظ» :ال دسا ٓ ّ٨د ايخح ددة ٜ٣يٓه دده
ضأزلك الؼمٕ ضاػ َّّس ٨به ٓهره .ضأٟبهيا َس هللا زلرالٍ « ّ .2
اللطاي اإلاؼ ٠رم ض ىيكطة ِّأزلّك الٔ٠ل ِّ
دسضهية الٔطأر ددك ال٠سيم ددك هج ددس أجه ددي جم ددٕ ٓ د أنّ »ال دسا ّ٨ضال ددسلرل َ ددي
ضا ددً د ددال ٨ه دد ٧ال ٔ دديض  ٝا ددإ اإلا د ّ
اإلاطؿس ضالهيز إ زؼً ػم ِّ ه ضَسي ِّده ضَرت ِّ ده ضزلده اشا أضؿدسٍ ضَدساٍ ضالهٜدّ يطؿدس ا؛د اإلأجد ضحهدس الرده
ضيؼد د س ٨ب دده ٓهر دده ا ددإ دديزّز ضض ٛدد 3"١أ أنّ السالل ددك و ددإ ا ددً اله ددس ضؤلاضؿ دديز ضإلا ددي ي ٠ددي :٨زل دده ٓ د د الٌط دد١
اإلاؼد د ٠رم أ َ ددساٍ ضأضؿ ددسٍ الر دده.ضأاي ا ددً زر ددث اإلاٜه دديم الاك ددٌالنإ الٔطب ددي ال ٠ددسيم ٛؤهّى ددي هجد ددس الـ ددط ٝ
ايجط دديوي ة َ816دد :ي٠ددي» :٨و ددإ  ٤ددين الصددخيع بحيل ددك يه ددعم اددً الٔه ددم بدده الٔه ددم بص ددخيع آدددط ضالص ددخيع ألاض َ ٨ددي
السا ّ٨ضال يوي َي اإلاسلي ّ 4"٨أ أنّ الساللك تؼد ي ب دياٛط ٌٟبدحن َدياّحن الدسا ّ٨ضاإلادسليٛ ٨حوديض أزدسَمي
ت
هؼ ي ب زويض ال يوي ضأنّ الساللك ال ٠يم ٓ أزسَمي زضن آلادط بل َمي أيّ .
غنض الغغب :ضأادي ادً زردث اكدٌالص ال٘دطأرحن ٛىجدس أنّ ٤همدك زاللدك  Sémantiqueاـد ٠ك ادً " Semaزا "ّ٨ضٟدست
٤يهددع اددإ ألاكددل كددٜك ددس ٓ ٨د ٤همددك "أج د " 5ضلددم يلددبح َددصا الٔهددم اؼ د ٠ال اال بٔددس أن وـددط ايـددي ٨بط ددي٨
 Michel Brealا٠يل دده ٓدديم 1897م حددع ٓىدديان "ا٠ددي ٨اددإ ٓهددم الساللددك ٓهددم اإلأدديوي" 6أض اددً دددال ٨ال ٥دديب الددص
وـددطٍ بٔىدديان  Essai de Semantiqueاددً الؼددىك هٜؼددهي 7ضأه ده اكددٌاد ٓ د َددصا الٔهددم بٔهددم الساللددك ض ددط أنّ
الساللددك وددإ زضاػددك سيددسا ددسّا ا؛ د زض ددك أجهددي لددم هدد ّ١اػددمي لهددي بٔددس ضأ ٣دس ٓ د أجهددي يؼددب اددإ الياٟددٕ بٔددس
جسيسَي ضاٗىيئهي ا؛ اي هؼمّ بٔهم اإلأيويّ .
ضاددً دددالً ٨طضزددية بط دديُ ٨هددط حسيددس أدديلم َددصا الٔهددم ضأنّ الساضػددحن اإلاحددسثحن ال٘ددطأرحن ا ٠ٜدديا ٓ د
أه ده الٔهددم الددص » يددسضغ اإلأج د «  .8ضأيل ددي؛إ ا٣تؼددب َددصا الٔهددم الاػ د ٠اللرك ايخيك دك ٓددً ٓهدديم البالٗددك ا ددل
ٓىس ال٘طأرحن ضال ل٠ع ٓهره اللب٘ك الٔهمرك ضالسضغ الٔهمي ضأكبحع له أػؽ ضٟياهحن ح٥مده ضابديزة
٤هه ددي ا ددإ ٟيل ددب
ي ٠دديم ٓهاه ددي ضأل ٜددع زيل دده اإلائل ٜدية بمذ ه دد ٝأهجياه ددي ضاه  ٠ددع ٓى دده هِط ددية سي ددسا ل ددبّ ّ
زضاػك اإلأج ّ .
 -2مفً ددَم الضالل ددت غن ددض اب ددن الق د  :ضاشا ٓطٛى ددي ا ددً ٟب ددل أن اإلأ ددي م الٔطأر ددك ال٠سيم ددك جم ددٕ ٓ د أنّ ل ٜددّ
الساللك يحمل ٓسا أين تـتة ٢اإ الهس ضؤلاضؿديز ضالؼدساز ٛدبنّ ال ٠يٛدك ألاكديلرك ودإ ألاددط هجدس لهدي ضٓردي
ٓمر٠ي بهصٍ اإلأيوي اإلا ٔسزا التي يحمههي َصا اله ّٜضاً شل ٧اي هجسٍ ٓىس ابدً ال٠درم زرىمدي ٓددة ٓدً اٜهديم
 - 1ال٠يايغ اإلاحرٍ ايزا :ز.1292/1 (٨
 - 2أػيغ البالٗك يض هللا العاذـط ايزا:زلل( ق 201ضا ٔه ضٟسم له أ.ابطاَرم ٟالوي زاض الهس لهٌبيٓك ضاليـط ضال يظيٕ اإلاىٌ٠ك
اللىيٓرك ٓحن اهرهك ايجعاتط.
ٓ - 3هم الساللك اله٘ي ك زٓ .بس الٜ٘يض زياس َال ٨ق.14
 - 4ال ٔط ٜية الـط  ٝايجط يوي ق 215اٌبٔك الٌٜي البيبي ايملهبي ال٠يَطا َ1357د1938-م.
 - 5يىِط ٓهم الساللك برحة حةض ق 16ط مك اىصض ٓريشخي زاض ًالغ لهسضاػية ضالتة مك ضاليـط زاـ ١ي1988 1م.
 - 6الساللك اله٘ي ك ٓبس ال٥ط م اجيَس ق.12
 - 7يىِط ٓهم اله٘ك احميز الؼٔطان ق .317بيىمي يحسز ٛييع السايك ػىك  1883يض ذي لِهيض َصا اإلالٌاد ٓىس بط ي ٨أيوي يىِط اإ  ٣يبه
ٓهم الساللك الٔطبي -الىِط ك ضال ٌبر ١ق 06زاض ال٥ٜط زاـَ1405 ١د1985-م.
ٓ - 8هم الساللك ين لريهع ق 09ط مك اجرس اإلايؿٌك ضآدط ً يأك البلطا ب٘ساز 1987م.
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ت
الساللك التي وإ اً أكل "زٟ "ّ٨يتال" :الساللك :ضوإ ال يكل ا؛ الصخيع بببيه ه ض٣ـٜه ضاىه الس ٨ضَي ادي يدس٨
ٓ الٔبس اً أٔٛيله ض٤ين ٓبس هللا بً اؼٔيز هـبه بطػي ٨هللا  اإ َسيه ضزلده ضػدم ه ٛيلهدس الٌط ٠دك
1
التي ٓهاهي الٔبدس ادً أدالٟده ضأٓميلده ضالدس ٨ادي يدس ٨ادً ُديَطٍ ٓ د بيًىده ضالؼدمع َرؤ ده ضضٟديضٍ ضضظاه ده"
أ وإ اي ي يكل به اً أ ل ؤلابيهك أض ال٥ـ ًٓ ٝشخيع اي إ زؼً الهرؤا ضالؼمع ضاليٟيض ضالطظاهكّ .
اإلاهددُلر الددضالد غنددض ايددن الق د ي مددؼ جفغ خددٌ بددح ال د ّدضاللت ة
ٍالضاللددت :ضل٥ىىددي اددإ ايهددٕ آدددط هجددسٍ هؼ د ذسم
ِ
ت
ت
ت
الددٌاد الساللددك بمٔج د ددديقّ ابددسيي اً دطازا اهميػددي ا ددإ اىتجدده ال ددساض؛إ زرددث هجددسٍ يٜددط ٞبددحن ال ددٌه إ
َّ
ضالسالل ددك -بيل٥ؼددط ٛ -دديلض؛ أض ٔه ددي ا؛ د  ٔٛددل ال دسا ّ٨التددي و ددإ هترج ددك ٟلددس اإلا د ٦هم ضزالل دده
الساللددك -ب دديل ٜحِّ -
لهؼدديإ بهِٜدده أاددي ال يهرددك ٛرددي ضا ٔددك ا؛ د اددي ٛهمدده الؼدديإ اددً شلدد ٧الهٜددّ ضأيل ددي؛إ زمهددع الساللددك أج د
آدط أال ضَي "الٜهم" ضشل ٧إلاي ي٠يٛ » :٨ساللك اله ّٜوإ الٔهم ب٠لس اإلا ٦هم بده ض دطاز بيلساللدك أادطانٔٛ :دل
السا .ّ٨ض٤ين اله ّٜبحرث يٜهم أج  .ضلهصا ي٠ي ٨زله ب٥الاه زاللك ضز ٨ال٥الم ٓ َصا زاللدك ٛديإلا ٦هم زاّ٨
ب٥الاه ض٣الاه زا ّ٨بىِياه " 2ض٣دصل» :٧أن الساللدك يدطاز بهدي أادطان :أزدسَمئٛ :دل الدسا ّ٨ضَدي زالل ده بهِٜده
ي٠ددي ٨لدده زاللددك .ضال دديويٛ :هددم الؼدديإ شلدد ٧اإلأج د اددً الهٜددّ ٣مددي ي٠ددي ٨زلددهع لدده الساللددك ضألاؿددهط أن ألاض٨
ب٥ؼد ّدط ال دسا ّ٨ضال دديوي ب ٜحهيٛ...يلساللددك وددإ الٜهددم « .3ضَىددي ٢اددً اإلأدديوي التددي يحمههددي لٜددّ الساللددك ٓىددس ابددً
ال٠رم هجس :الهسايك ضؤلاضؿيز ضالبرين ضؤلآدالم ضال ٔط د ٝضال يكدل ا؛د الصدخيع ضؿديَس ايملدي ٨ضودإ لدب
اددإ ٟيلددب ضازددس ضَددي ؤلايودديص ٓددً اإلأجد زرددث هددط أن لٜددّ الهسايددك هددي ٨حهددرال ٓمر٠ددي ضزاللرددي ضاػددٔي زرددث
ٔددل ابددً ال٠ددرم لبدديب الهسايددك ٓـددط اطا ددب اذ هٜددك ض٤ههددي تٔدديز اددإ ألاكددل ا؛د َددصا البدديب .4و
ضان ضٟدد ٝالطاٗددب
ت
ألاكٜهيوي ٓمهي اإ أضبٔك أض ده ٠ٛدٍ ٛدبنّ ابدً ال٠درم َدي آلاددط حدسه ٓدً َدصٍ ألاض ده ألاضبٔدك ظاز ٛاهدي ٜلدرال
ت
ض يهرحي أ٣ثة امّي أؿيض الره الطاٗدب 5زردث ٟؼدم َدصا ألادحدة الهسايدك ا؛د أضبٔدك أٟؼديم محديضة زدي ٨الهسايدك
الٔياّك ضَسايك الساللك ضَسايك ال يٛر ١ضالهسايك اإلا ٔه٠ك بيآلدطض كّ .6
ضلصل ٧هجس ابً ال٠رم هٔسّ ل ّٜالهسايك ادً الساللدك ضالبردين زردث ي٠دي» :٨الهسايدك :ودإ البردين ضالساللدك
ثمّ ال يٟر ٝضؤلالهيم ضَي بٔدس البردين ضالساللدك .ضال ػد رل ا؛د البردين ضالساللدك اال ادً هدك الطػدلٛ .دبشا زلدل
البر ددين ضالسالل ددك ضال ٔط دد ٝط ددب ٓهر دده َساي ددك ال يٛر دد ١ض ٔ ددل ؤلايم ددين ا ددإ ال٠ه ددب ض حبيب دده الر دده ض ع يى دده ا ددإ
ت
ت
ت
اط بددك البرددين ضالساللددك ضال ٔط دد ٝتؼددب ١اط بددك َسايددك
ال٠هددب ض ٔهدده اددئثطا ضاهددري بدده ضاٗبددي ٛردده«  7أ أنّ ّ
ال يٛردد ١ايمليكددهك اددً يٛردد ١اإلاددي؛ ٓددع ض ددلّ لٔبدديزٍ اإلاددئاىحن ضَددسايمهم ا؛ د الٌط دد ١اإلاؼ د ٠رم ضشلدد ٧اددإ ا ددل
 - 1اٗيثك الههٜين .115/1
 - 2الليآ ١اإلاطػهك  743/2ضاذ لط الليآ.145/1 ١
 - 3اإلالسض ال يوي هٜؼه .435/2
 - 4ضَصٍ اإلاطا ب وإ ٤يآلتي :ال ٦هرم الينإ اضػي ٨الطػي ٨اإلاه٦ي ا؛ الطػي ٨ال ـط ال حسيث ؤلاٛهيم البرين الٔيم البرين ايخيقّ ؤلاػميْ
ؤلاػميْ ؤلالهيم الطإ ي الليزٟك .يىِط اساض الؼيل٥حن  56-47/1ضال ٜؼحة ال٠رم ق.53-40
 - 5يىِط الساللك ًٓ الطاٗب ألاكٜهيوي اً دال ٨اإلاٜطزاة اإ ٗط ب ال٠طآن اإلا٘ر إ دسيط ق 34-33اؿطا ٚأ.ز .كٜرك اٌهط أًطضزك
ز ٣يضاٍ يأك ضَطان الؼيهري 2010-2009م اذٌيي.:
 - 6يىِط اعجم اٜطزاة ألٜيَ ال٠طآن ايزا َس  :ق.389-388
 - 7اساض الؼيل٥حن  29/1ضال ٜؼحة ال٠رم ق 11ض ىِط الليآ ١اإلاطػهك  316-314/1ض 365/1ض 713-712/2ض.757/2
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ٟيله تٔي؛   :اىضنا الهغاٍ اإلاؿخق  .انّ َصا الطأ هجدسٍ ي ٠ديًٕ ادٕ ضأ أبدي َدال ٨الٔؼد٥ط ة ددال٨
 َ400دد :إلاددي ح دسّه ٓددً الٜددطض ٞضاإلاؼدديزية الساللرددك بددحن الهسايددك البرددين ضالساللددك زرددث ي٠ددي » :٨البرددين ٓىددس
اإلا ٦همددحن ال ددسلرل ال ددص تب ددحن بدده ألاز ٦دديم ضله ددصا  ٟددي ٨أبددي ٓ ددإ ضأب ددي َيؿ ددم -ضزمهمددي هللا :-الهساي ددك و ددإ الساللددك
ت
ضالبرددين ٛجٔددال الساللددك ضالبرددين ضازددسا...ضٟيٗ ٨حددةٍ :البرددين َددي ال٥ددالم ضايخددٍ ضؤلاؿدديضا...ضاً ٟدديَ ٨ددي الساللددك
شَب ا؛ أهّه ي يكل بيلساللك ا؛ أطٛك اإلاسليٓ ٨هره ضالبرين َي اي يصد أن يتبدحن بده ادي َدي بردين لده« ٛ 1هدي
ؿد ره بمددي أؿدديض لردده ابددً ال٠ددرم اددإ أن الساللددك َ ددإ اددي ي يكددل بهددي إلأطٛدك ألاؿددريع ضال مرحددر برمهددي .ضأاددي ٓددً ألاض دده
ألاضبٔك لههسايك ٓىس ابً ال٠رم ٛؤزسَي ضَي الهسايك الٔيادك ضالتدي ددم بهدي ٤دلّ اذهدي ٞادً اذهيٟي ده بلدٜية
محرٍ ًٓ ٗحةٍّ .
ضثيهاهدي ضَددي ا م دل اددإ َسايدك البرددين ضالساللدك ضال ٔددط ٚل ددل ال مرحدر بددحن ايخحدة ضالـددط ضأدحن ًط ٠ددي الىجدديا
ضالهال ٢لَ ً٥صا الي ه اً الهسايك ال هؼ هعم الهس ال يمٛ .بجّهي ػ ب ضؿدطي ال اي دب .ضل٥دً ييبادإ الهدس
َة َُ ه ََ َ ُ َ ْ َ
َ َ ََ ُ َ
الًددضُ 2أ بيىددي لهددم ضأضؿددسهيَم
اؾددخ َد مََا الػمدده غىد
أهددي اددإ ا ددل ٟيلدده تٔددي؛ ٍ  :ؤمددا زمددَص فًد ِدضيناى ف
ضزلهىيَم ضل ً٥لم حه سضا 3لن َصا الىديْ ادً الهدس َدي َدس بٔدس البردين ضالساللدك زردث يودر ٝابدً ال٠درم
اددإ ايهددٕ آدددط بذلدديق آلايددك ال٥ط مددكٛ» :هددصا َددس بٔددس البرددين ضالساللددك ضَددي ؿددطي ال اي ددبٛ .به ده وان لددم
ي٠تددةن بدده َددس آدددط بٔددسٍ لددم يحلددل بدده ٣مددي ٨الاَ ددساع ضَددي َددس ال يٛردد ١ضؤلالهدديم «  4أ أنّ الهددس لددم
يلدل ا؛د ال يٛرد ١زتد ي ٥مدل اَ دساع ٟديم ثمديز ضل٥ىده يٟدٓ ٝىدس الهدس الدص َدي بٔدس البردين ضالساللدك أ
ت
إلا ددي ب ددحن له ددم الٌط دد ١اإلاؼ د ٠رم ضأضؿ ددسَم ضزله ددم الر دده ل ددم يؤد ددصضا ب دده ضل ددم حه ددسضا .ب ددل ٛو ددهيا الٔم د ب ددسال ا ددً
الهس ّ .
ضأاددي الي دده ال يلددث لههسايددك ٛهددي ال يٛردد ١ضؤلالهدديم ضوددإ َسايددك اددً اإلاددي؛ ٓددع ض ددلّ لٔبدديزٍ اإلاددياىحن ضوددإ
كاء ٍَ َيهضي من َي ُ
الهسايك اإلاؼ هعاك لالَ ساع ٠٣يله تٔي؛ َ ٍَ  :لنن ُيً مل ةمن َي ُ
كاء ّ .5
ِ
ِ
ِ
ضأاددي الي دده الطابددٕ ٛهددي ٗييددك َددصٍ الهسايددك ضوددإ َسايددك اإلاددي؛ ٓ بدديزٍ ا؛د ايملردديا آلادطض ددك ا؛د ايجىددك أض
َ َ َ
ة
َ ْ ََْ
ُة
الىدديض ٛر٠ددي ٨اإلاددي؛ ٓ ددً أبددمليب ايجىددك َ ٍَ  :د ُدالَا َ
الخ ْمد ُدض ذِ الددظي َىددضانا ِل ًَددظا ٍَ َمالنددا ِل َل ْهخد ِدضي لددَال ؤ
اخ ُكد د ُدغٍا ةالد د َ
دظين ََ َْ ُمد ددَا ٍَ َؤ ْػ ٍَاحً د د ٍَ َم َامد د ُدانَا َي ْػ َُد د ُدضٍ َ مد ددن ُ
َىد د َدض َانا  6ضٓد ددً أبد ددمليب الىد دديضْ  :
ٍ
ص
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َ
ِنغاٍ َ
الج ِخ ِ  .7ضلصل ٧هٔ دة ابً ال٠رم أن الهسايك اإلاذليكك اإ ػديضا الٜي حدك جمدٕ بدحن
ٍى ِبد
فاىض
َ ِ
بددحن َسايددك البرددين ضالددسال ٨ضال ٔط دد ٝضؤلاضؿدديز ضَسايددك ال يٛردد ١ضؤلالهدديم أ بددحن الي دده ال دديوي ضال يلددث .8ضاشا
 - 1الٜطض ٞاله٘ي ك أبي َال ٨الٔؼ٥ط قٓ 75هٓ ١هره ضضهٕ زياؿره احمس بيػل ٓرين الؼيز ايـيضاة احمس ٓ إ بروين زاض ال ٥ب
الٔهمرك بحةضة لبىين يَ1424 2د2002-م.
 - 2ػيضا ٛلهع آلايك .17
 - 3يىِط بساثٕ الٜياتس .32-31/2
 - 4اساض الؼيل٥حن  51/1ضال ٜؼحة ال٠رم ق.46
 - 5ػيضا الىحل آلايك .93
 - 6ػيضا ألآطا ٚآلايك .43
 - 7ػيضا الليٛية آلاي ين .23-22
 - 8يىِط بساثٕ الٜياتس  32/2ضاساض الؼيل٥حن  29/1ضال ٜؼحة ال٠رم ق.12
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٤يهدع ادً اطا دب الهسايدك البرددين ٛبهّىدي هجدس ابدً ال٠ددرم هٔدس البردين ادً اليهدديص ضال مرحدر ضؤلاهيبدك ضال٥ـدٓ ٝددً
الصددخيع زرددث ي٠ددي » :٨ضَددي رددحن ايملدد ّ١ض محددرٍ اددً البيًددل بؤزل دده ضؿددياَسٍ ضأٓالاددهٟ...ي ٨هللا تٔددي؛ َ ٍَ  :مددا
ُ 1
الػؼي ُدؼ َ
َؤع َؾ ْْ َنا من َع ُؾَى ب ةال بْ َؿا َ َْمٌ ل ُ ََ ّح َ َل ًُ َف ُ ً مل مدن َي َك ُداء ٍَ َي ْهدضي مدن َيك ُداء ٍَ ُىدَ َ
الخ ِند 
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٛيلطػل بحن .ضهللا َي الص يول اً هـيع ضحهس ادً هـديع بٔع ده ضز٥م ده «  2أ أنّ البردين ديع له يهدرح
له يه ددرح ضله مرح ددر ضالطػ ددل -ك ددهياة هللا ٓه ددرم -دديعة ل يه ددرح لهٔب دديز ا ددي أؿ دد٦ل ٓ ددمهم ض ب ددحن له ددم الٌط دد١
اإلاؼ ٠رم ضل ً٥الهسايك ضالوال ٨اً اإلاي؛ ّ .
ضاشا ٤ين البرين ٓىس ابً ال٠رم َي اً ال يهرح ٛبهّىي هجس ايجيزّ َي آلادط ٔل البرين َي هٜؼه
الساللك زرث ي٠ي ٨اإ حسيسٍ إلاٜهيم البرين » :البرين اػم يإ ل٦ل شخيع ٣ـ ٝلٟ ٧ىيْ اإلأج ضَ ٧
ايحجيب زضن الومحة زت يٜضخي الؼيإ ا؛ ز٠ر ٠هٛ...بؤ شخيع به٘ع ؤلاٛهيم ضأضضملع ًٓ اإلأج ٛصل٧
َي البرين اإ شل ٧اإلايهٕ «  3أ أنّ البرين َي الؼ رل اإ ال٥ـ ًٓ ٝأج ايخٌيب ال٠يتم بحن اإلا ٦هم
ضاإلاؼ مٕ أض بحن البيه ضاإلا ه٠ي .انّ اً أيوي الساللك -أيويٓ -ىس ابً ال٠رم هجس ؤلآالم ضالسلرل ضؿيَس
ايملي ٨ضوإ ٤يلىلبك زرث ي٠ي » :٨ضأاي بريهه ضآالاه بٜٔههٛ :هي اي ومىه ددةٍ تٔي؛ ًٓ ألازلّك السالّك
ٓ ضزساهي ه التي تٔهم زاللمهي بيلٔ٠ل ضالٌٜطا .ضَصا -أيوي -هؼ ٔمل ٛره ل ّٜالـهيزا ٣مي هؼ ٔمل ٛره
ل ّٜالساللك ضؤلاضؿيز ضالبرينٛ .بنّ السلرل يبحن اإلاسليٓ ٨هره ض ِهطٍ ٣مي يبيىه الـيَس ضاإلاذدة بل ٟس
ي٦ين البرين بيلٜٔل أُهط ضأبهٛ 4 «ٙهصا ًٓ ؤلآالم ضالسلرل .ضأاي ًٓ زاللك ايمليٛ ٨ىجسٍ ي٠ي » :٨ضٟس
ت
ت
هؼم ؿيَس ايملي ٨هٌ٠ي ضٟيال له ض٣الاي ل٠رياه ا٠ياه ضأزاته ائزاٍ ٣مي ٟرلّ :
ة
ٍخض جا م
ة
بالضع إلاا ُيشقب «
ٍ الذ الػ نا  :ؾمػا َاغت
ع
ض ٜهددم اددً شلدد ٧أنّ ؿددهيزا ايخهدد ٓ ١د اذهيٟددية اإلاددي؛  ضزددي ٨الؼددميضاة ضألاضن وددإ ب دطاَحن زال دك
ٓ ضزساهي ه ٛري ال ح ي ا؛ الىٌ ١أض ال لط ح ادً أ دل الآتدةا ٚضاهّمدي ودإ هيً٠دك زضن كدية ضا ٦همدك
زضن لؼ ددين ضأنّ ؿ دديَس ايملددي ٨الت ددي أؿ دديض الاهددي ابددً ال ٠ددرم و ددإ ا ددي تؼ ددم بييملدديٓ ٨ى ددس ايجدديزّ إلا ددي ح ددسه ٓ ددً
ألاك ددىي ٚالساللر ددك ايخمؼ ددك.5ضا ددً أ دديوي السالل ددك -أيو ددي -ا ددي يد دةظ الٔال ٟددك الطاع ددك ب ددحن ٌٟب ددي السالل ددك ال دساّ٨
ََ َ َ َ َّ َ َ َ َ ة ّ ة َ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ة َ َْ َ ة ْ َ َ
ـ َغْ د ِدٌ
ضاإلاددسلي ٨اددإ ٟيلدده تٔددي؛   :ؤلد جددغ ِبدد عِكددو ل ددظ مددض ال ِ ددل ٍلددَ قدداء لجػْددٌ ؾد ِدالنا زد حػْنددا الكددم
ْ
َص ِلد  6زرددث يتبددحن اددً أجد الددىمّ زؼددب ابددً ال٠ددرم » :ال ى ردده ٓ د َددصٍ الساللددك البدديَطا ٓ د ٟددسضا الددطب
ت
ػددبحيهه ضئجيتددب اذهيٟي دده السال دك ٓهردده .ضاإلأج د  :اهِددط ٣ردد ٝبؼددٍ ضأدد ٧الِل...ض ٔددل الـددمؽ زلددرال ٓهردده
ت
ٛبجّهدي ودإ التدي ِهدط ض بيىده«  7ضأهده » دهد ١الـدمؽ ضهلد هي زلدرال ٓ د شلد ٧الِدلّ ٛهدي يتبٔهدي ادإ زط٣مهدي يع دس
 - 1ػيضا ابطاَرم آلايك .04
 - 2اساض الؼيل٥حن  52-51/1ضال ٜؼحة ال٠رم ق.46
 - 3البرين ضال رحن ايجيزّ .76/1
 - 4اساض الؼيل٥حن  1021/2ضال ٜؼحة ال٠رم ق.183
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بهي ض ى٠م ض م س ض ٠هم ٛه ّي يبٕ لهي بٔرك اإلاسلي ٨لسلرهه«  1أ أنّ الساللك ايمليكهك ادإ َدصا الدىمّ ودإ
هترجددك الٔال ٟددك الطاع ددك ب ددحن ال دسا ّ٨ضاإلا ددسلي ٨بيٓ بدديض أه دده لدديال الـ ددمؽ اددي ٓددط ٚالِددلّ ٛيلـ ددمؽ ددس ٓ ٨د
ت
ديال لهٔالٟدك الٌبرٔرددك
ض ديز الِدلّ الٔالٟدك ؿددباهك بٔالٟدك "الىديض بيلدسدين " الددص حدسه ٓىده ٓهمديع الساللددك ا ّ
التدي ددطأٍ الدسا ّ٨بمسليلدده .2ضَدي اددي زديض ٨ابددً ال٠درم ال ٔبحددة ٓىده اددإ حهرهده آليددك الٜطٟدين ضأن يبدده ا؛د هددطضضا
ض دديز ض٣ج ددي السالل ددك ال دسا ّ٨ضاإلا ددسلي ّ٨ضشل دد ٧ا ددً د ددال ٨اؿ دديض ه ا؛ د أنّ الـ ددمؽ زال دك ٓ د الِ ددلّ .ضا ددً د ددال٨
تبٔىددي إلاٜه دديم اإلال ددٌاد ال ددسال؛إ ٓى ددس اب ددً ال ٠ددرم ي دددن لى ددي أن َ ددصا الٔ دديلم ل ددم يذ ددط ٓم ددي ٟيل دده ألا ٟددساين ٛرم ددي
يذددمّ اإلأدديوي الـددباهك بمل ددٌاد الساللددك ضأنّ هدد ٧اإلأدديوي التددي ض ددسهيَي ٓىددسٍ م ددل اددإ " :ال٠لددس الٜه ددم
البرددين الهسايددك ال ٔط دد ٝؤلاضؿدديز ؤلآددالم ؿدديَس ايملددي ."٨ضأنّ اإلالددٌاد الٔهمددي لهساللددك اددإ الددسضغ ايملددسيث
ال يذط ًٓ َصٍ اإلأيوي التي ػيٟهي ابً ال٠رم ض م ً٥يهرحهي اإ التةػرمك آلا ركّ :
ّ
ّ
الفهم
الـقـصد
ّ
الهـداية
البيان
اإلرشـاد

مفهوم الداللة عند ابن القيم

اإلعــالم

التعريف
شاهد الحال

 - 1اساض الؼيل٥حن  917/2ضال ٜؼحة ال٠رم ق.376
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