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 ًششىش وجلذ

ث، وقىاَض ٖلى ٦ما٫ ٢ضعجه 
ّ
الخمض هلل الظي ظٗل الؿمىاث وألاعى آًاٍث ٖلى ٖٓمه صالا

خذ في وظهي َ ٤ الجىاثها٣َاث، ؤ٦غمجي ٞو ٍغ ٤ الخحراث، ازخاعوي للٗلم مؿل٪ الخحر َو ، بٗىهه ٍغ

ا  ٪ له في ألاؾماء والهٟاث، وؤخمضٍ خمض  غ ال٨غباث، ؾبداهه ال قٍغ ؿَّ ّغط ي٣ُي َو ؤهجؼ بدثي ٞو

ٗلي بي ؤعقى الضعظاث.  ًل٤ُ بم٣امه وَُ

، والك٨غ مىنى٫ٌ بلى  اعاُث الك٨غ ؤ٢ضمهاح٣ٗب الخمَض ٖب والضّي خٟٓهما هللا مً ٧ل م٨غٍو

ض ٖىاًت،  الٟايل كغفيمبلى  اًت، وحّٗهضها بمٍؼ ؤ.ص/ دمحم ؾُٗض عبُ٘ الٛامضي الظي آواوي وبدثي بٖغ

ا. وما ٧لَّ ؤو جبّرم مً ٦ثرة ؤؾئلتي وإلخاحي، بل ٧ان ن  ٗ ا هاٞ م 
ّ
ا ومٗل ا عخب  ؤؾإ٫ هللا ؤن ٌؿبٜ ٖلُه ضع 

مً ؤخباع لخضمت َظٍ اللٛت، وؤن ٌؿبل ٖلُه مً عخماجه ؤيٗاٝ ما خَىث  وٗمه ب٣ضع ما ؤؾا٫َ 

٘ َالب الٗلم. ْٟ  م٨خبخه الهاصٞت لى

 : )ؤ.ص/ ؾالم الخماف، ص/ ببغاَُم الٛامضي(لجىت اإلاىا٢كت الض٧اجغة ألاٞايلوإلى ؤًٖاء 

ضاا ال ب٣غاءة َظا البدض وٞع ًّ   اوآعائهم ال٣ُمت اٍ بمالخٓاتهمللظًً جٟ
َ
خ٨

ُ
 مت.الٗلمُت امل

ا هلل في ؤعيه، ومىاثغ ٖىن في خُاحي، و٢ٟىا  وفي ال٣لب ق٨ٌغ ل٩ل مً ٧اهىا و٢ذ البدض ظىىص 

اء،  م بحن ؤؾُغي، بو و٢ٟاث نض١ وٞو ال ؤن لهجىا بضٖىاث ٖاه٣ذ ؤ٤ٞ الؿماء، بن لم ؤط٦َغ

.  ظؼاءَم ٖىض عب ألاعباب مدّٟى

 



 و

 

 اإلاعخخلص

ت في ٖباعاِث الُال١ِ َظٍ ا ٢امذ ٍٛى
ّ
ال٩ى٦ب الىاعصة في ٦خاب: )لضعاؾت ٖلى جدلُِل الترا٦ُِب الل

ت مً الٟغٕو ال٣ٟهُت   (الضّعي ُٞما ًخسّغط ٖلى ألانى٫ الىدٍى
ُ
ِك٠

ْ
ت ج٨ لئلؾىىي، مً زال٫ هٍٓغ

لُت  ت الَخدٍى ٌِ التي ظاء بها حكىمؿ٩يَغاث٤َ جدلُل َظا التر٦ُب، وهي الىٓغٍّ ِخماِص ٖلى بٗ ، بااٖل

اصِة وؤلا ٢ىاهُِجها  ِٝ والٍؼ ظٍ ال٣ىاهحن لها ( إٖاصة الترجِب ... ٫ِ و خال٦ـــ )الخظ ، ؤزُغَا في حُٛحِر اإلاٗجىَو

ل الُجملت مً ظملو ِل ت بؿٍُُت جىلُضًٍت بلى ظملٍت جدى في جدٍى ٍِ الخدٍى ُ٘  .ٍلُت، وهي حؿمى بإهما بَّ
َ
ٞخَخد

 
َ
 َظٍ ألاهماٍ

ُ
ُن ؤزَغَا  ،الضعاؾت بّحِ

ُ
مَّ ج

ُ
ر الُخ٨َم ال٣ٟهياإلاٗجىفي ز ّٛحِ

ٌُ و٢ض  .، ألامُغ الظي ًِهل بلى ؤن 

ت مٗانغة، ومً  ضعاؾت مً ٧ىجها مداولت إلاؼط ال٣ضًم بالخضًضظاءث ؤَمُت َظٍ ال وج٣ضًمه بغٍئ

لىم الكٕغ ٞى٢ٟذ ٖلى ٖباعاث ا  لُال١ وهي ٖباعاث مخضاولت ظاهب آزغ عبُذ طل٪ بال٣ٟه ٖو

دضزه  تٗٞغا ٖلى ػمً مٗحن، جدخاط ملِؿذ خهغ   ًُ التر٦ُب ٞحها مً ازخالٝ في اإلاٗجى ومً  حُٛحرما 

ضمه، وإطا م ث َل٣ت واخضة ؤو زالر زم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي، مً خُض و٢ٕى الُال١ ٖو ضَّ ُٖ ا 

مض ُٞه بلى  .َل٣اث ُٖ و٧ان اإلاىهج اإلاٗخمض في َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الخٟؿحري بط 

ل، ز ا في الخ٨م جدب٘ التر٦ُب اللٛىي زم جدلُله وجٟؿحر ما صزله مً ٖىانغ الخدٍى م اؾخٗغاى ؤزَغ

ًَ  و٢ضال٣ٟهي.  مٟهىمي التر٦ُب  مجهما ألاو٫ُ  ًدىاو٫ : حنباب ًخ٩ّىن مجؤن  َبُٗت الضعاؾِت  ْذ ا٢خ

ل ما والخدٍى ً اعج٨ؼث ٖلحهما الضعاؾت، وؤما الباب ، َو ٞهى صعاؾت جُب٣ُُت  الشاويؤَم مدىٍع

ل فجىاولذ  ٍِ في ؤهماٍ الخدٍى ي جغا٦ُب الُال١، واؾخلؼم َظا ج٣ؿُم الباب بلى ٖضة ٞهى٫، ٧ل هم

ل  ل ٞهل، ٞجاءث ٖلى الىدى آلاحي: )الخدٍى ل باإلخال٫، الخدٍى ل بالخظٝ، الخدٍى اصة، الخدٍى بالٍؼ

ل ب ل بالخ٨غاع، الخدٍى غابُت(خُٛحر بةٖاصة الترجِب، الخدٍى ٟذ ٖضة هخاثج مً  .الخغ٦ت ؤلٖا
َّ
و٢ض ج٨ك

ل ؤَمها: ؤجها  لُت لم ٨ًً لها وظىص ٖىض حكىمؿ٩ي، ٞإياٞذ همِ الخدٍى ا جدٍى
 
ؤياٞذ ؤهماَ

ل ب غ٦ت ؤلاٖغابُت؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحراث جدضر في الجملت الىىاة الخخُٛحر بالخ٨غاع، والخدٍى

ا في الضعاؾت الضاللُت؛ بط بُيذ ؤزغ حُٛحر ألاهماٍ في اإلاٗجى إلياٞت مٗجى ظضًض. ٦ما  ا مهم  ؤبغػث ظاهب 

ظا ما  ،ؤّصي طل٪ بلى حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت حّٛحر اإلاٗجى وما الضاللي، ًىّضر الخإزحر ال٨بحر َو

لىم الٗغبُت.ل ٗت ٖو ّٗؼػ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكَغ   لىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، َو
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Abstract 
 

      This study is based on an analysis of linguistic structures in expressions of 

divorce contained in the book of (Alkawkab Aldorri) by Al- Isnawi. Through the 

theory, methods of analyzing this structure are revealed, it is the transformative 

theory that Chomsky came up with, by relying on some of its regulations (such as 

deletion, addition, replacement and permutation ...) these regulations have an 

effect on changing the meaning, and in converting the sentence from a generative 

simple sentence to a transformative sentence, this is called the patterns of 

transformation. The study tracks these patterns then it shows its effect on the 

meaning. This leads to a change in the jurisprudential judgment. 

      The importance of this study stems from the fact that it is an attempt to 

combine the old with neoteric and present it with a contemporary view. On the 

other hand, I linked that to jurisprudence and the sciences of Islam and looked on 

the expressions of divorce, which are circulated and renewed phrases that are not 

limited to a specific time. I need to know what change in formation brings about 

in terms of difference in meaning and then changing in jurisprudential judgment, 

in terms of occurrence, absence of divorce, and if one or three divorces are 

counted. 

      The method adopted in this study is the descriptive, analytical and 

explanatory method, in which it was intended to trace the linguistic structure, 

then analyze it and interpret what was entered from the patterns of 

transformation.  I also review its impact on jurisprudential judgment. The nature 

of the study required that it consist of two chapters: The first deals with the 

concepts of synthesis and transformation, which are the two most important axes 

on which the study is based. The second chapter, applies the study that deals with 

patterns of conversion in divorce structures. This necessitated the division of the 

chapter into several su-chapters, each pattern came as follows: (Transform by 

addition, transform by deletion, transform by replacement, transform by 

permutation, transform by recurrence, and transform by syntactic diacritics).  

       Several results have emerged, the most important ones are: 

It added transformational styles that Chomsky hadn't, it added the transform by 

recurrence, and the transform by syntactic diacritics, There  are changes that take 

place in kernel sentence to add a new meaning. It also highlighted an important 

aspect of the semantic study. It showed the effect of changing the patterns on the 

semantic meaning, and whether that led to a change in jurisprudential judgment 

as a result of  a change in the meaning. This explains the great influence of 

grammar in devising jurisprudential rulings, and reinforces established link 

between sciences of Sharia-law and Arabic sciences. 
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 184 .........................................................................................................ؤهىإ الخ٨غاع مً خُض بٞاصجه

ا، ؤو ؤخضَما صون آلازغؤهىإ الخ٨غاع مً خُض ج٨غاع اللٟٔ وا  ٗ  184 ...................................... إلاٗجى م

 184 .................................................................................... ٞالىٕى ألاو٫: الخ٨غاع في اللٟٔ واإلاٗجى

 142 ............................................................................... وي: الخ٨غاع في اإلاٗجى صون اللٟٔالىٕى الشا

 145 ............................................................................. خىلت بالخ٨غاع في )ال٩ى٦ب الضعي(جغا٦ُب الُال١ امل

 122 ..................................................................................................................................................... زالنت

ل بالٟهل ال غابُتخُٛحر ؿاصؽ: الخدٍى  121 ...................................................................................... الخغ٦ت ؤلٖا

غ   121 ...................................................................................................... ابُت واإلاٗجىالٗال٢ت بحن الخغ٦ت ؤلٖا

لالٗال٢ غابُت والخدٍى  121 ................................................................................................. ت بحن الخغ٦ت ؤلٖا

 112 ....................................................................................................................................... خغ٦ت الا٢خًاء

غابُت في )ال٩ى٦ب الضعي(جغا٦ُب الُال١ املخىلت بخُٛحر الخ  111 ................................................... غ٦ت ؤلٖا

 111 ..................................................................................................................................................... زالنت

 111 .................................................................................................................................................................... الخاجمت

 118 ..................................................................................................... ٞهغؽ جغا٦ُب الُال١ في ٦خاب ال٩ى٦ب الضعي 

 143 ..................................................................................................... جغا٦ُب الُال١ اإلا٨غعة في ٦خاب ال٩ى٦ب الضعي 

 145 ........................................................................................................................................................... ٞهغؽ آلاًاث

 114 ........................................................................................................................................................ ٞهغؽ ألاق٩ا٫

 111 ........................................................................................................................................................... ٢اثمت اإلاغاظ٘


 

 

  



 ك

 

 فهشط جشاهيب الؼالق الىاسدة في الذساظت

 224 ...................................................................................................... )بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤(  لؼوظخه: في ٢ى٫ الغظل

ا ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض   211 .................................................................. )بْن صزلِذ الضاع وإن ٧لمِذ ٍػ

ا ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض   211 ........................................................................)بْن صزلِذ الضاع و٧لمِذ ٍػ

ا ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض   213 ....................................................................... )بْن صزلِذ الضاع ٩ٞلمِذ ٍػ

ا ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض   218 ................................................................... )بْن صزلِذ الضاع  ؤو  ٧لمِذ ٍػ

ا ٞإهذ َال٤( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه  214 .............................................. )بن صزلِذ الضاع ٞٗبضي خغ، ؤو ٧لمِذ ٞاله 

 212 ...................................................................................... )بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ ٞإهِذ َال٤( ى٫ الغظل لؼوظخه:في ٢

 211 .................................................................................. )بن قخمخجي بن لٗىخجي ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  213 ............................................................................................. )ؤهِذ بن صزلِذ الضاع َال٣ 

ا في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
ا وزالش  ُ ا في الٗضة زاه  ً  242 ................................. )بطا ٢مِذ ٞإهذ َال٤( ٣ٞامذ زم ٢امذ ؤً

 242 ........................................................................... ) بطا َل٣ذ امغؤة ٞٗبض مً ٖبُضي خغ( :لؼوظخه في ٢ى٫ الغظل

ا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض الُىم ٞإهذ َال٤ ٚض   242 ................................................................................. )بطا ظاء ٍػ

ٌض( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  241 ...................................................... )ؤهِذ َال٤ بط ٞٗلِذ ٦ظا(  ؤو )ؤهِذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

ٌض()ؤه في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  243 ...................................................................................................... ِذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

 243 ............................................................................................)ؤهذ َال٤ لىال صزلِذ الضاع( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 212 ............................................................................................. )ؤهِذ َال٤ لى  صزلِذ الضاع( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 212 ........................................................................................................................... )لى  صزلِذ الضاع  ؤهذ َال٤( ؤو :

 211 .....................................................................................................)ؤهذ َال٤ٌ في ًىم ٦ظا(. الغظل لؼوظخه: ي ٢ى٫ ف

ض(. :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه  211 ................................................................................................ )ؤهذ َال٤ ًىم ٣ًضم ٍػ

 214 ................................................................................... )ؤهذ َال٤ في ٚغة الكهغ الٟالوي(. :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 214 ................................................................................................ )ؤهذ َال٤ في ؾلخ الكهغ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 214 ...................................................................................... )ؤهذ َال٤ في ؤو٫ ألاقهغ الخغم( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 211 .......................................................................... )ؤهذ َال٤ الُىم، وإن ظاء عؤؽ الكهغ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 211 ................................................................................ )ؤهذ َال٤ الُىم، وإن صزلذ الضاع( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ا وبٗض ٍٚض( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ض   213 ......................................................................................)ؤهذ َال٤ الُىم ٚو

 213 ..............................................................................)ؤهذ َال٤ الُىم وفي ٍٚض وفي بٗض ٍٚض( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

ا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  218 .................................................................................................. )ؤهذ َال٤ الُىم ؤو ٚض 

ا ؤو  بٗض ٚض( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه  218 .............................................................................................. )ؤهذ َال٤ ٚض 

ا، ؤو ٖبضي خغ بٗض ٍٚض( :لؼوظخه في ٢ى٫ الغظل  218 ........................................................................... )ؤهذ َال٤ ٚض 

 م٘ َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
 214 ...............................................................................................)ؤهِذ َال٤ َل٣ت

 مٗها َل٣ت( :ؤو
 
 214 ............................................................................................................................ )ؤهِذ َال٤ َل٣ت

ا، وب٨غ م٘ ٖمغو ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: مغ  ا ٖو ض   232 ......................................................... )بن ٧لمِذ ٍػ

 231 ...................................................................................... )ؤهِذ َال٤ ٢بل ؤن جضزلي الضاع( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:



 ل

 

 231 .............................................................................................................................. )ؤهِذ َال٤ ٢بل ؤن ؤيغب٪( :ؤو

 231 .................................................................... )مً صزلْذ مى٨ً ٢بل ناخبتها ٞهي َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظاجه:

ا ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  231 ........................................................................ )بن ٧ان ؤّو٫ ولٍض جلضًىه ط٦غ 

 231 ...................................................... ٞإهذ َال٤( -ما صام ٞالن ٞحها  -الن )بن صزلِذ صاع ٞ في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ما في مهغ مشال  -الغظل لؼوظخه  في ٢ى٫   235 ....................................................................... )ؤهذ َال٤ في م٨ت( : -َو

 238 ........................................................................................... )ؤهذ َال٤ ختى جخمم الشالر( ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:في 

 238 .............................................................................................................................. )ؤهذ َال٤ ختى ؤ٦مل زالزا( :ؤو

و٢٘ ٖلُ٪ زالزا( ؤو :
ُ
 238 .................................................................................................................... )ؤهذ َال٤ ختى ؤ

 234 .................................................................................................... )ؤهذ َال٤ ٠ُ٦ قئذ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 234 ........................................................................................ )ؤهذ َال٤ ٖلى ؤي وظه قئذ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 

 234 .......................................................................................... )ؤهذ َال٤ بن قئذ ؤو ؤبِِذ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 

 252 .................................................................................................... )٧ل مى٨ً َال٤ َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظاجه:

 252 .......................................................................................................... )ؤهذ َال٤ ٧ل ًىم( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 

ا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
ا بال زالز

 
 251 ...................................................................................................)ؤهذ َال٤ زالز

 251 .............................................................................................. )٧ل امغؤٍة لي َال٤ بال ٖمغة( :لؼوظخه ٢ى٫ الغظلفي 

 251 ................................................................................................ )٧ل امغؤٍة لي َال٤ بال ؤهِذ( لؼوظخه: الغظل في ٢ى٫ 

 254 .................................................................................................. )٧ل امغؤة لي ٚحِر٥ِ َال٤ٌ( ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:في 

 254 ................................................................................................. )٧ل امغؤة لي ؾىا٥ َال٤ٌ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 253 ........................................................................................ )٧ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال٤ٌ( :٢ى٫ الغظلفي  

 255 .................................................................................................................)وؿاجي َىال٤ بال ٖمغة( الغظل: في ٢ى٫ 

 255 ........................................................................................ )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( وؤقاع بلى ػوظخه :في ٢ى٫ الغظل

 255 ..................................................................................................... )ؤهذ َال٤ بن قاء هللا( الغظل لؼوظخه: ي ٢ى٫ ف

 255 .................................................................................................... )بن قاء هللا ؤهِذ َال٤( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 

مغة َال٣ان بن قاء هللا( الغظل: ى٫ ٢في   258 ............................................................................................. )خٟهت ٖو

٤ ػوظتي( في ٢ى٫ الغظل: ِ
ّ
 258 ................................................................................................................... )ما ٦ضُث ؤَل

٣حن( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ُ
ُل

َ
 241 ..................................................................................................)بن صزلذ الضاع ج

 244 ....................................................................................................... )ؤهذ َال٤ بن صزلِذ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 245 .................................................................................................... )بن صزلِذ الضاع ُٞال٤( في ٢ى٫ الؼوط لؼوظخه:

 248 ........................................................................................ )بن صزلذ الضاع بطا ؤهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ًَّ ٣ِ
ُ
ــل
ْ
ْمِذ لَخُ

ُ
 122 .................................................................................................... )َوهللا ِبن ٢

يب( في ٢ى٫ الغظل:  121 .......................................................................................................................... )َىض َال٤ وٍػ

 121 ................................................................... )ؤهذ َال٤ ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 121 ........................................................ )ؤهذ َال٤ َل٣ت، ٢بلها وبٗضَا َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه اإلاضزى٫ بها:

 123 ............................................................................................................................. )ًا َا٫ِ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 123 ................................................................................................. )ؤهِذ َا٫ِ( بدظٝ ال٣اٝ: في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 



 م

 

ض ؤن ؤَل٤ ػوظخ٪؟(، ٣ٞا٫: )وٗم( لصخو:في ٢ى٫ الغظل    112 ........................................................................ )ؤجٍغ

٣ي( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ُ
ُل

َ
 111 ................................................................................................... )بن صزلِذ الضاع ج

٣ِذ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه
ُ
ــل
َ
 111 ................................................................................................... )بن صزلذ الضاع َـ

 114 ........................................................................................................................ )ؤهذ َال٤ٌ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ٌ
٣ت

َّ
 114 ..................................................................................................................... )ؤهذ مُل

٤ٌ للمغؤة( في ٢ى٫ الغظل: ِ
ّ
 114 ............................................................................................................................ )ؤها مُل

 111 ................................................................................................................ )ًا َال٤( بطا هاصي الغظل ػوظخه، ٣ٞا٫:

 115 ................................................................. )ؤهِذ َال١ٌ( ؤو  )ؤهذ الُال١( ؤو  )ؤهذ َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 142 ................................ )ؤهذ َال٤ هه٠ َل٣ت(ؤو )ؤهذ هه٠ َل٣ت( ؤو )ؤهذ ٧ل َل٣ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 142 ............................................................................................................ )ؤهذ هه٠ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 142 ................................................................................................................... )َل٣ي هٟؿ٪( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 141 ...................................................................................... )َل٣ي هٟؿ٪ مً زالر ما قئِذ( لؼوظخه:الغظل ٫ ى ٢ يف

 141 ................................................................................. )ازخاعي مً زالر َل٣اث ما قئِذ( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه 

ًْ قاَءْث( في ٢ى٫ الغظل لى٦ُله: ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
 141 ............................................................................................... )َل

ًْ قئَذ( لى٦ُله: الغظل ٢ى٫  في ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
 141 ................................................................................................ )َل

 143 ...........................................................................................................................)ؤهذ ٦ظا( خه:ؼوظفي ٢ى٫ الغظل ل

 143 .............................................................................................................................. )بن صزلِذ الضاع ٞإهذ ٦ظا( :ؤو

ا ٖلى الُال١:  َ  143 ................................................................................................... )ؤهذ َاع١( بطا ٢ا٫ لؼوظخه م٨غ

 143 ................................................................................ )بن ؤ٦غمِذ الظي ؤَىخه ٞإهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 ؤَىخه ٞإهذ َال٤( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه
 

 143 ................................................................................. )بن ؤ٦غمِذ عظال

 144 ......................................................................................... )بن جضزلحن الضاع ٞإهذ َال٤( ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: يف

 144 .............................................................................................. )بن جضزُل َىض ٞإهذ َال٤( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 112 ........................................................................................... )بن صزلِذ الضاع  وؤهذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ا ما واخضة( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
 112 ................................................................................................ )ؤهذ َال٤ زالز

 111 ......................................................................................................... )ؤهذ َال٤ ما قئِذ(  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 114 ..................................................................................................... )ؤهذ َال٤ ما قاء هللا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 111 .................................................................................................................)وؿاجي َىال٤ بال ٖمغة( الغظل: في ٢ى٫ 

 111 ....................................................................................... )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( وؤقاع بلى ػوظخه :٢ى٫ الغظلفي  

جى هٟؿه :غظلفي ٢ى٫ ال  115 .............................................................................................................. )امغؤجه َال٤( ٖو

 118 ....................................................................................................... )ؤهذ َال٣ان( بالخشيُت في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 118 ......................................................................................................................................... )ؤهِذ َىال٤( بالجم٘ ؤو:

ًّ َىال٤ بال ٞالهت(في ٢ى٫ الغظل ليؿىجه ألاعب٘    138...................................................................................... )ؤعبٗخ٨

ًّ بال ٞالهت َىال٤( في ٢ىله لهً: ؤو  152 ............................................................................................................ )ؤعبٗخ٨

ال٤(  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ال٤ َو  151 ................................................................... )بن صزلِذ الضاع ٞإهذ َال٤ َو

ال٤ بن صزلِذ الضاع( و٢ىله: ال٤ َو  151 ................................................................................................ )ؤهذ َال٤ َو



 ن

 

ل٣ها( في ٢ى٫ الغظل لى٦ُله:  151 .............................................................................................. )زظ مالي مً ػوظتي َو

 151 ............................................................................................................................. )َل٣ها وزظ مالي مجها( ؤو  ٢ىله :

ا( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
اِل٤ٌ زالز

َ
َ 
ٌ
هِذ بال واِخضة

َ
 153 ............................................................................................... )ؤ

بضي خغ بن قاء هللا( في ٢ى٫ الغظل:  155 .............................................................................................. )ؤهِذ َال٤ ٖو

بضي خغ( ؤو ٢ىله:  155 ......................................................................................................... )بن قاء هللا ؤهِذ َال٤ ٖو

 154 ....................................... )٧ل امغؤة لي ٚحِر٥ِ َال٤( بض٫ ٢ىله:)٧ل امغؤة لي َال٤ ٚحِر٥ِ(  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 154 ........................................................... )٧ل امغؤة لي ؾىا٥ِ َال٤( بض٫ ٢ىله:)٧ل امغؤة لي َال٤ٌ ؾىا٥( ٢ىله :ؤو 

ضا ٞإهذ َال٤()في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:    182 .................................................................... بن صزلذ الضاع ؤو ٧لمِذ ٍػ

 182 ....................................................................................... )ؤهذ َال٤ بن صزلِذ ؤو ٧لمِذ(  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 182 ............................................................................................. )ؤهِذ َال٤ لى  صزلِذ الضاع( ى٫ الغظل لؼوظخه:في ٢

 182 ............................................................................................................................ )لى  صزلِذ الضاع ؤهذ َال٤( ؤو :

 148 .............................................................. )ؤهِذ َال٤، ؤهِذ َال٤، ؤهِذ َال٤( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه اإلاضزى٫ بها:

 148 ...................................................................................................... )ؤهِذ َال٤ٌ ؤهذ َال٤ٌ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ا ٣ِٞ، ٣ٞا٫: ع َال٣   148 ...................................................................................................... )ؤهذ َال٤ َال٤(، لى ٦غَّ

ال٤( ولى ٢ا٫ لؼوظخه: ال٤ َو  144 .......................................................................................................... )ؤهذ َال٤ َو

ت( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
اَع٢

َٟ ِذ ُم
ْ
ه
َ
ِذ مؿغَّخت، ؤ

ْ
ه
َ
٣ت، ؤ

َّ
هِذ ُمُل

َ
 122 ........................................................................ )ؤ

اِل٤()ِبن  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
هذ َ

َ
إ
َ
اع ٞ اِل٤، ِبن صزلذ الضَّ

َ
هذ َ

َ
إ
َ
اع ٞ اِل٤، ِبن صزلذ الضَّ

َ
هذ َ

َ
إ
َ
اع ٞ صزلذ الضَّ

 ................................................................................................................................................................................. 122 

 121 ................................................................. )بن صزلِذ الضاع بن صزلذ الضاع ٞإهِذ َال٤( :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 122..............................................................................)بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ ٞإهذ َال٤( ........في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: 

ا ٞإهذ َال٤( )بن صزلذ الضاعفي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  ض   122 ................................................................. وإن ٧لمذ ٍػ

ا بال واخضة بال واخضة( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
هِذ َال٤ زالز

َ
 124 .............................................................................. )ؤ

ا بال واخضة وواخضة( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 
هِذ َال٤ زالز

َ
 125 ................................................................................. )ؤ

هِذ َال٤ َل٣خحن وواخضة بال واخضة( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
 128 ............................................................................ )ؤ

 ومً ًبضؤ ؤٖــــــــــــــ٤ُّ وؤْلـــــــــــــــــُم ى٫ الكاٖغ: ٞإهذ َال١  في ٢
ٌ
              زالر

ٌ
مت  111 .................................... والُـــــــــــــــــــــــــال١ُ ٍٖؼ

(،  ظخه:في ٢ى٫ الغظل لؼو 
ٌ
( ؤو )ؤهِذ واخضة

 
 112 ......................................................................................... )ؤهِذ واخضة

( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: 
 
(ؤو )ؤهِذ َال٤ٌ مٍغًت

ٌ
111 ..................................................................... )ؤهِذ َال٤ٌ مٍغًت
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الخمض هلل الظي ظٗل الٗغبُت لٛت َظا الضًً، ؤهؼ٫ بها ٢غآهه، وؤخ٨م آًه وبُاهه، ٣ٞا٫ ؤّٖؼ مً 

َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ:  -ؾبداهه -٢اثل 
 يم ىم ممٱُّٱ و٢ا٫:( 2)

ِ٘ البُان ( 1)َّىن من خن حن جن ، والهالة والؿالم ٖلى ؤٞصر ولض ٖضهان، هبِىا مدمٍض واؾ

لى آله وصخبه زحر ؤههاٍع وؤٖىان.   ؤما بٗض.                                        ٞهُذ اللؿان، ٖو

٣ه ٞ ٗت مً جٟؿحر وؤنى٫ ٞو ؛ ناعث ٖلىم الكَغ
 
لما ٧اهذ ههىُم ال٨خاب والؿىت ٖغبُت

 ٖلى ؤلاإلاام ب
 
لىم مخى٢ٟت ٗت ٖو ا بحن ٖلىم الكَغ ٟىىن َظٍ اللٛت الٗغبُت؛ ٞٓل الاعجباٍ ٢اثم 

خُذ، الىظه الص ٖلى٧ان ٖلى اإلاّٟؿغ وال٣ُٟه ؤلاإلاام بٗلىم الٗغبُت؛ لٟهم الىو الكغعي الٗغبُت، و 

َـ( ٣ًى٫: "البض لل٣ُٟه ؤن ٩ًىن 413ٞهظا ابً خؼم الٓاَغي )ث: ،ومً زم اؾخيباٍ ألاخ٩ام مىه

 ٞهى ها٢و، ال ًدّل له ؤن ًٟتي بجهله"
ّ
ا، وإال ا لٛىًٍّ ض، (3)هدىًٍّ

ّ
ا٦ ا 118ث: طل٪ الؼمسكغي ) ٍو ٌ( عاصًّ

م  ٍغ ظىَع ٣طخى مىه العجب خا٫ َاالء في ٢لت بههاٞهم، ٞو ًُ ٖلى اإلاتهاوهحن بٗلىم الٗغبُت: "والظي 

ا واٖدؿاٞ لمي جٟؿحَر ا مً الٗلىم ؤلاؾالمُت: ٣ٞهها، و٦المها، ٖو هم؛ طل٪ ؤجهم ال ًجضون ٖلم 

غون ال٨الم في مٗٓم ؤبىاب   ال ًخ٣ّى٘، ٍو
ٌ
ضٞ٘، وم٨كٝى ًُ ٌن ال  ا، بال واٞخ٣اٍع بلى الٗغبُت بّحِ وؤزباَع

ا ٖلى ٖلم ؤلاٖغاب، والخٟاؾحر مصخىهت بالغواًاث ًٖ ؾِبى  ًُّ ٍه، ؤنى٫ ال٣ٟه ومؿاثلها مبي

ُحن" حن وال٩ٞى حن البهٍغ م مً الىدٍى حَر  .(4)وألازٟل، وال٨ؿاجي، والّٟغاء، ٚو

ىلجومً َىا اعجبُ ٤ ال٣ىاٖض  ذ مؿاثل ال٣ٟه بٗلم الىدى، ٖو ٦شحٌر مً ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ٞو

ت ٞهظا ؤبى ٖمغ الجغمي ٣ًى٫: "ؤها مظ زالزحن ؾىت ؤٞتي الىاؽ في ال٣ٟه مً ٦خاب ، الىدٍى

ه" ظٗل الىداة وال٣ٟهاء ًدىاٞؿىن ُٞما بُجهم ؤمام الخلٟاء، ٣ٞض وعصث في  امَظا  ، وبلٜ(1)ؾِبٍى

                                                           

 .1ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت:  (1)

ذ، آلاًت: ؾىعة  (2)
َ
ل  .1ّٞهِ

الكُش ؤخمض قا٦غ، ج٣ضًم: بخؿان ٖباؽ، ، جد٤ُ٣: ؤلاخيام في أصٌى ألاخيامابً خؼم، ٖلي بً ؤخمض الٓاَغي،   (1)

 .2/11م(، 2481، )بحروث: صاع آلاٞا١ الجضًضة، 1ٍ

، )بحروث: 2ٍص/ٖلي بى ملخم،  ، جد٤ُ٣:اإلافّصل في صىلت ؤلاكشاب مدمىص بً ٖمغو، ؤبى ال٣اؾم الؼمسكغي، (4)

 .2/28 ، م(2441 م٨خبت الهال٫،

ىٓغ:  (5) ، 1ٍدمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم،  ، جد٤ُ٣:واللغىٍحن ػبلاث الىدىٍحن، ً الخؿًب٨غ دمحم ب ؤبىالؼبُضي، ًُ

، )ال٣اَغة:   51م:  ،م(2484صاع اإلاٗاٝع
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ه الؼبُضي مً  ؤّن ؤبا ًىؾ٠ ال٣ُٟه الخىٟي صزل ٖلى الغقُض، "طل٪ بٌٗ الغواًاث، مجها ما ًغٍو

 ْٟ لب ٖلُ٪! ٞغّص الغقُض: ؤهه  َ٪ َٖ غَ وال٨ؿاجي ٖىضٍ، ٣ٞا٫ ؤبى ًىؾ٠ للغقُض: َظا ال٩ىفي ٢ض اؾخ
َ
ٚو

ًإجُجي بإقُاء ٌكخِمل ٖلحها ٢لبي. ٞإ٢بل ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ٠ و٢ا٫: ًا ؤبا ًىؾ٠، َل ل٪ في 

؟ ٢ا٫: بل ٣ٞه ... ٢ا٫ ال٨ؿاجي: ما ج٣ى٫ في عظل ٢ا٫ المغؤجه: )ؤهذ َال٤ ؤم ٣ٞهٌ  مؿإلت؟ ٢ا٫: هدٌى 

 
َ
٣
َ
ل
َ
لِذ الضاَع َ

َ
٢ا٫: ؤزُإث ًا ؤبا ًىؾ٠. ٞطخ٪ الغقُض، زم  .ْذ بن صزلِذ الضاع(؟ ٢ا٫: بن َصز

ْن( ٣ٞض وظب الٟٗل، وإطا ٢ا٫ )ِبْن( ٞلم ًجب، ولم ٣ً٘ 
َ
٢ا٫: ٠ُ٦ الهىاب؟ ٢ا٫: بطا ٢ا٫ )ؤ

 .(1)"الُال١. ٩ٞان ؤبى ًىؾ٠ بٗضَا ال ًَضٕ ؤن ًإحَي ال٨ؿاجيَّ 

ٓهغ في َظٍ الغواًت  في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ٧ان للىدى جإزحٌر ٦بحر  ٠ُ٦ -بن زبذ و٢ىٖها  - ٍو

ٍضًغون مؿاثل ال٣ٟه ٖلى و  ،همال٣ٟهاء ٌؿخُٗىىن ب و٠ُ٦ ٧ان للىداة ؾلُاٌن ظٗل ال٣ٟهُت،

بإن الغقُض ٢ض ٦خب لُلت بلى ال٣اضخي ؤبي "مً طل٪ ما عواٍ ابً َكام في اإلاٛجي، ٢ىاٖض الىدى 

 ًىؾ٠ في ٢ىله:

سغ١  ًَ  ومً 
ٌ
           زالر

ٌ
مت  ؤ٤ّٖ وؤْلُم ٞإهذ َال١ٌ والُال١ ٍٖؼ

٘ الشالر ؤو ههبها؟ ٣ٞا٫: ماطا  ٢ا٫ ؤبى ًىؾ٠: ٣ٞلذ: َظٍ مؿإلت هدىٍت ٣ٞهُت،  ًلؼمه بطا ٞع

 
 
٘ زالز ٣ذ واخضة؛ ألهه وال آمً الخُإ بن ٢لُذ ٞحها بغؤَي، ٞإجِذ ال٨ؿاجي ٞؿإلخه. ٣ٞا٫: بن ٞع

ّ
ل
ُ
ا َ

ل٣ذ  :٢ا٫
ُ
، وإن ههبها َ

ٌ
 ؤهذ َال١ٌ، زم ؤزبر ؤن الُال١ الخام زالر

 
ا؛ ألن مٗىاٍ ؤهذ َال٤ زالزا، زالز

 .(2)"٨ٞخبذ بظل٪ بلى الغقُض، ٞإعؾل بلي بجىاثؼ، ٞىّظهُذ بها بلى ال٨ؿاجي ،مٗتريت وما بُجهما ظملت

ّٗض و 
ُ
ًُّ  اقاَض   ٍ الغواًاثَظح حُٛحر التر٦ُب الىدىي ٌؿهم في حُٛحر اإلاٗجى، ومً زّم في  ا ٖلى ؤنَّ خ

، بهضٝ اؾخٗغاى بٌٗ  حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ ومً َىا ٧اهذ ّم َظا اإلاىيٕى ًَ بت في زىى ِز الٚغ

ا في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ طل٪ ؤن ازخالٝ الٗباعاث التي  ت في ٖباعاث الُال١، وؤزَغ الترا٦ُب الىدٍى

اصة ؤو الخُٛحر ٣ًىلها الؼوط لؼوظخه غابُت، ٧ل  في الخغ٦ت بالخ٣ضًم ؤو الخإزحر ؤو الخظٝ ؤو الٍؼ ؤلٖا

ؿهم في حُٛ ٌُ ث َل٣ت واخضة حَظا  ضَّ ُٖ ه، وإطا ما  ضم و٢ٖى ر الخ٨م ال٣ٟهي مً خُض و٢ٕى الُال١ ٖو

 ؤو زالر َل٣اث.

                                                           

ىٓغ:  (2)  .215، م: اإلاغظ٘ الؿاب٤ ًُ

ىٓغ:  (1) د٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ، ج مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ابً َكام، ٖبضهللا ظما٫ الضًً ألاههاعي، ًُ

ت، )بحروث: ٖبضالخمُض،   .2/34م(، 1221اإلا٨خبت الٗهٍغ
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ا الى٢ٝى   ت في ٖباعاث الُال١؛ ٧ان لؼام  وألن َظٍ الضعاؾت ج٣ىم ٖلى جدلُل الترا٦ُب اللٍٛى

لُت التي ظاء بها  ت الخدٍى ٍت ج٨ك٠ ًٖ َغاث٤ جدلُل َظا التر٦ُب، ٩ٞاهذ الىٍٓغ ٖلى هٍٓغ

ا في حُٛحر اإلاٗجى،  ثىمؿ٩ي زحر مشا٫ لهظا؛ بط اٖخمضكح ت التي لها ؤزَغ ٖلى بٌٗ ال٣ىاهحن اللٍٛى

ظٍ ال٣ىاهحن حؿمى ؤهماٍ  لُت، َو ل الجملت مً ظملت بؿُُت جىلُضًت بلى ظملت جدٍى ّم جدٍى
َ
ومً ز

ل ٗتها في ؤخضُٞب٣تها ٖلى جغا٦ ،الخدٍى ى ٦خاُب  ُب الُال١ التي جدبَّ إن، َو
ّ
ال٨ُخِب اإلاْهخّمت بهظا الك

ل في جغا٦ُب )ال٩ى٦ب الّضّعّي( ا ٖلى ؛ وألظل طل٪ ُوؾمذ الضعاؾت بــــ: )ؤهماٍ الخدٍى الُال١، وؤزَغ

 (.(2)لئلؾىىي  (1)في ٦خاب ال٩ى٦ب الّضّعّي  الخ٨م ال٣ٟهي

لُه ٞاإلق٩الُت ألاؾاؾُت للمىيٕى هي:  ٖو

  ما
ُ
ِت  الخدىٍِل  أهماغ   ؟الخدىٍليِت  الخىليذًِت  في الىـٍش

ُ
ها في التراهيِب وهيف جى

ُ
 أشيال

ُ
ىن

 اللشبيِت، 
َ
  في جشاهيب الؼالق؟ ّصِ وباألخ

ُ
  أزٌش في اخخالِف  وهل لهزه ألاهماغ

ُ
 اإلالنى؟ وهيف ًى

ُ
 ىن

 هزا الاخخالف؟

 عاؾت بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت:وجغمي َظٍ الض

  مَّ جدلُُل الترا٦ُِب ؤلاإلااُم بمٟهىِم الترا٦ُِب الٗغبُِت ونىِعَا
َ
هاتها وجغجُبها، ومً ز وم٩ّىِ

ّي( ِّ الُال١ِ في ٦خاب )ال٩ى٦ب الُضّعِ  . الخاّنت بإلٟا

                                                           

(2 ) :
 

، و٢ض وعص بٗضة الفلهيتالىىهب الذسي فيما ًخخّشج كلى ألاصٌى الىدىٍت مً الفشوق اؾم ال٨خاب ٧امال

 جد٣ُ٣اث، وهي: 

، ال٩ىٍذ: وػاعة ألاو٢اٝ 2م(، جد٤ُ٣: ٖبضالغػا١ ٖبضالغخمً الؿٗضي، مغاظٗت: ٖبضالؿخاع ؤبى ّٚضة، 2484ٍ)

 والكاون ؤلاؾالمُت.

 ، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت. 2م(، جد٤ُ٣: دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل، 1224ٍ) 

ّٖ٘مان:  ،2ٍ : دمحم خؿً ٖىاص،جد٤ُ٣م(، 1221)  .، وهي اليسخت اإلاٗخمضة في َظٍ الضعاؾتصاع ٖماع لليكغ والخىَػ

ضة ومى٣دت(، بٛضاص: صاع ألاهباع للُباٖت واليكغ، 1م(، جد٤ُ٣: ٖبضالغػا١ ٖبضالغخمً الؿٗضي، 1222ٍ) )مٍؼ

 .ال٣اَغة: صاع ؾٗض الضًً للُباٖت واليكغ

ى قُش الكاُٞٗت في ظما٫ الضًً ٖبضالغخُم ال٣غشخي ؤلا  ؤبى دمحم مال٠ ال٨خاب:  (1) ، َو ؾىىي، بمام ٦بحر، وؤنىلي بإع

ـ والٗلم، 524ػماهه، ولض ٖام  ٌ، في مضًىت )بؾىا( زم اهخ٣ل بلى ال٣اَغة وج٣لض بٌٗ اإلاىانب بال ؤهه اٖتز٫ وجّٟغٙ للخضَع

ت، ٟٞي ألانى٫: الخمهُض في ٧ان مً قُىزه الىاؾُي والؼه٩لىوي وؤبى خُان الىدىي، وله مالٟاث  ٖضة في مجاالث مخىٖى

ل الٟغٕو ٖلى ألانى٫، وفي التراظم: َب٣اث ٣ٞهاء الكاُٞٗت، وفي ال٣ٟه: ٧افي املخخاط في قغح اإلاجهاط، وفي الٗغبُت: قغح  ججًز

ا ٦خاب ال٩ى٦ب الظي هدً بهضصٍ ... بلخ، جىفي ٖام   ٗ مخه في جغظ ٌ، ًىٓغ551ٖغوى ابً الخاظب، وفي ال٣ٟه والىدى م

٘، صاع ٖماع لليكغ و ، )ّٖمان: 2ٍ: دمحم خؿً ٖىاص، خ٤٣املم٣ضمت   .211 - 225، م: (م1221الخىَػ



4 

 

  ت في ٦شحٍر مً ألاخ٩اِم ببغاُػ الٗال٢ِت بحن ٖلَمي الىْدى وال٣ْٟه، وجىيُُذ ؤزِغ ال٣ىاِٖض الىدٍى

 ال٣ٟهُت.

  ٍت مٗانغٍة خضًشٍت خْؿَب ، وج٣ضًُم الىْدِى ال٣ضًِم بالضعؽ اللؿاوي الخضًضَمْؼُط ه بغٍئ

لُت ِت الخىلُضًِت والخدٍى  .الىٍٓغ

  ت؛ ال ًيبػي ؤن ههّم آطاهىا ووٗهب ؤُٖيىا  "خُض الجم٘ بحن جغازُت الخُب٤ُ وخضازت الىٍٓغ

اث الٗلمُت الخض ًشت التي ٖما جغ٦ه الىداة مً جغاٍر ًضٖى لئلعجاب والٟسغ، وال ًٖ الىٍٓغ

 .(1)"تهخم بضعاؾت اللٛت

  ًٖ ِل في جغا٦ُِب الُال١ وال٨ك٠ِ ٍِ الخدٍى ، ومً زمَّ في ؤزِغَا في حُٛحِر اإلاٗجىاؾخ٣هاُء ؤهما

 حُٛحر الخ٨ِم ال٣ٟهّي.

ٚاٍث، مجها: و٢ض   ؤَمَُتها مً ٖضِة ُمؿّىِ
ُ
ث َظٍ الضعاؾت  اؾخَمضَّ

  الٗغَ  الترا٦َُب  ْذ اولجىَ ؤجها ُّ ٍٝ  والخُٛحراث تب اصٍة ؤو خظ  ٖلحها مً )ٍػ
ُ
 ؤو اؾدبضا٫ٍ ؤو التي جُغؤ

َغ َظٍ الخُٛحراث
َ
 وِ  في اإلاٗجى، ه٣ْل ....(، وؤز

ْ
لُت. ٞ ت الخدٍى  ٤ الىٍٓغ

   َُِب مً جغا٦ِ  اعْث ؤجها ازخ  ُّ  خَض ُم  الُال١( والتي هي ٖباعاٌث  ت )جغا٦َُب الٗغب
ٌ
ا  لِؿْذ  اولت خهغ 

 ًٍ ٌ٘ مّٗحٍن  ٖلى ػم   ًىمي   ، بل هي وا٢
ُ
  ه، وهدخاُط وِٗك

َ
ت دِض  مٗٞغ ًُ  ما 

ُ
ٞحها مً  التر٦ُِب  حره حُٛز

 ٍٝ ا بشالِر ال٣ٟهي،  في الخ٨ِم  ازخال ا باثى 
 
َ٘ َل ٣ً٘ َال٢ ُ٘ الُال١ُ، ؤو ال ٣ً٘، وإن و٢

َ
٧إْن ٣ً

ٍت ؤي بُل٣ٍت واخضٍة؟َل٣اث، ؤم َ َٗ ا بغظ
 
 ال٢

  
ْ
 ًٖ ؤهجي لم ؤ٠٢ِ

 
ت بضعاؾت الُال١ِ  جغا٦َُب  زههذ ٖلى صعاؾٍت  ًٞال  .لتمؿخ٣ لٍٛى

 ًىء ٖلى ال ذُؤجها ؾل ٍِ لى ؤهما لُت الخضًشت، ٖو ت الخدٍى ًّ الخّ  الىٍٓغ  ب
 
ل ٞحها، عابُت اَا دٍى

في مداولت للٗىصة ل٣غاءة بٌٗ جغازىا ال٣ضًم في يىء مىهج لٛىي ، الٗغبي ال٣ضًِم  ىِ بالىْد 

اث الٗاإلاُت ا مً الىٍٓغ ٍت ا٦دؿبذ قهغة باجذ ٖلى بزَغ ٍت لٍٛى ٤ مُُٗاِث هٍٓغ بط  ؛خضًض ٞو

 غاٖاة الٗاإلاُت.خغم ٞحها ناخبها ٖلى م

                                                           

ض،   (2) ه، ٍػ ا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبٍى ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت، ًٞل ًىؾ٠ ، البيُت الٗم٣ُت وصوَع

 .242م(، م: 1222)، 13مهغ: ظامٗت ال٣اَغة، ط مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمت



5 

 

  
َ
ٍِ  حُٛحرِ  ًٖ ؤزغِ  ْذ ؤجها ٦كٟ ى ، في اإلاٗجى ألاهما ر الخ٨مَ  ألامُغ َو ّحِ

َ
ٛ ٌُ  الظي ًهل بلى ؤن 

 ال٣ٟهي.

  ضُّ مً ال٨خِب اإلاهّمت التي جمُؼُط ال٣َٟه بالىدى، وحٗالُج َٗ ٌُ ؤجها اؾخمّضْث َمىِعَصَا مً ٦خاٍب 

كحر  ٌُ ت، ٦ما  ٤ ال٣ىاٖض الىدٍى
ْ
ا امتزَط ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ٞو ُذ ٦خاب  ْٟ ه ب٣ىله: "ؤلّ ُٟ

ّ
لظل٪ مال

ض مد٤ُ٣ ال٨خاب بإّن ؤلاؾىىي (1)"يبالىدِى وال٣ٟه، ولم ًخ٣ّضمجي بلُه ؤخٌض مً ؤصخاب
ّ
ا٦ ، ٍو

ت ٤ ال٣ىاٖض الىدٍى  إلاٗالجت ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ٞو
ًّ

ا مْؿخ٣ال  .(2)َى ؤّو٫ مً ؤَٞغَص ٦خاب 

  
َ
ِمه ال٨شحُر، ٣ٞض ٢ا٫ عؾى٫ هللا  بال٣ِٟه  ْذ ؤجها اجهل

ُّ
ل حٗل ًْ َ

، وفي ٞ ى ؤخض ٖلىِم الكٕغ  -َو

ًُ : "  -ملسو هيلع هللا ىلص  (1) ه في الضًً"ا ٣ًٟهّ هللا به زحر   ِص غِ مً 
 مخ٤ٟ ٖلُه.

  ألاخ٩اِم ٍِ ْهِم ههىِنها، واؾخيبا
َ
ٗت بٟ ْذ الضوَع ال٨بحَر للىدى في زضمِت ٖلىم الكَغ

َ
ؤجها بُي

 مجها.

  ٍت ؤجها ُمه بغٍئ  جمُؼُط ال٣ضًَم بالخضًض، وج٣ّضِ
 
 جُب٣ُُت

 
 للم٨خبت الٗغبُت صعاؾت

ُ
٠ًُ

ُ
ج

 مٗانغٍة خضًشت.

جضع ال٣ى٫ ب ل٘ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت إلاىيٕى َظٍ الضعاؾت ًجض ؤٍو
ّ
اججاَحن جها جإزظ ن اإلاُ

 مسخلٟحن:

لُت، وجُب٣ُها  ت الخدٍى ُل ٢ىاٖض الٗغبُت ٖلى اللٛت الٗغبُت، وجدلاججاٍ مىهٝغ بلى الىٍٓغ

٤ َظٍ الىٓغ  ل بغنضٞو و بًٗها في مٟهىم الخدٍى ها ٖلى ُٖىت مً وجُب٣ُؤهماَه  ٍت، وجسهُّ

ُٖىاث الىو ألاصبي، و٧ل َظٍ الضعاؾاث ال جخالمـ م٘ بدثي بال ُٞما ًسو جُب٤ُ َظٍ ألاهماٍ 

لُت ٖلى جغا٦ُب الُال١، ولم جىظض صعاؾت ُٞما اَلُٗذ ٖلُه صعؾذ ؤهماٍ ا ل في الخدٍى لخدٍى

 جغا٦ُب الُال١.

                                                           

 : دمحم خؿً ٖىاص،جد٤ُ٣، الىىهب الذسي فيما ًخخّشج كلى ألاصىٌ الىدىٍت مً الفشوق الفلهيتؾىىي، ( ًىٓغ: ؤلا 2)

٘،)ّٖمان:  ،2ٍ  .251م:  م(،1221 صاع ٖماع لليكغ والخىَػ

  وما بٗضَا. 214  ، 41 ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (1)

سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه = صحيذ  الجامم اإلاعىذ الصحيذ املخخصش مً أمىس ، البساعي، دمحم بً بؾماُٖل (1)

حر بً هانغ الىانغ، ، البخاسي  ت ببىال١ ٖام 2411 صاع َى١ الىجاة،، )ص. م، 2ٍاملخ٤٣: دمحم َػ ٌ( ًٖ الُبٗت ألامحًر

 .2/11  به زحرا ٣ًٟهه في الضًً،٦خاب الٗلم، باب مً ًغص هللا . ٞااص ٖبض الباقيجغ٢ُم دمحم َـ،2121
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ىذ  وؤما الضعاؾاث الؿاب٣ت في الاججاٍ آلازغ ٞهي صعاؾاٌث ع٦ؼث ٖلى عبِ الىدى بال٣ٟه، ٖو

، وع٦ؼث ٖلى صوع الىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، و٧اهذ َظٍ الضعاؾاث بةبغاػ الٗال٢ت بُجهما

ض مىاَلها مً ٦خب ألانى٫، وجداو٫ ؤن حؿدكهض ٖلى ؤّن  له  زخالٝ في التر٦ُب الىدىي الا  حؿتٞر

ظٍ الضعاؾاثفي حُٛحر اإلاٗجى صوٍع ُٞما ًسو جغا٦ُب الُال١، ٞهي بال جخالمـ م٘ بدثي  ال ، َو

حؿدكهض ببٌٗ جغا٦ُب الُال١ ٦كىاَض وؤمشلت إلبغاػ َظٍ الهلت بحن الىدى وال٣ٟه مىُل٣ت مً 

و ٖم َظا الخىظهالتي جض عواًاث ال٨ؿاجي م٘ ؤبي ًىؾ٠، وم٣ىالث ابً خؼم والجغمي ، ولم جسّهِ

 .جغا٦ُب الُال١ بضعاؾاث مؿخ٣لت

م٨ً ال٣ى٫ بن ٚالبُت َظٍ الضعاؾاث ؤقاعث بلى ظهىص ؤلاؾىىي في ببغاػ الهلت بحن الىدى  ٍو

ضَّ ، وال٣ٟه ا ث مجهىصاجهٖو ًُّ ا ٖمل ت جُب٣ُ  ج ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ٖلى ال٣ىاٖض الىدٍى لم  ل٨جها ،في جسٍغ

 
ُ
 مؿخ٣لت ضعاؾتبٟغص َظا الجاهب ج

 
ألازش الىدىي في اظخيباغ الحىم الفلهي ا بٗىىان: )، بال بدش

ظا البدض وإن خغم مالٟه ٖلى بُان ألازغ الىدىي في  . (1)(دساظت في باب ألاظماء كىذ ؤلاظىىي  َو

مؿاثل الُال١ مً اإلاؿاثل  التي ًخجلى ٞحها َظا ألازغ  وؤوضر في هخاثجه ؤن اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي

٩ىن الخ٨م ٞحها ٖلى الىو اإلاىُى١ واإلا٨خىبٞهي "ج ٩ٞان اإلاغظ٘ ٞحها بلى ال٣ىاٖض  ٣ىم ٖلى ال٨الم ٍو

ت" ا في بُان ألازغ الىدىي ٖلى الخ٨م بال ؤهه لم  (2)الىدٍى ٣ًخهغ ٖلى جغا٦ُب الُال١ ولم ًّٟهل ٦شحر 

 ال٣ٟهي، و٧ان مجمٕى ما اؾدكهض به مً جغا٦ُب الُال١ ٖكغة جغا٦ُب.

٧اهذ جغا٦ُب الُال١ ٞحها ٖباعة ًٖ مخٟغ٢اث، ال الؿاب٣ت ٧ل َظٍ الضعاؾاث والخ٣ُ٣ت ؤن 

ت مخ٩املت  و لها صعاؾت لٍٛى سهَّ
ُ
ُٞما -ٌٗضو ٧ىجها قىاَض للخمشُل، ولم ًجمٗها مىهج واخض، ولم ج

؛ ولظا خغنذ ٖلى جسهُو )جغا٦ُب الُال١( بضعاؾٍت لٛىٍٍت ج٨ك٠ ًٖ  -جدبُٗذ وهللا ؤٖلم

ت ا اصة والخظٝ والخ٣ضًم والخإزحر ... والتي ٩ًىن لها صوع ٦بحر في الٓىاَغ اللٍٛى لتي حٗترحها، ٧الٍؼ

م في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي
َ
  .حُٛحر اإلاٗجى لهظٍ الترا٦ُب، ومً ز

ْ
 بَ واه

َ
َظٍ الضعاؾت ٖلى صعاؾاث  (3)ذي

َض  ل مسخلٟت ٞاؾخٟاصث مً جُب٣ُاثْتها مً ظىاهب الؿاب٣حن التي ٞع ؤهماٍ )الٗغب في  ُحنالخدٍى

                                                           

املجلت اللشبيت ، ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي صعاؾت في باب ألاؾماء ٖىض ؤلاؾىىي الٗخُبي، ٞهض معجب،  (2)

 م(.1223، )14/ 211، ال٩ىٍذ، للللىم ؤلاوعاهيت

 .218اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (1)

ب ٖلُه، خُض "ؤ٢غ  (1) ا للٟٗل )بجى( بمٗجى جغجَّ  ٖ الٟٗل )اهبجى( لم ًغص في اإلاٗاظم ال٣ضًمت، وظاء في الىؾُِ مُاو

ل( اإلاخٗضي الضا٫ ٖلى مٗالجت خؿُت"، اهٓغ: ٖمغ، ؤخمض  َٗ ا لـ )ٞ  ٖ مجم٘ اللٛت اإلاهغي ٢ُاؾُت مجيء )اهٟٗل( مُاو

 )اهبجى(. 2/232م(، ٨1228خب، ،)ال٣اَغة: ٖالم ال2، ٍمعجم الصىاب اللغىي مسخاع، 
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ل ، وجسههذ في (ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي)، واؾخٟاصث مما ٦خب في بُان (الخدٍى

ج ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ٖلى واخض مً التي وعصث في  (جغا٦ُب الُال١) ؤواثل ال٨خب التي ٖىذ بخسٍغ

ى ٦خاب  ت َو    .(ال٩ى٦ب الضعي )ال٣ىاٖض الىدٍى

ال٣اثم ٖلى  ؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الخٟؿحري و٧ان اإلاىهج الظي اُٖخِمض في َظٍ الضعا

لُت ت الخدٍى ِمض ُٞه بلى جدّب٘ التر٦ُب اللٛىي في ٖباعاث الُال١، زّم جدلُل َظا الجاهب الىٍٓغ ُٖ ، بط 

ٍت بلى الخٗلُل الله٤ُ باإلاٗجى، ،ٍوجٟؿحر  التر٦ُبي وما صزلها مً ٖىانغ  الٗم٣ُت ُِت للبي وبُاٍن  م٘ هٖؼ

 
ّ
ل، ومً ز  في الخ٨م ال٣ٟهي. طل٪ ؤزغّم اؾخٗغاى الخدٍى

خمي بلُه وؤبٗاَصَا التي 
ْ
ها الظي جي

َ
ص مجال غَؾَم لها خضوٌص جدّضِ

ُ
غوعي في ٧ّل صعاؾت ؤن ج ًّ ومً ال

ِل في الترا٦ُِب، ال في اإلاٟغصِة الىاخضِة،  ِ٘ الخدٍى
 بخدبُّ

ُ
َصث َظٍ الضعاؾت ِؿحُر في هُا٢ها، ومً َىا ُخّضِ

َ
ح

َل   الخطل٪ ؤّن الخدٍى
ُ
َضث َظٍ الضعاؾت َٗ ا، ٞاؾدب  ً َبت ؤً

ّ
ُا٫ُ الُبجى ؤلاٞغاصًت واإلاغ٦ ىُن ًَ

ُ
َل الظي ٩ً دٍى

 في اإلاٟغصاِث 
َ
 هي جغا٦ُُب ْذ بالترا٦ُِب ، وا٦َخٟ

 
، زّم ازَخاعْث مً جغا٦ُِب اللِٛت الٗغبُت جغا٦َُب مُٗىت

ؿ
ُ
ٍِ الُال١، وا٢خهَغْث ٖلى َغاث٤َ مدضصٍة لخدلُِل َظا التر٦ُِب، وهي ما ح ِل،  ّمى بإهما الخدٍى

ْٗذ طل٪ في ؤخض ى ٦خاُب )ال٩ى٦ب الّضّعّي(. وجدبَّ إن، َو
ّ
 ال٨ُخِب اإلاْهخّمت بهظا الك

ًَ  و٢ض مجهما ٖلى ٞهلحن،  )ٌكخمل ألاو٫  حنباب، و  مً م٣ضمٍت خ٩ّىن جؤن  َبُٗت الضعاؾِت  ْذ ا٢خ

هاعَؽ زاجمٍت زّم (، ٞهى٫ ٖلى ؾخت  والشاوي ٍت  ، ٞو ُّ  ّٖما في البدض. ٧اقٍٟت  ٞى

لًدىاو٫ الباب ألاو٫  ما مٟهىمي التر٦ُب والخدٍى ً، َو  ؛اعج٨ؼث ٖلحهما الضعاؾت ؤَم مدىٍع

، وم٩ىهاجه،و : مٟهىم التر٦ُب، في مبدشه ألاو٫ ولظا ٖالج الٟهل ألاو٫  والٗال٢ت بحن َظٍ  نىٍع

ىن  اإلا٩ىهاث، ىن و  و٠ُ٦ جىاوله الىدىٍُّ ُّ ىىا ألاصواع  ، وما الظي ؤياٞه البالُٚىن البالٚ َِّ الظًً ب

ا 
 
الضاللُت للترا٦ُب، وا٢خٟىا ُٞه ؤزغ اإلاٗاوي خؿب جغجُبها في الىٟـ، ٞجاء ٖىضَم الىٓم مغاِصٞ

بلى  ٢بل حكىمؿ٩يمً  املخضزحن بٌٖٗىض  بلى مٟهىم الترا٦ُبفي مبدشه الشاوي للتر٦ُب، زم ٖغط 

 بخدلُلهاغوا للترا٦ُب ٖلى ؤجها مجمىٖت مً اإلا٩ىهاث اإلاباقغة التي ٢امىا ٓو٠ُ٦ ه ،ؤن ونل بلُه

ظا  ٣ُت؛ ألنوصعاؾت الٗال٢اث بُجها، ولم ًلخٟخىا بلى البيُت الٗم جدلُلهم اعجبِ باإلابجى صون اإلاٗجى؛ َو

ا ٦بحر  ًٖ جدلُل بٌٗ الترا٦ُب،  مما ؤّصي بلى عجَؼ ا ختى بطا ظاء حكىمؿ٩ي اَخم بالتر٦ُب اَخمام 

ل؛ خُض  ظا ما ٢اصٍ بلى الخدٍى ٞخىاوله ٖلى ؤؾاؽ ؤنَّ له بىِخحن: )بيُت ٖم٣ُت وؤزغي ؾُدُت(، َو

ى ما ًإحي بُاهه في الٟهل الشاوي ، َو
 

ال  .بن ون٠ الٗال٢ت بحن التر٦ُب الباَجي والٓاَغي ٌؿمى جدٍى
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َل  ٫َ ٞخىاوَ  وؤما الٟهل الشاوي ت الخىلُضًت الخدٍى لُت في بَاع الىٍٓغ التي ظاء بها  الخدٍى

غى حكىمؿ٩ي،  ل ٞحهاإلاباصئها و٢ىاهُجها، و ٖو ، زم ٖغى بالخٟهُل للضعاؾاث الٗغبُت ؤهماٍ الخدٍى

ل  ٖلى اللٛت الٗغبُت، و٧ان البدض بداظت للى٢ٝى ٖلى َظٍ  -وؤهماَه باألزو  -التي َب٣ذ الخدٍى

ا بلى همِ  ٞاؾخٟاص مً ظْمٗهاألهه اهُل٤ مً بٗضَا  ؛الضعاؾاث ؼَو ت ٖو ٧ل ال٣ىاٖض الىدٍى

٣ذالخد ل التي جيخمي بلُه، ٣ٞض َبَّ   ٍى
َ
ل ٖلى ؤبىاب الىدى الٗغبي ٧املت، و٢ض ؤٞاص  ؤهماٍ الخدٍى

 في جدلُله لترا٦ُب الُال١. البدض مً َظا

ذ مً الترا٦ُب )جغا٦ُب الُال١( وجىاولذ  ٞهى صعاؾت جُب٣ُُت الشاويوؤما الباب  ؤهماٍ زهَّ

ل  ، مً زال٫ ٦خاب )ال٩ى٦ب الضّعي ُٞما ًخسّغط ٖلى ألانى٫ الىدىٍت مً الٟغٕو حهاٞالخدٍى

َٗغى ُٞه مٟهىم الُال١، ونُٛه، وبٌٗ  ىي.ال٣ٟهُت( لئلؾى ٌُ واؾخلؼم َظا البضء بخمهُض بؿُِ 

ا في ال٣ضعة ٖلى جدلُل جغا٦ُب ال ا ٦بحر  ُال١، ؤخ٩امه، ٦ما جىاولها ال٣ٟهاء؛ خُض بن ل٩ل َظا صوع 

ل ٞحها.ومٗغ  زم ًإحي البدض بيبظة ٌؿحرة ًٖ ٦خاب )ال٩ى٦ب الضعي( الظي ٧ان مً  ٞت ؤهماٍ الخدٍى

ت، زم  ٤ ال٣ىاٖض الىدٍى بخٟهُل ال٣ى٫ في بٗضَا بضؤ ًؤواثل ال٨خب التي ٖالجذ ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ٞو

ا و٠ُ٦ جّم ، جغ٦ٍُب  ب، والتي بلٜ ٖضصَا مئتياجغا٦ُب الُال١ التي ظاءث في َظا ال٨خ ها َو٣ٞ 
ُ
جىاُول

ٍِ في ٞهل، ٞجاءث ٖلى أل  ل ٞحها، واؾخلؼم َظا ج٣ؿُم الباب بلى ٖضة ٞهى٫، ٧ل هم هماٍ الخدٍى

 الىدى آلاحي:

ؿخٟخذ بهظا الىمِ خُض بن ؤ ٌُ اصة، و٧ان مً البضهي ؤن  ى الخدىٍل بالٍؼ  تًّ الٟهل ألاو٫، َو

اصة ٖلى الجملت الىىاة ح  ٍػ
 

ال اصة، ٗض جدٍى  ،ومىايٗه ،إلاٟهىم َظا الخدىٍلٗغى البدض ٞ بالٍؼ

ا جغا٦ُب الُال١ التيزم جدّب٘  ،وؤهىاٖه ن جدخىي ٖلى َظا الىمِ، وهي ٦شحرة ظضًّ ؤزَغَا في اإلاٗجى، ، وبحَّ

اصة اإلاٗجى،  اصة في اإلابجى جاصي بلى ٍػ م و٠ُ٦ ؤن الٍؼ
َ
 ر الخ٨م ال٣ٟهي.حفي حُٛ صوٌع بطا ٧ان لها ومً ز

ل وؤما الٟهل الشاوي ٞهى  ه، وؤصلخه، ، بالخظٝ الخدٍى ُه بُان إلاٟهىمه، وؤٚغايه، وقغَو ٞو

غْ  ٗت ًٓهغ ٞحها ظمالُاث الخظٝ في التر٦ُب ال٣غآوي، لبٌٗ ٍى ٖو وآزاٍع في ازخالٝ  ههىم الكَغ

ازخالٝ اإلاٗجى، ؤو  زغ الخظٝ فين ؤوبحَّ  جغا٦ُب الُال١ التي جدخىي ٖلى َظا الىمِ، َ٘ ، زم جدبَّ اإلاٗجى

 ي.في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟه
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ل  ًإحي الخضًض ًٖوفي الٟهل الشالض  ، م٘ بُان للمٟهىم واإلاهُلر، وقغح اإلخال٫بالخدٍى

ا ال  بٌٗ يىابُه، زم ج٣ؿُمه ضمه، و َو٣ٞ  مً خُض التر٦ُب ٖخباعاث مخٗضصة: مً خُض الٗمل ٖو

ً اإلاؿدبض٫ واإلاؿدبض٫ مىه، و وؤلاٞغاص بحن    .مً خُض جمضص اإلاؿدبض٫ ؤو ج٣لُههالٗىهٍغ

٤ البضء ببُان  الغاب٘ وفي الٟهل ل بةٖاصة الترجِب، ًٖ ٍَغ ٣ت ًإحي الخضًض ًٖ  الخدٍى ٍَغ

ل بةٖاصة الترجِب، زم بُان جإل٠ُ ال٨الم في الجملت الٗغبُت ، ومؿمُاجه، وؤ٢ؿامه، مٟهىم الخدٍى

غَ  ا البدض َى ٖو ٗت ًٓهغ نىع  َ٘ في ازخالٝ اإلاٗجى آزاع بٖاصة الترجِبٞحها  مً ههىم الكَغ ، وجدبَّ

 ا٦َُب الُال١ التي جدخىي ٖلى َظا الىمِ، وبّحن ؤزٍغ في ازخالٝ اإلاٗجى، ؤو في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.جغ 

ل بالخ٨غاع ًإحي الخضًض ًٖ الٟهل الخامـ وفي   ل، ّٖضِ و الخدٍى ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
ٍ همُ

غٍى  اعاث أل٢ؿام الخ٨غاع باٖخب وبُان ؤؾباب طل٪، بٗض الخىى في الٟغ١ بِىه وبحن الخإ٦ُض، ٖو

ا، ؤو ؤخضَما صون آلازغمخٗضصة: باٖخباع ؤق٩اله، وإٞاصجه، و   ٗ  ٍ٘ ، زم جدبُّ ج٨غاع اللٟٔ واإلاٗجى م

ترا٦ُب الُال١ التي جدخىي ٖلى َظا الىمِ، وبُان ؤزٍغ في ازخالٝ اإلاٗجى، ؤو في حُٛحر الخ٨م ل

 ال٣ٟهي.

ل بخُٛحر الخ ُٞدىاو٫  وؤما الٟهل الؿاصؽ وألازحر غابُت، والخضًض ًٖ ّٖض غ٦ت الخدٍى َا ؤلٖا

ل ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
ل، وؤلاقاعة لخغ٦ت اإلاٗجىبحن و ها لٗال٢ت بُج، م٘ بُان لهمُ ، وبُجهما وبحن الخدٍى

ٗت  ما بطاالا٢خًاء و  ل، زم ٖغى لبٌٗ الهىع مً ههىم الكَغ ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
٧اهذ همُ

غابُت آزاع  ًٓهغ ٞحها جغا٦ُب الُال١ املخىلت جدب٘  زم ،جى الضالليفي ازخالٝ اإلاٗحُٛحر الخغ٦ت ؤلٖا

غابُت  .، وألاخ٩ام ال٣ٟهُت التي جبٗذ َظا الخُٛحربخُٛحر الخغ٦ت ؤلٖا

بخدلُل  ؤبضؤ، زم ؤٖغى ٢ى٫ ؤلاؾىىي ٞحها، زم  -مىي٘ الضعاؾت -٦ىذ آحي بالٗباعة  في ٧ل َظاو

 ٤ ت وآالتر٦ُب ًٖ ٍَغ ؤعبِ ، زم الظي خضرلخُٛحر عاء الىداة ال٣ضماء خى٫ اٖغى ال٣اٖضة الىدٍى

لُت، ٞ ت الخدٍى ٘إٖغى البيُت الٗم٣ُت له، زم ال٣ًُت بالىٍٓغ ل مً  ؤجدبَّ اصة ؤهماٍ الخدٍى  وؤٍػ

 ؤو بٖاصة جغجِبخظٝ 
َ
بِغُػ ؤزَغَا في اإلاٗجى، ومً ز

ُ
ا في ... بلخ، وؤ ولِـ ، الخ٨م ال٣ٟهي حُٛحرم صوَع

ا ًخٗغّ  الٛغى ألاؾاسخي في َظا ؤن ٩ًىن الخىاُو٫ُ جىاُوال ا بدخ  ًُّ ى للخ٨م ال٣ٟهي، وازخالٞاث ٣ٞه

ٗغ  اإلاظاَب ال٣ٟهُت الىاعصة في اإلاؿإلت، بهما َى ٌَ ُى ألازَغ الىدىي الظي ا٢خًاٍ صزى٫ُ جىاُو٫ٌ لٛىي  

كحر بلى الخُٛح ل، َو ثؤهماٍ الخدٍى  .بلى حُٛحراث في الخ٨م ال٣ٟهي راث التي خضزذ في اإلاٗجى، وإن ؤصَّ
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اللٛىي الظي اَخم بالتر٦ُب  مً مجهلحن ؤؾاؾحن: ؤولهما الترار دض مىاعصٍو٢ض اؾخمض َظا الب

ل، ومجها:  خماص ٖلى مبضؤ الخدٍى ت بااٖل ا مً الٓىاَغ اللٍٛى الج ٦شحر  ه"ٖو ، "٦خاب ؾِبٍى

، و"قغح البً ٌِٗل "قغح اإلاٟهل"وو"صالثل ؤلاعجاػ" للجغظاوي، و"الخهاثو" البً ظجي ، 

ل  "اإلاٛجي"، وعحكاٝ" ألبي خُانالدؿهُل" البً مال٪،  و"الا 
ّ
البً َكام... بلخ، ؤما اإلاىعص الشاوي: ٞخمش

البجى "في الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت الٛغبُت والٗغبُت التي جخهل بمؿاثل َظا البدض، ومجها: 

ت حكى  كىمؿ٩ي،دل "التر٦ُبُت لُت للٛت الٗغبُت" مو"هٍٓغ ت" لجىن لُىهؼ، و"٢ىاٖض جدٍى ؿ٩ي اللٍٛى

لُت في لخلُل ٖماًغة، و  و"في هدى اللٛت وجغا٦ُبها" للخىلي، ا، و"مً ألاهماٍ الخدٍى ٦خب مِكا٫ ػ٦ٍغ

لُت في صًىان خاجم الُاجي" للبهيؿاوي الىدى الٗغبي" ملخمض خماؾت ٖبضالل٠ُُ  ، و"ال٣ىاٖض الخدٍى

 ... بلخ.
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 مفهىم التراهيب بحن اللذًم والحذًث

 مهيذ:ج

جترابِ بًٗها ببٌٗ،  جغ٦ُب ٖىاِنغ٣ًىم ٖلى بىاء مخ٩امل وهٓام مخضازل،  اللٛت الٗغبُت

ابض ٤ ةال مدضوص جغا٦ُبفي  ٗىانغجخ٩امل َظٍ ال خُضالجمل، زم ىاث زم ال٩لماث باألن ء  ، ٞو

ؿهم بضوع ٦بحرتُصاللو  ٍتوهدى  ُتونٞغ ُتنىجو٢ىاٖض ٢ىاهحن مُٗىت 
ُ
وجد٤ُ٣  في بُان اإلاٗجى، ، وح

 الٟهم والخىانل بحن ؤٞغاص املجخم٘.  

ا الى٢ٝى ٖلى مهُلر )التر٦ُب(،  ا ٧ان مىيٕى البدض ًدىاو٫ جغا٦ُب الُال١ ٧ان لؼام 
ّ
وإلا

ا،  والىلىط في مٗاهُه؛  وايُغاب 
 

َظا ما ْهغ ٖىض الٗلماء و بط بهه مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث جضازال

هم بالترا٦ُب في ٦المهم، بازخالٝ مؿمُاتها ٖىضَم، وبازخالٝ جىاُولِ ٢ضًمهم وخضًثهم، ٣ٞض اٖخىىا 

ت  ُمه؛ وألظل طل٪ ا٢خًذ الضعاؾت الىٍٓغ
ُ
ه الش٣اُٞت التي جد٨ غٞو لها، ٩ٞل  له مىهجه ال٨ٟغي، ْو

ِ الًىء ٖلى بٌٗ ظهىصَم في َظٍ ال٣ًُت ٢ضًم  
َّ
ؿل ٌُ ا اؤن 

 
 .وخضًش

: مفهىم التراهيب كذًًما  اإلابدث ألاٌو

ت  ل٣ض ؾب٤ ال٣ى٫ بمضي الخاظت بلى جٟؿحر مٟهىم )التر٦ُب( والىلىط في مٗاهُه اللٍٛى

ا، ٞهى مً اإلاكتر٥ اللٟٓي الظي   وايُغاب 
 

والانُالخُت؛ بط بهه مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث جضازال

َل 
َ
ه، بل وجضاز

ُ
ذ اؾخٗماالج

َ
ي ًَ م٘ ٚحٍر مً اإلاهُلخاث ٧ال٨الم والجملت  حّٗضصْث مٗاهُه وجبا

والخإل٠ُ والىٓم، "وهي مهُلخاث مخ٣اعبت في اإلاٗجى، ٚحر ؤن ٧ل واخض مجها ًخسهو بضاللت 

" مُٗىت، ؤو ؤهه ْهغ في ػمً ٚحر الؼمً الظي ْهغ ُٞه ٚحٍر
، و٢ض جدّبُٗذ َظٍ اإلاهُلخاث (1)

ؿخس ٌُ ا بُجها، ٞإخُاها 
 
١ بُجها، ولٗل مؿّىِٙ َظا زغ، و ضم ؤخضَما بمٗجى آلا ٞىظضُث زلُ غَّ

َ
ٟ ًُ ؤزغي 

 جلخ٣ي في اثخالٝ ٧لمخحن ؤو ؤ٦ثر.الخلِ َى ؤّن ظمُ٘ َظٍ اإلاهُلخاث 

٠التر٦ُب ٞ ّٗ ب(  مهضع للٟٗل اإلاً
َّ
ب الصخيء جغ٦ُب  ": ٣ًا٫)َع٦

ّ
ٌٍ  اع٦ ُه ٖلى بٗ ًَ بطا وي٘ بٗ

َب ... والغّ 
َ
غا٦

َ
َب َوج

ّ
  ،ا للصخيء٦ُب ٩ًىن اؾم  ٞتر٦

َّ
ت الخاجم٧الّٟوِ ًغ٦ ّٟ  ًُ خَؿ  .... وشخيءٌ  ب في ٦

ب وع٦ُب" ٣ى٫ وجالتر٦ُب. 
َّ
ب ٞهى مغ٦

ّ
بخه ٞتر٦

ّ
، (2)في جغ٦ُب الٟو في الخاجم والىهل في الؿهم: ع٦

                                                           

م خؿحن  (2) ٘، 2، ٍهـشاث في الجملت اللشبيت، الخالضي، ٦ٍغ ّمان: صاع نٟاء لليكغ والخىَػ َٖ  . 21م( م: 1221، )

  ب(. ٥ ، ماصة )ع2/411 (صاع ناصع)بحروث: )ص.ٍ(،، لعان اللشب، ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم، بً مىٓىع اًىٓغ:  (1)
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٣ا٫: "َى  ا٫ الصخيء يّم ٍو
َ
٣ ًُ ا ِفي اإلاىٓغ  ئا َواِخض  ِْ

َ
َهاَع ق

َ
حٍر ٞ

َ
ى ٚ

َ
 : ... ِبل

ّ
تع٦

َ
ُجْمل

ْ
و ال

َ
ِلَمت ؤ

َ
٩
ْ
 وَ  ... ب ال

ّ
ب ع٦

ْدٍى
َ
َواء َوه   :الضَّ

ّ
ل
َ
تؤ

َ
َخلٟ

ْ
ى ٣ًىم ٖلى مبضؤ (1)"ٟه مً مىاص ُمس ، ٞالتر٦ُب لٛت: َى الًّم والجم٘، َو

حن ؤو ؤ٦ثر إلاالشىاثُت، ٞال يمَّ وال ظم٘ بال  ُ٘ خٞغ ا مً قِئحن وؤ٦ثر، وظْم  ٟ ٤ ٖلحها  خُضا ٧ان مال
َ
ُل ًُ

ُحن  .(2)اؾُم )ال٩لمت(، َى جغ٦ُب مً وظهت هٓغ الهٞغ

غي بٗ ا بحن ظؼجي ال٩لمت اإلاغ٦بت مً ظؼؤًً ٍو ًهم ؤن مهُلر التر٦ُب ٧ان في ألانل صمج 

ً لُض٫  مىدىجحن، ٧الهلضم اإلاىدىجت مً )نلض( و )نضم(، زم اؾخٗاٍع ٖضص مً الٗلماء اإلاخإزٍغ

 .(3)ٖلى بؾىاص لٟٓخحن بًٗهما بلى بٌٗ، ولِـ صمجهما

حن واإلاخدّب٘ إلاٗجى التر٦ُب ًجضٍ ٖىض ٦شحر مً الٗلماء  ٖلى ازخالٝ جسههاتهم ٧اللٍٛى

  الىدىٞ ،ا لٗلم الىدىؤؾاؾ  بط اعجبُذ صعاؾت التر٦ُب ٖىضَم ب٩ىجها والبالُٚحن وألانىلُحن؛ 
ْ
 ٌم "ٖل

 ٌُ غاب أخىاٌ التراهيبٗٝغ بها ب٣ىاهحن  ما" الٗغبُت مً ؤلٖا حَر ، و٢ض ؤصع٥ البالُٚىن (4)والبىاء ٚو

ت، ٞؤّن الىدى َى اإلاىُل٤ ألاؾاسخي لٟهم   :ه٣ىلَـ( ب313ث:٪ الؿ٩ا٧ي)إقاع بلى طلالترا٦ُب اللٍٛى

ت ٦ُُٟت الىدى: " اُٞما بحن ال٩لم الترهيبَى ؤن جىدى مٗٞغ ، و٦ظل٪ (5)"؛ لخإصًت ؤنل اإلاٗجى مُل٣ 

جشاهيب َـ( بإهه: "413ٖىض ألانىلُحن ٞمٟهىم الىدى ٢اثم ٖلى التر٦ُب، و٢ض خضصٍ ابً خؼم )ث:

ٗبّ  اللشب ٌُ لُه ٞالتر٦ُب َى الىدى. ،(6)ر ٖجها بازخالٝ الخغ٧اث وبىاء ألالٟاّ"ل٨المهم التي   ٖو

اث اللٛت َى التر٦ُب؛ طل٪ ألن التر٦ُب  ل اإلاؿخىي الشالض مً مؿخٍى
ّ
مش ًُ والخ٣ل الىدىي الظي 

ومً َىا ًلؼم الى٢ٝى ٖلى مٗاهُه، واؾخٗغاى  يم ٧لمت بلى ؤزغي. مخٗل٤ ببيُت اللٛت خُض هي

 ٢ضماء ومدضزحن.بًٗها ٖىض الٗلماء 

                                                           

 ب(. ٥ باب الغاء، ماصة )ع 2/138( "ص.ث" )ال٣اَغة: صاع الضٖىة ؽاللامىط الىظيمجم٘ اللٛت الٗغبُت، ( 2)

٤ُ العجمج٣ضًم ومغاظٗت: ، هشاف مصؼلحاث الفىىن والللىم ،دمحم ٖلي ًىٓغ: التهاهىي، (1) ٖلي ، جد٤ُ٣: ٞع

 . 2/411 ،م(2443 ،)بحروث: م٨خبت لبىان هاقغون 2، ٍصخغوط

 . 24، مغظ٘ ؾاب٤، م: هـشاث في الجملت اللشبيتًىٓغ: الخالضي،  (1)

٠ ؤبى الخؿًال ،الجغظاوي (4) فاث، ؿُض الكٍغ صاع  )بحروث: 4، ٍ، وي٘ خىاقُه: دمحم باؾل ُٖىن الؿىصالخلٍش

  .113م: (1221، ال٨خب الٗلمُت

 م(2485، صاعال٨خب الٗلمُت، )بحروث: 1ٍجد٤ُ٣: وُٗم ػعػوع،  ،مفخاح الللىم، ًىؾ٠ بً ؤبي ب٨غالؿ٩ا٧ي،  (1)

  .51م:

 .1/341، مغظ٘ ؾاب٤، ؤلاخيام في أصىٌ ألاخيام، ابً خؼم( 3)



15 

 

 الترهيب كىذ الىداة:

ا للخإل٠ُ، ٟٞي ؤما الىداة ٞبًٗهم ًجٗل التر٦ُب
 
٣ًى٫ ؤبى  ،(مال٩لِ  )ما اثخل٠ مًباب:  مغاصٞ

  : "الاؾم ًإجل٠ م٘(َـ155 :ث)ٖلي الٟاعسخي 
ُ
ا؛ ٣٦ىلىا: ٖمغٌ الاؾم، ٩ُٞ ا مُٟض  و ؤزى٥، ىن ٦الم 

 
ْ
  ٌغ وِبك

ُ
إجل٠ الٟٗل م٘ الاؾم، ٩ُٞ ضزل  ىن طل٪ ٣٦ىلىا: ٦َخب ٖبضهللا، وُؾغَّ ب٨ٌغ ناخُب٪، ٍو .. ٍو

 
ُ
ا ؤزى٥ ٣٦ىلىا: بّن  ،اىن ٦الم  الخٝغ ٖلى ٧ل واخض مً الجملخحن ٩ُٞ ، ٞخهبذ مهمت (1)"ٖمغ 

ت ؤخ٩ام الىدىي: "  .(2)"أحضابه التي ابخلف منهااؾخ٣غاء ٦الم الٗغب اإلاىنلت بلى مٗٞغ

ى بال في اؾمحن ؤو ٞٗل  ٞال٨الم ًتر٦ب مً ٧لمخحن ؤؾىضث بخضاَما بلى 
ّ
ألازغي وطل٪ ال ًخإح

ؿمى الجملتواؾم حن،  ،(3)، َو ا، ٧الٟٗلحن، والخٞغ  ٗ ٟهم مً َظا ؤّن مً اإلاغ٦باث ما ال ًخأل٠ م وٍُ

 ، ، والاؾم والخٝغ بحّ والٟٗل والخٝغ  ٍو
ّ
ي ٖل  ن الؿَُى
َ
ما جدهل  :طل٪ ٢اثال ت

ّ
"ألّن ؤلاٞاصة به

حن: مؿ ى البّض له مً َٞغ ىض ومؿىض بلُه، والاؾم بدؿب الىي٘ ًهلر ؤن ٩ًىن باإلؾىاص، َو

ٞاالؾمان ، والخٝغ ال ًهلر ألخضَما ،ا بلُهمؿىض  ال ا ا بلُه، والٟٗل ل٩ىهه مؿىض  ا ومؿىض  مؿىض  

 ٩ًىهان ٦الم  
َ
و٦ظل٪ الاؾم م٘ الٟٗل؛ ل٩ىن الٟٗل ، ا بلُها وآلازغ مؿىض  ن ؤخضَما مؿىض  ىْ ا؛ ل٩

؛ ال ، بلُه اا والاؾم مؿىض  مؿىض   والاؾم م٘ الخٝغ بّما  ،مؿىض بلُه ٞحهماوالٟٗالن، والٟٗل والخٝغ

ان ال مؿىض بلُه ٞحهما، ؤو اإلاؿىض بلُه ؤن ٣ًٟض مىه اإلاؿىض، ال٩لمت ال بؾىاص ٞحها و ، وال مؿىض والخٞغ

ت ُّ
ّ
ل
ُ
ضعظىن التر٦ُب في باب اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه وبظل٪ ًُٟض(4)"بال٩ ًُ الخٔ ؤن الىداة  ًُ  ، ومً َىا 

ٛجي واخض مجهما  خُضمٗجى ًدُؿً الؿ٩ىث ٖلُه؛ ألن الٗال٢ت بحن ظؼؤًه ٢اثمت ٖلى ؤلاؾىاص  ٌُ "ال 

ؿمى َظا التر٦ُب، التر٦ُب ؤلاؾىاصي.(5)ًٖ آلازغ"  ، َو

                                                           

ىص، ٍ:ؤلاًظاح اللظذي، ؤبى ٖلي الخؿً بً ؤخمض ،الٟاعسخيًىٓغ:  (2) اى، ٧لُت ، )2، جد٤ُ٣: خؿً قاطلي َٞغ الٍغ

 .4م:م(، 2434آلاصاب، 

ان دمحم بً الهبان (1) حروث: صاع )ب ،2ٍ ،خاشيت الصبان كلى ششح ألاشمىوي أللفيت ابً مالً، ٖلي، ؤبى الٗٞغ

 .2/11، م(2445ال٨خب الٗلمُت، 

٤ الضًًًىٓغ:  (1) صاع ال٨خب ، )بحروث: 2ٍ، جد٤ُ٣: بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب، ششح اإلافصل للضمخششي ، ابً ٌِٗل، مٞى

 .2/52م(، 1222 الٗلمُت،

ي (4) بضالٗا٫ ؾالم في ششح حمم الجىاممهمم الهىامم  ،، ظال٫ الضًًالؿَُى ، جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم َاعون، ٖو

 .2/11 م(2441 ماؾؿت الغؾالت،)بحروث: )ص.ٍ(، ، م٨غم

ه، (1)  . 2/11م( 2488، )ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي، 1، جد٤ُ٣ ٖبضالؿالم َاعون، ٍالىخاب ٖشمان بً ٢ىبر، ؾِبٍى
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ا مخٗضصة   ٖ ٗغى بُض ؤّن الىداة ظٗلىا له ؤهىا ا، َو ج٣ىم ٖلى ٖال٢اث ؤزغي بحن ٖىانَغ

ب ٦ما ظاءث ٖىض
َّ
 :(1)َمالتهاهىي ؤهىإ اإلاغ٦

 ب اإلا
ّ
ب  : وطل٪ظىاديؤلا شه

ّ
ما اللٟٓان-بن ٧ان بحن ظؼجي اإلاغ٦ ض( و بؾىاصٌ  -َو ، هدى: )٢ام ٍػ

ض مىُل٤(.  )ٍػ

 بإن ٩ًىن ج٣ُُضًت  بُجهما يؿبتالٞخ٩ىن  ،بن لم ٨ًً بُجهما بؾىاصوطل٪  :خلييذيالشهب اإلا

ى ٌكمل ما ا لآلزغ،ًً ٢ُض  ؤؤخض الجؼ   ًلي: َو

o  :بن ٧ان اإلاغ٦ب ؤلايافي 
 
 ؤخضَما مًاٞ

 
 ، هدى: )باُب الدجغِة(.ا بلُها وآلازغ مًاٞ

o خىنُٟيالغ٦ب اإلا:  
 
 بن ٧ان ؤخضَما مىنٞى

 
 ، هدى: )الُالُب املجتهُض(.ا وآلازغ نٟت

o  باث الخ٣ُُضًت ل٩ىن بؾىاصَا ؤًًا  حّٗض و
ّ
اإلاهاصع والهٟاث م٘ ٞاٖلها في خ٨م اإلاغ٦

 . مٚحر جا

 ما لِـ ُٞه وؿبت بؾىاصًت وال ج٣ُُضًت ؤنال َىو : اإلاشهب غحر الخلييذي وغحر ؤلاظىادي ،

ى ٌكمل   :ًلي ماَو

o ى ما  جًّم  اإلاغ٦ب الخًّمجي: َو
 
 :ؾىاء ٧ان خٝغ ٠ُٖ هدى ،اً الجؼء الشاوي مىه خٞغ

كغ (زمؿت ٖكغ)  (بِذ بِذ) :خٝغ الجغ هدىجًمً  وؤ ،ٞةهه في ألانل زمؿت ٖو

 .بلى بِذ بِذ مىخٍه  :ؤي

o :هدى )بٗلب٪(. اإلاغ٦ب اإلاؼجي ؤو الامتزاجي ، ى ما لم ًخًّمً مٗجى الخٝغ  َو

o .)ه ه هدى: )ؾِبٍى ، و٧ان مسخىما بَىٍْ ى ما لم ًخًّمً مٗجى الخٝغ  اإلاغ٦ب الهىحي: َو

لى  لخٔ في َظا الخ٣ؿُم ؤهه جىاو٫ اإلاغ٦باث ٖلى اإلاؿخىي الىدىي ٖو ًُ اإلاؿخىي الهغفي، والظي 

والتر٦ُب ألازحر لِـ مىيٕى َظا البدض،  -(2)ؤي جىاو٫ التر٦ُب في الجملت، والتر٦ُب في ال٩لمت

 : (3)يغَبْحنوألظل طل٪ ّٖضٍ ابً ٌِٗل  -ب٣ضع ما حهم الخضًض ًٖ التر٦ُب في الجملت

                                                           

 .2/414مغظ٘ ؾاب٤، ، والللىمهشاف مصؼلحاث الفىىن ًىٓغ: التهاهىي،  (2)

ىٓغ ٦خاب: ( 1) ًُ ، 2ٍ َضي، ٖبضالٗاَي،، مـاهش الترهيب في اليلمت اللشبيتلالؾتزاصة في مىيٕى التر٦ُب في ال٩لمت 

ت: ماؾؿت خىعؽ الضولُت،  م(، خُض جىاولذ التر٦ُب في ؤ٢ؿام ال٩لمت الشالزت، ٞالتر٦ُب في ألاؾماء: 1224)ؤلاؾ٨ىضٍع

٨غب"، والخدامي "خُشما"، وإؾىاصي "قاب ٢غهاَا"، وإيافي "ههغ هللا"، وهدتي "ٖبكمي"(، والتر٦ُب )جغ٦ُب مؼجي"مٗض ً

ما"، وهدتي "َلّم"(، والتر٦ُب في خغٝو اإلاٗاوي: )جغ٦ُب الخدامي "بهما"، وهدتي "بال"(
ّ
 .في ألاٞٗا٫: )جغ٦ُب الخدامي "٢ل

 .2/51، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي بً ٌِٗل، ًىٓغ: ا (1)
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  ى ما جغ٦ب مً  :جغ٦ُُب بٞغاٍص ، بةػاء خ٣ُ٣ٍت واخضٍة،  ًهبدا خُض، ٧لمَخْحنَو
 
 واخضة

 
٧لمت

الم، هدى"مٗض ٩ىن في ألٖا وال جُٟض َظٍ  "٨ًغب" و"خًغمىثبٗض ؤن ٧اهخا بةػاء خ٣ُ٣َخْحن ٍو

َبر ٖجها ب٩لمٍت ؤزغي، هدى "مٗض٨ًغب ُم٣ِْبٌل 
ْ
س ًُ ِلُم بٗض التر٦ُب ختى 

َ
 .ال٩

 ى َؿب بخضاَما بلى ألازغي  جغ٦ُب بؾىاٍص: َو
ْ
ي
ُ
ب ٧لمت م٘ ٧لمت، ج

ّ
 ٩ًىن  خُض، ؤن جغ٦

٤ٌ باألزغي 
ُّ
ٖال٢ت بؾىاص، وال ، ٩ًىن بُجهما ٖلى الؿبُل الظي به جماُم الٟاثضة إلخضاَما حٗل

 مجهما ًٖ ألا ٛجي واخضح
ٌ
 . ي زغ ة

ظا الًغب الشاوي َى املخىع ألاؾاسخي للتر٦ُب، والظي ج٣ىم ٖلُه َظٍ الضعاؾت، ٞالتر٦ُب ال  َو

٣ًخهغ ٖلى خهغ ال٩لماث ويّم بًٗها بجاهب بٌٗ، بل البض مً ٖال٢اث جغبِ بحن َظٍ 

ر مً زاللها ًٖ اإلاٗاوي وألا٩ٞاع،  ٗبَّ ٌُ ٤ الىٓام اللٛىي للال٩لماث،  ؿَخسَضم َظٍ الٗال٢اث ٞو
ُ
بِئت وح

ت، "ٞلى ٣ٞضها الترابِ )الكمـ( و)َالٗت( وُظّغِصجا مً ٖال٢ت ؤلاؾىاص لهاعجا  ن:٩لمخحالبحن  اللٍٛى

؛ ألن الٗالمت مخحن مىٟهلخحن ٧ل مجهما ٖلى خضة ... وبالخالي ال جٓهغ ٖالمت بٖغابُت في آزغ ال٩لمت٧ل

غابُت ج٩ىن ٖالم ظا ٚحر مخد٤٣ ٞحهما مىٟهلخحن"ؤلٖا ، ولظل٪ ٢ُل: "بن (1)ت للمٗجى الىدىي، َو

 .(2)ال٩لماث ٢بل التر٦ُب ال جىن٠ ببىاء وال بٖغاب؛ بط ال حؿخد٤ َظا الخ٨م بال وهي في جغ٦ُب"

بُض ؤن مٟهىم التر٦ُب ؤوؾ٘ وؤقمل، ٞهى ال ٣ًخهغ ٖلى صعاؾت م٩ىهاث الجملت وعوابُها، 

ن صعاؾت الىدى ٖىض ٖلماثىا ب" :جمام خؿانلت وؾُا٢ها؛ وألظل طل٪ ٣ًى٫ جمصون ٖىاًت بمٗجى ال

ال٣ضماء ٧اهذ جدلُلُت ال جغ٦ُبُت، ٣ٞض ٧اهذ حٗجى بم٩ىهاث الجملت، ؤي باألظؼاء الخدلُلُت ُٞه، ؤ٦ثر 

مً ٖىاًتها بالتر٦ُب هٟؿه، ٞالجاهب الخدلُلي ال ًمـ مٗجى الجملت في ٖمىمه، ال مً الىاخُت 

ُُٟت  ٧اإلزباث والىٟي والكٍغ والخإ٦ُض والاؾخٟهام والخمجي ...بلخ، وال مً الىاخُت الضاللُت التي الْى

ى  جيبجي ٖلى اٖخباع اإلا٣ام في جدضًض اإلاٗجى، ولم ٌُٗىا ٖىاًت ٧اُٞت للجاهب آلازغ مً الىدى، َو

في مٗجى ؤلاؾىاص الجاهب الظي ٌكخمل ٖلى َاثٟت مً اإلاٗاوي التر٦ُبُت واإلاباوي التي جض٫ ٖلحها، ٦ما 

ُٟت زم باٖخباٍع ٖال٢ت، زم في ج٣ؿُمه بلى بؾىاص زبري وإؾىاص بوكاجي، وج٣ؿُم الخبري  باٖخباٍع ْو

حر َلبي بلخ مما ًخهل بخدضًض التر٦ُب  بلى مشبذ ومىٟي وما٦ض، وج٣ؿُم ؤلاوكاجي بلى َلبي ٚو

ا ْىاَغ ال جبضو بال م٘ الٗىاًت الىاظبت في ٧ل طل٪ باإلاٗالم الؿُا٢ُاإلاىاؾب ل٩ل بؾىاص،  ت باٖخباَع

                                                           

م( م: 1222آلاصاب، ، )ال٣اَغة: م٨خبت 1، ٍالجملت اللشبيت: مىىهاتها، أهىاكها، جدليلها، ٖباصة، دمحم ببغاَُم (2)

21. 

 .1/242 ،.ث(وث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ص، )بحرألاشباه والىـابش في الىدى، ًىٓغ: الؿُىَي، ظال٫ الضًً (1)
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ؿهم بضوٍع (1)"في التر٦ُب ، وؤن الىٓغ بلى الؿُا١ ًٟغى ٖىانغ ظضًضة ٖلى اإلا٩ىهاث الخدلُلُت، وَُ

 ٦بحر في جدضًض اإلاٗجى الىدىي.

٨ظا ٞالتر٦ُب ال ٣ًخهغ ٖلى صعاؾت م٩ىهاث الجملت، وعّنها بزغ بًٗها البٌٗ، بهما   َو

اإلاغاص مً َظٍ  ا١ الظي ؤجذ ُٞه، واإلاٗجىًخٗضي طل٪ لُضعؽ الٗال٢اث بحن َظٍ اإلا٩ىهاث، والؿُ

ظا ما ؾُُمذ  ت  البدض بلى بُاههالترا٦ُب، َو ٗه لترا٦ُب الُال١، وجٟؿحر الىظٍى الىدٍى في جدبُّ

الضاللُت التي جخًمجها َظٍ الترا٦ُب، م٘ ٞهم ؾُا٢ها الخام الظي جإحي ُٞه، وصعاؾت الٗال٢اث و 

 .التي جغبِ َظٍ الترا٦ُب ببًٗها البٌٗ

التر٦ُب ؤّٖم مً  ّن ألؾباب ٖضة؛ بط ب ٗبحر بمهُلر التر٦ُب بضال مً الجملتالخ َىا ظاء ًم

ذ بخضاَما بلى ألا  ظٍ الٗال٢ت هي الجملت، ٞهى ٌكمل ؤي ٧لمخحن ُيمَّ زغي لٗال٢ت ججم٘ بُجهما، َو

ها الجملت، "ٞالجملت ٖىض  التي جدضص هٕى التر٦ُب، ٞهى ال ٣ًخهغ ٖلى ٖال٢ت ؤلاؾىاص التي حكتَر

ض" ِٟ
ًُ كتٍر ٞحها ؤن ج٩ىن مُٟضة، وإهما ٌكتٍر ٞحها بؾىاص، ؾىاء ؤٞاص ؤم لم  ٌُ ، (2)ظمهىع الىداة ال 

ى بال ومً َىا جخ٩ىن الجملت مً مؿىض ومؿى ض بلُه، وم٘ طل٪ ٢ض ج٩ىن ٚحر مُٟضة، وال جاصي مٗج 

اٖل، ؤي مً مؿىض ومؿىض بلُه، وم٘  بما ًًامها، مشا٫ َظا: ظملت )خبظا( ٞهي م٩ىهت مً ٞٗل ٞو

ومشلها )وٗم الغظل( ٞالبض مً ؤلاجُان باملخهىم  .(3)طل٪ ٞالخٗبحر ٚحر مُٟض ختى ًاحى بما ًًامها

ٌض(.باإلاضح، ٞالبض ؤن ج٣ى٫ ٖلى  ض( و )وٗم الغظل ٍػ  ؾبُل اإلاشا٫: )خبظا ٍػ

ى )سخي( اؾم ال الىاُٞت  ض( ٞهي ظملت مالٟت مً مؿىض بلُه َو ومً طل٪ ؤًًا )ال ؾُما ٍػ

 (4)للجيـ، ومؿىض م٣ضع ج٣ضًٍغ مىظىص، ول٨جها ال حؿخ٣ل بالخٗبحر وال جاصي مٗجى بال بًمُم ٢بلها

ض( خُض ٌؿخٗمل جغ٦ُب )ال ؾُما( لُُٟض ؤي بالتر٦ُب ٧امال، ٞخ٣ى٫: )٦غمُذ اإلاخٟى٢حن  وال ؾُما ٍػ

 جًُٟل ما بٗضٍ ٖلى ما ٢بله في الخ٨م الؿاب٤ لهما.

                                                           

 .25، 23م(م: 2444البًُاء: صاع الش٣اٞت،  ، )ص.ٍ(، )الضاعملىاها ومبىاهااللغت اللشبيت ، ًىٓغ: خؿان، جمام (2)

أكعامهاٞايل نالر، الؿامغاجي،  (1)  .22م( م:1225ابً ٦شحر،)صمك٤: صاع  2، ٍالجملت اللشبيت جأليفها و

، 1ٍلٟخلي، ، جد٤ُ٣: ٖبضالخؿحن األاصٌى في الىدى دمحم بً ؾهل، ، وابً الؿغاط،11ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:( 1)

 .1/242 ، (م2443)بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 

 .11( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: 4)
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خّمُم مٗىاَا، ٦ما في ٢ىله حٗالى: 
ُ
 رت  يب ىب ٱُّٱبل ؤخُاها ال ًخم مٗجى الجملت بال بًٟلت ج

بحن(   (1) َّيت ىت نت مت زت وإال خا٫، ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها  -وهي ًٞلت -، ٩ٞلمت )اٖل

ىت  َُّ ٗ
ُ
ً ألاؾاؾُحن مؿى٢ان مً ؤظل هٟي زل٣هما في َظٍ الخا٫ اإلا لٟؿض اإلاٗجى، خُض "بن الٗىهٍغ

م ا٦خما٫  بحن(، ٞةطا ُخظٞذ َظٍ الخا٫ ازخلذ الجملت ؤي خهل ازخال٫ في مٗىاَا، ٚع )اٖل

ا ألانلُت ٩ٞلمت )٦ؿالى(  (3) َّنت مت زت رت يب ىبُّٱٱ، ومشله في ٢ىله حٗالى: (2)ٖىانَغ

ألن اإلاٗجى ًخى٠٢ ٖلحها، ٞالجملت وإن ٢امذ ٖلى  ؛خا٫، ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها -ًلتوهي ٞ -

ا ختى جيء بما ؤؾمٍى الًٟلت )٦ؿالى(.   اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه )٢امىا( بال ؤن اإلاٗجى ْل ها٢ه 

ا، بل  ًخطر مما ؾب٤ ؤن الجملت ٢ض جخ٩ىن مً مؿىض ومؿىض بلُه وم٘ طل٪ ال جُٟض مٗجى جام 

خمم مٗىاَا، ٧الًٟلت التي ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها، ؤو ٧الجملت الؿاب٣ت جدخاط بل ى ما ًًامها ٍو

، ال لغ٦جي مجها ٞهى ًىٓغ للتر٦ُب ٧ا ٍض(، في خحن ؤن التر٦ُب ؤّٖم اإلاخممت لجملت )ال ؾُما ػ 
 

مال

في بٞاصجه مٗجى ًدُؿً الؿ٩ىث ٖلُه؛ ومً ؤظل َظا وطا٥ آزَغ البدض ازخُاع  ؤلاؾىاص ٣ِٞ، بل

 مهُلر جغ٦ُب في جدّبٗه لٗباعاث الُال١، ُٞىِؾمذ بترا٦ُب الُال١ ال ُظَمِلِه.

ىا٥ ؾبب آزغ ٣ٞض ًصر الخٗبحر ًٖ اإلا٣هىص بغ٦ً واخض بطا ٧ان التر٦ُب ًىحي بخمام  َو

اوي، ٨ُٞخٟي بإخضَما صون آلازغ؛ ألن ال٣غاثً والؿُا١ ًضالن اإلاٗجى مً ٚحر اخخُاط بلى الغ٦ً الش

ا وال 
 
( التي للخمجي، هدى: )ؤال ماء( ال لٟٓ

َ
ه بلى ؤهه ال زبر لـ )ؤال ٖلُه، مً طل٪: ما طَب بلُه ؾِبٍى

ا، وؤن ال٨الم مال٠ مً خٝغ واؾم ، و٦ظل٪ ٢ىلهم: )خؿُب٪( ٞهى مبخضؤ ال زبر له ٖىض (4)ج٣ضًغ 

ُحن ال زبر (5)هه بمٗجى: ا٦خ٠ِ بٌٗ الىداة؛ أل  ، ومً طل٪ ؤًًا: )٧ل عظل ويُٗخه( ٞٗىض ال٩ٞى

، ومىه ؤًًا: ابخضاء ال٨الم بالىن٠ بطا ؾب٣ه هٟي (6)م٣ضع ٞحها؛ ألن ال٨الم جام ال ًدخاط بلى ج٣ضًغ

                                                           

 .23( ؾىعة ألاهبُاء، آلاًت :2)

ب، بىاء الجملت اللشبيت،  خماؾتدمحم ،(ٖبضالل1٠ُُ)  .13-11م( م: 1221، )ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

 .241( ؾىعة اليؿاء، مً آلاًت :1)

ه،  (4) ض، ، واإلابرص،1/124ؾاب٤، ، مغظ٘ الىخابًىٓغ: ؾِبٍى ، جد٤ُ٣: دمحم ٖبضالخال٤ ًُٖمت، اإلالخظب دمحم بً ًٍؼ

 .4/181م( 1222بحروث: ٖالم ال٨خب،ص.ٍ(، ))

ي،  1/13، مغظ٘ ؾاب٤، ألاصىٌ في الىدى ًىٓغ: ابً الؿغاط، (1) ، مغظ٘ ؾاب٤، ألاشباه والىـابش في الىدى، والؿَُى

1/32. 

 .2/142، مغظ٘ ؾاب٤، للضمخششي ششح اإلافصل ًىٓغ: ابً ٌِٗل،  (3)
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ضان؟( ٞالىداة  ٟىا في َظا "٣ٞالىا  -٦ما ٣ًى٫ الغضخي -ؤو اؾخٟهام، ٦ما في ٢ىله: )ؤ٢اثم الٍؼ
ّ
بن ج٩ل

زبر اإلابخضؤ مدظٝو لؿّض ٞاٖله مؿض الخبر، ولِـ بصخيء، بل لم ٨ًً لهظا اإلابخضؤ ؤنال مً زبر 

؛ بط َى في اإلاٗجى ٧الٟٗل  ؿّض ٚحٍر مؿّضٍ، ولى ج٩لٟذ له ج٣ضًغ زبر، لم ًَخإثَّ دظٝ، َو ًُ ختى 

ا ٣٦ىله: )يغبي ػ (1)والٟاٖل ال زبر له" د  ا(، ، و٦ظل٪ الخا٫ في ٧ل مبخضؤ ٩ًىن مهضعا نٍغ ا ٢اثم  ٍض 

ا( " -٧إٞٗل الخًُٟل-ؤو بمٗجى اإلاهضع  ٤ ملخىج  ا بلى اإلاهضع ٣٦ىله: )ؤ٦ثر قغبي الؿٍى
 
ٞمشل مًاٞ

ا ٞلى نلخذ ، َظٍ ألامشلت ًجب ٞحها خظٝ الخبر لؿض الخا٫ مؿضٍ، ولٗضم نالخُتها ألن ج٩ىن زبر 

ا لم ججٗل خاال بال ٖلى قظوط ٨ظا ًٓهغ التر٦ُب (2)"ألن ج٩ىن زبر  باإلابخضؤ صون الخبر؛ ألهه ص٫ ، َو

ذ ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص مً الخبر.
ّ
 ٖلى اإلاٗجى صون اخخُاٍط بلى الُٝغ آلازغ، ٞالؿُا١ وال٣غاثً صل

ّض ظملت،  َٗ ٌُ ا لُٟٓا ال  ؤي٠ بلى طل٪ ؤّن ؤؾلىب الىضاء ّٖضٍ بٌٗ الىداة املخضزحن جغ٦ُب 

 ٞٗلُ
 
 الىضاء ُٞه مىاَب الٟٗل وزالٟىا به الجمهىع الظي اٖخبر ؤؾلىَب الىضاء ظملت

ُ
ت هابذ ؤصاة

، مٗللحن طل٪ بإن الجملت بهما ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾىاص، وبإّن الىضاء ؤؾلىب زام ًاصي (3))ؤصٖى(

ي َظا ألاؾلىب بٛحر َظا اللٟٔ، ولى  ُٟخه بمغ٦ب لٟٓي زام، وله صاللت زانت، ولً ًاصَّ ْو

خدى٫ خظٞىا ؤصاة الىضاء وؤ٢مىا الٟٗل الظي ٢ّضُعٍو م٣امه ا ٞةهه ؾُظَب بالضاللت اإلا٣هىصة، ٍو

، و٢ض ُوظضث مشل َظٍ الترا٦ُب في )ال٩ى٦ب الضعي( ٣٦ى٫ الغظل (4)ألاؾلىب مً بوكاء بلى زبر

 اؾخسضام مهُلر جغا٦ُب ألن الىٓغة للتر٦ُب هٓغة ؤٖم، 
ُ
لؼوظخه: "ًا َال٤"؛ ومً َىا آزَغ البدض

َل ؤع٧ان ؤلاؾىاص ُٞه، ٞهى ًدىاو٫ ٧ل جغ٦ُب ؾىاء ٖماصَا جمام اإلاٗجى، صون ا٢خهاٍع ٖلى ما ج٩اَم 

ٌٌ مجها، ؤو ٧اهذ م٨خملت ولم جاِص اإلاٗجى ٧امال واخخاظذ بلى يمٍُم ٨ًمل  ا٦خملذ ؤع٧اهه ؤو خِظٝ بٗ

 مٗىاَا.

ت مً ال٩لماث ٞدؿب، باإلياٞت بلى ؤن الىٓغة بلى التر٦ُب ال جىٓغ للجملت ٖلى ؤ جها مجمٖى

ّغ١ِ ُٞما بحن َظٍ الترا٦ُب، ٞتر٦ُب )َال٤( ٢ض جغاعي ٞحها ما ٌٗتري ول٨ً
َ
ٟ ًُ ها مً هبر وجىُٛم، 

                                                           

، 2جد٤ُ٣: خؿً بً دمحم الخٟٓي، ٍ ششح الشض ي ليافيت ابً الحاحب،،  بً الخؿً الاؾتراباطيدمحم، الغضخي (2)

اى: بصاعة الش٣اٞت واليكغ بجامٗت ؤلام  .112، 112م( 2441ام دمحم بً ؾٗىص،)الٍغ

، جد٤ُ٣: ٖلي دمحم مّٗىى، و ٖاص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، تششح اليافيت الشافي، دمحم بً ٖبضهللا الُاجي ،ابً مال٪ (1)

 .2/214م(، 1222، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 2ٍ

 .مً َظٍ الضعاؾت 111ًىٓغ م:  (1)

  ،14-11م( م:2483، )بحروث: صاع الغاثض الٗغبي، 1، ٍفي الىدى اللشبي هلذ وجىحيه ،ًىٓغ: املخؼومي، مهضي (4)

ا:   ً ذ: ماؾؿت الهباح،دساظاث هلذًت في الىدى اللشبي، ٖبضالغخمًؤًىب، واهٓغ ؤً  .214م( م:2415، )ص.ٍ(، )ال٩ٍى
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ر ٖجها ص/ٖبضالغخمً ؤًىب: بإجها  ٣هض به ؤلازباع، ؤو الىضاء، ؤو الخعجب، ؤو الاؾخٟهام، و٢ض ٖبَّ ًُ

ت مً الىماطط التر٦ُبُت اإلاخضازلت، خُض جدخىي ٖلى: همىطط جغ٦ُب ال٩لماث )٧األصواث  مجمٖى

ٞٗا٫ ...(، وهمىطط للىٛم )٧الىٛم اإلاخىؾِ، والىٛم الهابِ ...(، وهمىطط للىبر )٧الىبر وألاؾماء وألا 

الخ٠ُٟ والكضًض ...(، وجُب٤ُ َظا الٗضص مً الىماطط املجخمٗت َى ما ٩ًّىن الجملت التي ًدؿً 

ى ما ًيبػي مغاٖاجه ٖىض صعاؾت ٢ىاٖض ؤي لٛت مً اللٛاث  . (1)الؿ٩ىث ٖلحها، َو

ىا٥ ؤمغ في  ؤن الىٓغة بلى التر٦ُب حكمل ما ٌٗترى َظٍ الترا٦ُب مً  اًت ألاَمُت َىَٚو

اصة والخظٝ، والخبر وؤلاوكاء، جل٪ التي اؾخإزغ بها ٖلم  ؤؾالُب مسخلٟت ٧الخ٣ضًم والخإزحر، والٍؼ

ت ٌؿخدبٗها مٗاٍن زاهُت، وصالالث بياُٞت، ًبدض ٞحها  ت وألاؾالُب اللٍٛى اإلاٗاوي، "ٞالترا٦ُب الىدٍى

ولى املخاوالث  (2)اء البالٚت"ٖلم
ُ
ُضة بحن ٖلمي الىدى واإلاٗاوي، ولٗل ؤ الظًً ؤصع٧ىا الٗال٢ت الَى

ت  الىاضجت في صعاؾت التر٦ُب الىدىي هي جل٪ التي ٢ام بها ٖبضال٣اَغ الجغظاوي ُٞما ٌؿمى )هٍٓغ

 الىٓم(.  

 الترهيب كىذ البالغيحن: 

الىداة ٢ض خللىا الترا٦ُب مً وظهت هٓغ ٖالث٣ُت، ٢اثمت ٖلى صعاؾت  ال٣ى٫ بنل٣ض ؾب٤ 

ا، ل٨ً  ًُّ ُٟ ا ْو ًُّ ى ق٩ل الٗال٢اث بحن م٩ىهاث التر٦ُب، ٞاجسظث صعاؾت التر٦ُب ٖىضَم مىخ 

البالُٚحن جىاولىا التر٦ُب بك٩ل ؤٖم٤، "٣ٞض ٧ان التر٦ُب َى مىيٕى صعاؾتهم، ٞخىاولىا ؤهىإ 

٣ت الىٓغ في التر٦ُب التر٦ُب مً بزباٍث بلى  ٣ت الىداة، بهما ٖلى ٍَغ هٟي بلى اؾخٟهام ... ال ٖلى ٍَغ

، ول٣ض خغنىا ٖلى بُان (3)"بًجاٍػ وإَىاب، ؤو ٞهل وونل ... هٟؿه، وما ُٞه مً ج٣ضًم وجإزحر، ؤو

ت مُُٗاٍث خُت،  ا الترا٦ُب، وؤُٖىا للترا٦ُب الىدٍى ٓهَغ
ُ
ضألاصواع الضاللُت التي ج

َّ
ا مجها ؤل واوول ىاه 

ا مً اإلاٗاوي، ؤٖاصث بلى الىدى الخُاة، ٞاؾخسضم
 
ٍ في جدلُل الىهىم، ى مً الضالالث، وؤنباٚ

غاث٤ البُان في التر٦ُبى وظٗل هاع وظٍى اإلاٗاوي في ال٨الم، َو ، و٧ان َظا ٖلى (4)ٍ اإلاُٗاع الؿلُم إْل

ا للتر452ُ٦ًض بمامهم ٖبضال٣اَغ الجغظاوي )ث:
 
ُم ال٨الم َـ( خُض اؾخسضم الىٓم مغاصٞ

ْ
ب، ٞىٓ

                                                           

 .215، 213، اإلاغظ٘ الؿاب٤ م:دساظاث هلذًت في الىدى اللشبي ؤًىب، ٖبضالغخمً دمحم، ًىٓغ: (2)

اى: ، التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش، ٖبض الٟخاحالقحن،  (1) ش لليكغ، )ص، )الٍغ صاع اإلاٍغ

 .4م: ث(،

 .28، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها، : خؿان، جمامًىٓغ( 1)

 .51، م:مغظ٘ ؾاب٤، التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش، القحن، ٖبض الٟخاح: ىٓغً (4)
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، الظي َى الظي ج٣ـخٟ ي ُٞه ؤزغ اإلاٗاوي، وجغجُبها خؿب اإلاٗاوي في الىٟـ، وال ٣ًهض هٓم الخغٝو

ى ًٖ مٗجى ٤ (1)٣ًخطخي جىالي ألالٟاّ في الى٤ُ صون ؤن ٩ًىن لىٓمها م٣خطخ 
ُّ
، بل الىٓم َى حٗل

 (2)بًٗها بؿبب بٌٗ ُل ْٗ ال٩ِلم بًٗها ببٌٗ وَظ 
َ
ٍ الٗال٢اث؛ بط ًخٗل٤ في جٟهُل َظ ، زم ؤزظ

ا ٖىه، ؤو خاال الاؾم باالؾم، والاؾم بالٟٗل، والخٝغ بهما، ٞاالؾم ًخٗل٤ باالؾم بإن ٩ًىن زبر  

ىن ٞاٖال له ؤو مٟٗىال
ُ
ا له .... والاؾم ًخٗل٤ بالٟٗل بإن ٩ً  ٗ والخٝغ  ... به ؤو مٟٗىال ُٞه مىه، ؤو جاب

٨ظا ٌؿغص جل٪ (3)بلخ لجغ وواو اإلاُٗت ....ًخٗل٤ باالؾم والٟٗل بإن ًخىّؾِ بُجهما ٦دغٝو ا ، َو

 ظىاهب، الٗال٢اث
ُ
ا، ولخٗل٤ الاؾم بالٟٗل ٖكغة ٤ الاؾم باالؾم ؤخض ٖكغ ظاهب 

ُّ
، ُٞظ٦غ ؤن لخٗل

شِبذ  ُُ ٤ الخٝغ بهما زالزت ظىاهب؛ و٧ل طل٪ ل
ّ
اللٛت لِؿذ مجمىٖت ؤلٟاّ، بهما هي  ؤّن ولخٗل

٤ ال٩لم ببًٗها البٌٗ هي 
ّ
ظٍ الٗال٢اث في حٗل ت ٖال٢اث، َو  .ملاوي الىدى وأخيامهمجمٖى

ؿخمّغ في ٖغى َظٍ ال٨ٟ ا ختى : "ٞاأللٟاّ ال جُٟض قِئ  غة في ٦خابه ؤؾغاع البالٚت، ٢اثالَو

َٗمض بها بلى وظٍه  ا مً الخإل٠ُ، وَُ ا زانًّ ٠ يغب 
ّ
وظه مً التر٦ُب والترجِب، ٞلى ؤه٪ َٖمْضث صون  جال

ّحرَث جغجِبه الظي بسهىنه ؤٞاص ٦ما ؤٞاص،  ا ٠ُ٦ ظاء واج٤ٟ ... ٚو ه ٖضًّ
َ
بلى بِذ قٗغ، ٞٗضْصَث ٧لماج

 :مً ط٦غي خبِب ومجز٫( ِ٪ ٣ٞلذ في )٢ٟا هبْ 

 خبِب( )مجز٫ ٢ٟا ط٦غي مً هبِ٪ 

بلى ٢اثله ... وفي زبىث َظا ألانل  ؤزغظخه مً ٦ما٫ البُان بلى مدا٫ الهظًان، وؤؾ٣ُذ وؿبخه

٣ت مٗلىمت" م به ؤّن اإلاٗجى الظي ٧اهذ له َظٍ ال٩لم بَِذ قٗغ، َى جغجُُبها ٖلى ٍَغ
َ
، ٞهظٍ (4)ما حٗل

ا؛ لٗضم وظىص اإلاٗاوي الظَىُت التي جدضص  ،ؤجها صخُدت ال٩لماث م٘ ا وال جغ٦ُب  ٠ هٓم  ِ
ّ
ل٨جها ال جال

 الٗال٢اث بحن َظٍ ال٩لماث.

٨ظا ٞ ت، ٞلم ًىٓغ له ٖلى ؤهه اَخماٌم بإوازغ ال٩لماث َو ٣ض جىاو٫َ الىدَى مً وظهت هٍٓغ خُىٍّ

ت، ٣ًى٫: "اٖلم ؤن لِـ الىٓم بال   ٣ِٞ، بل ظٗله أن جظم هالمً الىطم ؤوؾ٘ مجاال وؤ٦ثر خٍُى

ٜ ٖجهاالزي ًلخظيه كلم الىدى ِهجْذ، ٞال جَؼ
ُ
 ، وحٗمل ٖلى ٢ىاهِىه وؤنىله، وحٗٝغ مىاهجه التي ه

                                                           

، و٠٢ ٖلى جصخُذ َبٗه: دمحم عقُض في كلم اإلالاويدالبل ؤلاعجاص  ،ٖبضال٣اَغ بً ٖبضالغخمًالجغظاوي، ًىٓغ:  (2)

 .42، م: م(2488، صاع ال٨خب الٗلمُت، )بحروث: 2ٍعيا، 

 .44ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:   (1)

 .41 – 44 ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (1)

  .1، 4، م: م(2442 ،صاع اإلاضوي ظضة: -مُبٗت اإلاضوي )ال٣اَغة:، جد٤ُ٣: مدمىص قا٦غ، أظشاس البالغت، الجغظاوي (4)
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غو٢ه، ُٞىٓغ في الخبر بلى  ا ًبخُٛه الىاْم ٚحر ؤن ًىٓغ في وظٍى ٧ل باب ٞو ... وطل٪ ؤها ال وٗلم قِئ 

ض اإلاىُل٤،  ض، وٍػ ض، ومىُل٤ ٍػ ىُل٤ ٍػ ض ًىُل٤، ٍو ض مىُل٤، وٍػ الىظٍى التي جغاَا في ٢ىل٪: ٍػ

 َُ ض َى مىُل٤ ... ٞ ض َى اإلاىُل٤، وٍػ ض، وٍػ  ٗغِ واإلاىُل٤ ٍػ
ُ
جيء به مً ل٩ّلٍ مً طل٪ م ٝ ىيٗه، ٍو

ا بها، ،(1)خُض ًيبػي له" ى زانًّ ٨ظا ًبّحن ؤن ل٩ل واخضة مً َظٍ الترا٦ُب مٗج  غي ؤن الٟغو١  َو ٍو

؛ في اإلاٗاوي حُٛحرمً  بحن َظٍ الترا٦ُب لِؿذ عاظٗت ٣ِٞ بلى ٢ىاٖض الىدى، ول٨ً ُٞما جدضزه

ت بىاظبت لها في هٟؿها ومً خُ ال١، ول٨ً حٗغى ولظل٪ ٣ًى٫: "واٖلم ؤن لِؿذ اإلاٍؼ ض هي ٖلى ؤلَا

غاى التي ًىي٘ لها ال٨الم، زم بدؿب مى٢٘ بًٗها مً بٌٗ، واؾخٗما٫  بؿبب اإلاٗاوي وألٚا

  .(2)بًٗها م٘ بٌٗ"

غ اإلاخ٩لم ٖىض هٓم الجمل، جل٪ : كصذه بملاوي الىدىو
ْ
"اإلاٗاوي الظَىُت التي جخىلض في ٨ٞ

ر ٖجها بال٩ِلم، ٞتربُها ببًٗها، ٦ما ًغبِ اإلاٗاوي التي جيكإ مً جدضًض الٗال٢اث بحن  ألاقُاء اإلاٗبَّ

َذ ؤنَّ مضاع ؤمغ الىٓم : "و ٖبضال٣اَغ ؛ وألظل طل٪ ٣ًى٫ (3)الؿل٪ الكٟاٝ خباث ال٣ٗض" إطا ٖٞغ

لى الىظٍى والٟغو١ التي مً قإجها ؤْن ج٩ىن ُٞه، ٞ َظٍ الٟغو١  اٖلم ؤنَّ ٖلى مٗاوي الىدى، ٖو

 .(4)"ج٠٣ ٖىضَا ٍى ٦شحرة لِـ لها ٚاًتوالىظ

ى  ال٣ى٫ بنومً َىا ًم٨ً  ٖبضال٣اَغ اَخم بالترا٦ُب، وهَٓغ بلى اإلا٣ُاؽ الظي جخٟايل به، َو

ْٗ بٞاصتها للمٗجى، و٢ضعتها ٖلى جغجِب اإلاٗاوي ٦ما في الىٟـ؛ طل٪ ؤنَّ ظْم  ُ٘ بًٗها َ٘ ألالٟاّ وظ لها جدَب

  ً ِ٘ مٗاوي الىدى ٞحهابٗ
ا في ج ا صون جدبُّ  ٟ ت الىٓم التي ٧ان ال ًد٤٣ جأل غ٦ُبها؛ وألظل طل٪ وي٘ هٍٓغ

، "و٧اهذ مباصعجه بضعاؾت الىٓم وما ًخهل به مً بىاء وجغجِب وحٗل٤ُ مً لها نضاَا ٖبر ال٣غون

ُٟي في الؿُا١ ؤو  ؤ٦بر الجهىص التي بظلتها الش٣اٞت الٗغبُت ٢ُمت في ؾبُل بًًاح اإلاٗجى الْى

         .(5)التر٦ُب"

                                                           

 وما بٗضَا، )بازخهاع وجهٝغ ٌؿحر(.34م:  مغظ٘ ؾاب٤، ،دالبل ؤلاعجاصالجغظاوي، ًىٓغ:  (2)

 .34م:  مغظ٘ ؾاب٤ ،دالبل ؤلاعجاصالجغظاوي،  (1)

ت الىـم ؾىاء خمُض، البُاحي، (1) ٘، 2، ٍكىاكذ الىدى اللشبي في طىء هـٍش ّمان: صاع واثل لليكغ والخىَػ َٖ ( ،

 21، م: م(1221

  .34م:  مغظ٘ ؾاب٤ ،دالبل ؤلاعجاصالجغظاوي،  (4)

 .28، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها، خؿان، جمام (1)
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َـ( ٣ٞض اَخّم بالتر٦ُب ل٨ىه زوَّ مً الترا٦ُب جغا٦ُب البلٛاء الهاصعة 313وؤما الؿ٩ا٧ي )ث:

ز، ٞ حٍر ًٖ ًٍٞل وجمحُّ خدب٘ زىام جغا٦ُب ال٨الم في ؤلاٞاصة وما ًخهل بها مً الاؾخدؿان ٚو

، وبّحن ؤن َظا َى لُدترػ بالى٢ٝى ٖلحها ًٖ الخُإ في جُب٤ُ ال٨الم ٖلى ما ٣ًخطخي الخا٫ ط٦ٍغ

 ٖلى الٛغى مً ٖلم 
ٌ
اإلاٗاوي، و٢ض هٓغ في الترا٦ُب ٞىظض ؤّن الخٗغَى لخىام الترا٦ُب مى٢ىٝ

ا يبُها  ا، ٩ٞان لؼام  ب خهَغ ُٗ ت ًه ظٍ الترا٦ُب مىدكغة في ال٨الم ومخىٖى الخٗغى للتر٦ُب، َو

بخُٗحن ما َى ؤنٌل لها، ويّم اإلادكابه بلى بًٗه، ٞىظض اإلاٗاوي جخىّػٕ جدذ: الخبر والُلب، ٞالخبر: 

ل ٗمِ ، و٢ض اؾخُ (1)دخمل الهض١ ال٨ظب، وؤما الُلب ٞهى الاؾخٟهام والىٟي وألامغ والىضاءما ً

حر َلبي  .(2)ؤلاوكاء مدل الُلب ُٞما بٗض؛ ألن ؤلاوكاء: َلبي ٚو

جي )ث: وجىاو٫ زىام الترا٦ُب  َـ( ٞإ٦مَل هٓغة ؤؾخاطٍ )الؿ٩ا٧ي( للتر٦ُب،514زم ظاء ال٣ؼٍو

ل، ؤخىا٫ مخٗل٣اث الٟٗؤخىا٫ اإلاؿىض ، ، ؤخىا٫ اإلاؿىض بلُه، صاؾىؤخىا٫ ؤلا  :زماهُت مباخض، هي في

ىاب ، الٟهل والىنل، ؤلاوكاء، ال٣هغ ٗٝغ بٗلم  صعظىا َظٍ، وؤة واإلاؿاواؤلاًجاػ وؤلَا ٌُ جدذ ما 

ا  ،(3)اإلاٗاوي ضٖى بلُه الخا٫وجىاولَى  .خؿب ما ٣ًخًُه اإلا٣ام ٍو

  

                                                           

 وما بٗضَا. 232، مغظ٘ ؾاب٤، م: مفخاح الللىمالؿ٩ا٧ي، ًىٓغ:  (2)

جي، (1) ، 1دمحم ٖبضاإلاىٗم زٟاجي، ٍ، جد٤ُ٣: ؤلاًظاح في كلىم البالغت ظال٫ الضًً دمحم بً ٖبضالغخمً، ال٣ؼٍو

 .1/12)بحروث: صاع الجُل، ص.ث(، 

جي،ًىٓغ:  (1) ، و٠٢ ٖلى َبٗه: ؾلُم ههغهللا صاٚغ، )ص.ٍ(، جلخيص اإلافخاح ظال٫ الضًً دمحم بً ٖبضالغخمً، ال٣ؼٍو

 وما بٗضَا. 3م(، م:2881)بحروث: ص.ن، 
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ا
ً
 اإلابدث الثاوي: مفهىم التراهيب خذًث

ا وؤما  ا ٢اثم  التر٦ُب في الضعؽ الٛغبي الخضًض، ٣ٞض اهخٓم مٗىاٍ بك٩ل ؤص١، بل وؤنبذ ٖلم 

، وؤصع٥ (1)( ًسخو بضعاؾت الٗال٢اث صازل هٓام الجملتSyntaxeبظاجه، ٌؿمى: ٖلم التر٦ُب )

املخضزىن ؤهه ًسً٘ لىٓام و٢ىاٖض مُٗىت، ٞاههٝغ الضعؽ اللٛىي ًٖ ال٩لماث بلى صعاؾت 

ًُّ ىخضاث التر٦ُبُت، مترانت ومخماؾ٨ت هدىًٍّ الٗال٢ت بحن ال  .(2)اا وصالل

 م( 2421)ث: ٞالتر٦ُب ٖىض عاثض اللؿاهُاث ؾىؾحر 
ّ
ل مً وخضجحن مخٗا٢بخحن ؤو ؤ٦ثر، ًدك٩

ت مً الىٓام التر٦ُبي والبىاجي ، ٞ(3)جدك٩ل ُٞما بُجها ٖال٢اث ؾُا٢ُت للٛت ًخ٩ىن مً مجمٖى

  ،جغجبِ بًٗها ببٌٗ الٗىانغ
ُ
ن لىا ال٣ُم ىن بُوج٩ ظا ما ٩ًّىِ جها ٖال٢اث ونالث مخباصلت، َو

(values) ت ال ج٣ىم ٖلى الٗىانغ ٣ِٞ؛ بط بن ٧ل واخض مً َظٍ الٗىانغ ال ، ٞال٣ُمت اللٍٛى

ًمخل٪ ٢ُمت طاجُت في هٟؿه، بهما ج٨مً ال٣ُمت في ٖال٢اث َظٍ الٗىانغ بًٗها ببٌٗ وفي الهالث 

ظا ما ٌكبهه  هى٘ مجها ٢ُٗت اإلاخباصلت بُجهم، َو
ُ
ٗخض باإلااصة التي ج ٌُ ؾىؾحر ب٣ُ٘ الكُغهج؛ بط بهه ال 

الكُغهج وال بك٩لها الخاعجي، بهما ج٨مً ؤَمُت اللٗبت مً زال٫ خغ٧اث ال٣ُ٘ ٖلى اللىخت
و٢ض ، (4)

ت  ت البىاثُت ؤو البيٍُى ؤصي ال٣ى٫ بهظٍ ال٣ُم ٖلى ؤجها نالث مخباصلت بلى ٢ُام الىٍٓغ

(Structuralismus) ا مخهلت ٚحرجخلخو في ؤن ٖىانغ الل"لتي او ضعؽ ؤؾؿ 
ُ
 ٛت ًيبػي ؤن ج

 . (5)"مىٟهلت

                                                           

، )صمك٤: نٟداث 2، ٍفي اللصص اللشآويخصابص التراهيب ودالالتها  ٖمغ بؾماُٖل، البرػهجي،ًىٓغ:  (2)

 .12م( م:1225للضعاؾت واليكغ،

، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشص ببغاَُم، ٖبضالهاصي،ًىٓغ:  (1)

 .38م(، م:1224-1221بل٣اًض، جلمؿان، )

ٚاػي ومجُض الىهغ، ميكىعاث اإلااؾؿت ، جغظمت: ًىؾ٠ مداطشاث في ألالعييت اللامتؾىؾحر، ًىٓغ:  (1)

ت للُب٘،)ص.ث(، م:   .244الجؼاثٍغ

ؼ، مغاظٗت: مال٪ اإلاُلبي، ٍ كلم اللغت اللامًىٓغ: ؾىؾحر،  (4) ، )بٛضاص: صاع آٞا١ 1، جغظمت/ ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

ىٓغ ؤًًا: 212م( م: 2481ٖغبُت،  خ كلم اللغت الحذًث ظغهاعص، َلبل، وما بٗضَا، ٍو ؾُٗض بدحري، جغظمت: ، جاٍس

غاء الكغ١، 2ٍ  . 51، 54م(، م: 1221، )ال٣اَغة: م٨خبت َػ

، 2، ٍكلم اللغت وشأجه وجؼىسه مدمىص، ظاص الغب، (1)  .41م(، م:2481، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
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٨ُت وظضَث ؾابحر )ث:  ( ًىٓغ للتر٦ُب هٓغة ق٩لُت م2414وإطا اهخ٣لَذ بلى اإلاضعؾت ألامٍغ

٨ظا ٞةن َمَّ اللٛت ألاو٫ في التر٦ُباث " ج٣خطخي صعاؾت ألاهماٍ في الهىث وال٩لمت والجملت، َو

ُٟتالك٩لُت، ل٨ً  ت مؿخ٣لت ٖما جاصًه مً ْو  .(1)"ال ٌٗجي َظا صعاؾت الترا٦ُب اللٍٛى

ض بىمُٟلض )ث: ُٗ ض2444وال ًب َٗ ٌُ عي ؤو مً ؤبغػ عواص اإلاىهج م( ًٖ طل٪ ٦شحرا، بط  الك٨لي،  الخىَػ

م( والظي َى مً ؤَم الضعاؾاث اإلاىهجُت في ٖلم اللٛت بٗض 2411ٟٞي ٦خابه )اللٛت( الهاصع ٖام )

ت،  ٘ ألاق٩ا٫ اللٍٛى ؼ ٖلى جىَػ ِ
ّ
غ٦ ًُ ن مً َب٣اث٦خاب ؾىؾحر، ٧ان  بًٗها  ٞحري ؤن التر٦ُب ًخ٩ىَّ

ُماث ؤ٦بر مً بٌٗ، و٧ان ٣ًىم بخدلُل الترا٦ُب ا ألاولُت مً اإلاىٞع ُم ٌٗبر واإلا، بلى ٖىانَغ ىٞع

ُٗىن ب  ٖىه الخىَػ
َّ
ُم ؤو ع٦ً ٦المي  :ٟاث، ومً زم ٞاإلاال٠ ٖىضَماإلاال ضَعط في َى ٧ل مىٞع ًُ ًم٨ً ؤن 

ى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:بىاء ؤ٦بر مىه  ، ٍو

 .مالٟاث مباقغة: ٢ابلت للخدلُل بلى مالٟاث ؤنٛغ مجها 

 (2)مالٟاث جهاثُت: ٚحر ٢ابلت للخدلُل بلى مالٟاث ؤنٛغ مجها. 

بلى م٩ىهاث مباقغة ٦ما في  ( ًخم جدلُلهThe boy visited Ali's Friend) جغ٦ُبٞمشال في 

 الك٩ل الخالي:

 

 (3)كىذ بىمفيلذ باششةاإلا هإلى مىىهاج ( جدليل الترهيب1-1شيل سكم)

                                                           

 .213-211اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ، كلم اللغت وشأجه وجؼىسهمدمىص، ظاص الغب، ًىٓغ:  (2)

 ًٖ:  Bloomfield, LanguageLeonardًىٓغ:  (1)
 

، 1ٍ، اللعاهياث اليشأة والخؼىس  ،مامً، ؤخمض، ه٣ال

اث الجامُٗت،   وما بٗضَا. 245، م: م(1221)الجؼاثغ: صًىان اإلاُبٖى

ؼ، ًىٓغ م٣ضمت  (1) ، 2ٍمغاظٗت: مجُض اإلااقُت، لدكىمؿ٩ي،   البنى الترهيبيت في جغظمخه ل٨خاب:ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

  5 م:م(، 2485، الش٣اُٞت الٗامت بٛضاص: صاع الكاون)

The boys visited Ali's Friend

The boy

The boy

visited Ali's Friend

visited

visit ed

Ali's Friend

Ali's

Ali 's

Friend
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( َى جغ٦ُب الىلض ػاع ؤنض٢اءٍ: )ال٣ى٫ بنللمشا٫ الؿاب٤، ًم٨ً  لضبلىمُٟومً زال٫ جدلُل 

ه  ( ٞهي ظملت؛ ألجها ظؼء مً جغ٦ُب ؤ٦بر، جغ٦ُب لٛىي ؤ٦بر مىه، ؤما )ػاعمؿخ٣ل؛ بط ال ًدخٍى

، (1)إلاكخ٣اث وال٩لماث اإلاغ٦بت والجمل"الجملت، ٌكمل ا دضًضالتر٦ُب مىُل٤ ؤؾاسخي لخ"ٞ

بلى  الترا٦ُب بخدلُلحٗخجي  ٧اهذ صعاؾخه التر٦ُبُت، و التر٦ُب ٖىض بلىمُٟلض ؤٖم مً الجملتٞ

َُب ٖلُه ٞحها ، في نى م٩ىهاتها ألاؾاؾُت ِٖ   عة ق٩لُت 
ُ
 .ه اإلاٗجىبَمال

ه ماعجُيُه )ث:  ُُٟت،  م(2444وؤما ؤهضٍع ا مً ٞىٓغ للتر٦ُب هٓغة ْو بإن ظٗل التر٦ُب م٩ىه 

ُٟت صازل َظا التر٦ُب ٩ىن ل٩ل مجها ْو  .(2)مىهُماث جغجبِ ُٞما بُجها بٗال٢اث، ٍو

مٗجى ٧لمت )مىهُماث( التي اؾخٗملها ماعجُيُه بإجها:  وخضاث  بى٢غةو٢ض قغح الض٦خىع وٗمان 

٘ َظٍ اإلاىهُماث لىخضاث صهُا مجّغصة 
َّ
ُ
َ
٣
ُ
طاث مًمىن مٗىىي )مضلى٫( ونىث ملّٟى )صا٫(، وج

 بحن َظٍ اإلاىهُماث،  مً الضاللت حؿمى )الٟىهُماث(،
َ
ن ؤن التر٦ُب  ٖىض ماعجُيُه ًضعؽ الٗال٢ت وبحَّ

ُٟت ٧ل مىهُم في وما ًيخج ٖجها مً جإ ا مً َظٍ الٗال٢اث جخدضص ْو
 
زحر في َبُٗت الترا٦ُب، واهُال٢

ُٟخه؛ ٞازخالٝ التر٦ُب ت مى٢٘ اإلاىهُم وعجبخه صازل التر٦ُب لخدضًض ْو ، ٦ما ؤقاع بلى ؤَمُت مٗٞغ

ُٟت التر٦ُبُت للمىهُم  .(3)اإلاى٢٘ ًاصي بلى ازخالٝ الْى

٨ظا ُٟت اإلاىهُماث في إن ظٗلها جًدلل الترا٦ُب باؾخُإ ماعجُيُه ؤن  َو ٧ل ٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ْو

غ١ جغجُبها ال٢اتها ببًٗها َو لى التر٦ُب ٖو ، وهٓغ لها ٖلى مؿخىي الىخضة التر٦ُبُت الىاخضة ، ٖو

ن الجملت. ت البجى التر٦ُبُت التي ج٩ّىِ  مجمٖى

ّٗغِٝ التر٦ُب بإهه طل٪ الجؼء مً الىدى الظي حهخم بالٗال٢اث
ٌُ ؤو  وؤما ظىن صًبى ٞةهه 

 .(4)الٗىانغ اإلا٩ّىهت الضالت في الجملت، و٢ض ًهبذ التر٦ُب َى الىدى طاجه

 ظهىص َاالء اللؿاهُحن الٛغبُحن ال٣ى٫ بنًم٨ً خهت إلاٟهىم التر٦ُب ُٞما ج٣ضم بىٓغة ٞاو 

ازخالٝ اججاَاتها وُظىىِح بًٗها بلى جدلُل َظٍ الترا٦ُب، بال ؤجها ج٩اص جلخ٣ي في ؤن التر٦ُب  ٖلى

                                                           

 .43، 41، مغظ٘ ؾاب٤، م: الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشص ببغاَُم، ٖبضالهاصي، (2)

ه ماعجِىهًىٓغ:  (1) ، )بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، 2، جغظمت: هاصع ؾغاط، ٍوؿيفت ألالعً ودًىاميتها، ؤهضٍع

 .121م(، م: 1224

 .223 – 221م(، م: 1221خبت آلاصاب، )ص.ٍ( )ال٣اَغة: م٨ اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة، غة، وٗمانبى٢ًىٓغ:  (1)

خصابص التراهيب ودالالتها البرػهجي، ، ه٣ال ًٖ:  Jean dubois, dictionnaire de linguistiqueًىٓغ:  (4)

 .12، مغظ٘ ؾاب٤، م:في اللصص اللشآوي
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ظا  ،ٖلى صعاؾت الٗال٢اث بحن الىخضاث التر٦ُبُت٢اثٌم  ت  ٢ض ًلخ٣ي في بٌٗ ظىاهبه مَ٘و هٍٓغ

 الىٓم.

اَخم بخدلُل الترا٦ُب إلا٩ىهاتها اإلاباقغة، ومً  ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن التر٦ُب ٢بل حكىمؿ٩ي

ّم لم ًلخٟذ ل
َ
ٖىاث٤،  ؛ ٞىاظهخه ٖضة، ولم حهخم باإلاٗجى بك٩ل ٦بحرفي َظٍ الترا٦ُب لبيُت الٗم٣ُتز

ؤمام بٌٗ الترا٦ُب  اوؤهه و٠٢ ٖاظؼ   ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ون٠ ظمُ٘ الجمل في اللٛت،٧ان مً يمجها: 

 التي جدمل ؤ٦ثر مً مٗجى.

ا، ى مُٟض  ٗجى و  ل٨ً بن اهخ٣لذ بلى مٟهىم التر٦ُب ٖىض حكىمؿ٩ي وظضجه ًىدى بالتر٦ُب مىخ  َُ

جٗل له م٩اهت ؤؾاؾُت ج٣ىم ٖلحها  صعاؾخه، ختى ظاءث مالٟاجه ألاولى جغج٨ؼ ٖلى به ٖىاًت ٦بري، ٍو

ْٗىَىن به، ٨ٞخابه الظي وي٘ ُٞه "
ُ
ت الضؾخىع ألاو التر٦ُب، وح ىعة في الضعاؾت التي ؤخضزذ ز٫ للىٍٓغ

٩ ت في ؤمٍغ تؤي: ) (Structures Syntactic) ٧ان بٗىىان: (1)ا"اللٍٛى ل  (2)(الترا٦ُب الىدٍى
َّ
و٢ض "جمش

ت ال٩امىت  ت بهىعة ؤؾاؾُت في قغح التر٦ُب، ؤي في حُٗحن ال٣ىاٖض الىدٍى ت اللٍٛى ُٞه َضٝ الىٍٓغ

ضزل اإلا٩ّىن الضاللي(3)وعاء بىاء الجمل" ًُ ت جغ٦ُبُت مدًت، صون ؤن   . (4)، ٞهاٙ مىهجه نُاٚت هدٍى

ا ٦بحرا ٦خاب وزاوي ٦خبه التي اَخّم ٞحه  Aspects of the theory of)ا بالتر٦ُب اَخمام 

syntax )( :ت التر٦ُبُتؤي ا في جىلُض الجمل؛ ٞهى ؤَّم ُٞه بّحَن  (5)(مالمذ الىٍٓغ ا ٦بحر  ؤن للتر٦ُب صوع 

كغح البيُت الضازلُت فاللعم الترهيبيألا٢ؿام الشالزت التي ٌٗخمض ٖلحها الىدى،  ض َو
ّ
: َى الظي ًىل

َضَا واللعم الفىهىلىجيلٗضص الُجمل الالمخىاهي، 
ّ
: َى الظي ٌكغح البيُت الهىجُت للجمل التي ول

ن التر٦ُبي،  دخل التر٦ُب مىي٘ ال٣لب مً واللعم الذاللياإلا٩ّىِ : َى الظي ٌكغح بيُت مٗىاَا، ٍو

لُحن؛ ٞهما ًهٟان نىث  ل الٟىهىلىظُا وصعاؾت الضاللت مجغص ٢ؿمحن جإٍو
ّ
ك٩

ُ
الىدى، في خحن ح

                                                           

ؼ، البنى الترهيبيت وٗىم، حكىمؿ٩ي، (2)   .)م٣ضمت اإلاترظم( 1م:، مغظ٘ ؾاب٤، جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

(1)  
ُ
( البنى الترهيبيت( ٖىض الخىلي، وزلُل ٖماًغة، وخلمي زلُل، و)التراهيب الىدىٍتبـ : ) غظم في الضعاؾاث الٗغبُتج

ؼ، و) ىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ ا، ٍو  ( ٖىض مهُٟى ٚلٟان.البيياث الترهيبيتٖىض: مِكا٫ ػ٦ٍغ

ت، ن، ظى ؾحر٫،  (1) ، 8،4الٗضص  2لبىان، املجلض مجلت الفىش اللشبي )ملهذ ؤلاهماء الفىشي(حكىمؿ٩ي والثروة اللٍٛى

 . 218م(، م: 2454)

ىٓغ:  (4) ت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت ، ماػن،الىٖغًُ ، 2، ٍهدى هـٍش

 .11، م:م(2485ضعاؾاث والترظمت واليكغ، )صمك٤: صاع َالؽ لل

(1)  
ُ
ت الىدىٍتبـ : ) غظم في الضعاؾاث الٗغبُتج ( ٖىض خلمي اإلاـاهش الىدىٍت( ٖىض مغجطخى ظىاص با٢غ، و)مـاهش الىـٍش

ت الترهيبيتزلُل، و) ا، و)مالمذ الىـٍش ت الترهيبيت( ٖىض مِكا٫ ػ٦ٍغ  ( ٖىض مهُٟى ٚلٟان.مـاهش مً الىـٍش
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ضان الُجمل بدّضِ طاتهاومٗجى الجمل التي ؤوكإَا التر٦ُب، ب ِ
ّ
ظا ما ظٗل ظىن (1)ُض ؤجهما ال ًىل ، َو

ٓم، زىعة في صعاؾت الترا٦ُب" ها حكىمؿ٩ي هي في ٢ؿمها ألٖا
َ
 .(2)ؾحر٫ ٣ًى٫: "بن الشىعة التي ؤخَضث

ا ًٖ ٧ل الٗال٢اث  ت ال جبضو ٢اصعة ٖلى ؤن جاصي خؿاب  ل٣ض جبحن لدكىمؿ٩ي ؤن الُغ١ البيٍُى

ض(، و )ُؾ  الضازلُت ال٣اثمت بحن ٘ اإلاا٫ُ مً ٍػ ِٞ ض(، ٞم٘ الجمل، ٦ما في: )ُص حكابههما ِغ١ اإلاا٫ُ مً ٍػ

ض َى الظي ٢ام بالٟٗل )ٞاٖل(، وفي  ت، ٟٞي ألاولى: ٍػ الؿُخي بال ؤجهما مخٛاًغجان مً الىظهت الىدٍى

ض و٢٘ ٖلُه الٟٗل )مٟٗى٫ به(، ٞاإلاٗجى ًخّٗحن في ٧ل ظملت بمٗجى ال٩لماث التي ج ٩ّىجها، الشاهُت: ٍػ

ت، لظل٪ اهخهى حكىمؿ٩ي بلى ؤن الجملت  ظا ال جٟؿٍغ البيٍُى وباالهخٓام التر٦ُبي لهظٍ ال٩لماث، َو

َل ل٩ل (3)الؿُدُت الىاخضة ٢ض جًمغ ٖضة بجى ٧امىت مخٛاًغة َٗ ، ٞىٓغ للتر٦ُب هٓغة ؤٖم٤، وظ

 جغ٦ٍُب بىِخحن: بيُت ٖم٣ُت، وؤزغي ؾُدُت.

 ييت اللميلتالب (Deep Structure):  التر٦ُب الباَجي املجغص اإلاىظىص في طًَ اإلاخ٩لم"

ا" ا ُٞغًٍّ وهي الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملت ولخدضًض مٗىاَا الضاللي، وإن لم ، (4)وظىص 

 .اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟـ اإلاخ٩لم، وبٗباعة ؤبؿِ، هي (5)ج٨ً ْاَغة ٞحها

 البييت العؼديت (Surface Structure) الدؿلؿلي الؿُخي للىخضاث : "التر٦ُب

البيُت الٓاَغة ي ؤ (6)ال٨المُت اإلااصًت، اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبت، ٞهي الخٟؿحر الهىحي للجملت"

ل  للُٗان ٖبر جىالي ال٩لماث في الجملت، ظٍ البيُت هي التي ًضزلها الخدٍى كاع بلى  -َو ُِ ٦ما ؾ

 . -طل٪ في الٟهل ال٣اصم بن قاء هللا

َخَب ؤخمض الغؾالت)الجملخحن  في ٞمشال
َ
ِخبذ الغؾالت مً ٢بل ؤخمض)و  (٦

ُ
(، جغظٗان بلى بيُت ٦

 .مؿخىي البيُت الؿُدُتت جسخلٟان مً هاخُ ل٨جهما ٖم٣ُت واخضة وهي )٦خابت دمحم للغؾالت(،

                                                           

 .218، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللغىٍتحشىمعيي والثروة  ظىن، ؾحر٫،ًىٓغ:  (2)

 .214اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (1)

 .213ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (1)

٘، 2، ٍ مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة ق٣ُٟت، الٗلىي،( 4) ، )بحروث: ؤبدار للترظمت واليكغ والخىَػ

 .11م(، م: 1224

ت، )ظضة: 2ٍ، )مىهج وجؼبيم(في هدى اللغت وجشاهيبها  زلُل ؤخمض، ٖماًغة،ًىٓغ:  (1) م(، م: 2484، ٖالم اإلاٗٞغ

18. 

 .11، مغظ٘ ؾاب٤، م: مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ق٣ُٟت، الٗلىي،  (3)
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ؤما في ظملت: )ٌكغح اإلاضعُؽ الضعَؽ بُبكىعة ٨ًخب بها ٖلى الؿبىعة(، ٞةن َظٍ الجملت جخ٩ىن 

ظٍ الُجمل هي:مً زالر ظمل ٖم٣ُت ا في طًَ اإلاخ٩لم، َو ًُّ جّؿض ٧ل واخضة مجها مٗجى ٣ٖل
ُ
 ، ج

 .ٌكغح اإلاضعؽ الضعؽ 

 .٨ًخب اإلاضعؽ بالُبكىعة 

 .٨ًخب اإلاضعؽ ٖلى الؿبىعة 

وجم ججؿُض َظٍ الجمل الشالر في بيُت ؾُدُت واخضة، وعبُها ُٞما بُجها بىاؾُت ٖضص مً 

لُت، هي ظملت )ٌك غح اإلاضعُؽ الضعَؽ بُبكىعة ٨ًخب بها ٖلى الٗىانغ؛ لخ٩ّىن ظملت جدٍى

 ، ٞهظٍ ظملت ؾُدُت، ٞحها زالر ظمل ٖلى مؿخىي البيُت الٗم٣ُت. (1)الؿبىعة(

ال ،  ؿّمى جدٍى ٌُ وإن ؤًت ٢ىاٖض "بن ون٠ الٗال٢ت بحن التر٦ُب الباَجي والتر٦ُب الٓاَغي 

ا وجغبِ بُجهم ا بىٓام زام ًم٨ً ؤن ج٩ىن حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغ٦ُبا باَىُا وجغ٦ُبا ْاٍَغ

لُت ولى لم جه٠ هٟؿها بظل٪  .(2)"٢ىاٖض جدٍى

ت جدىاو٫ الترا٦ُب وجدللها جدلُال  ا الى٢ٝى ٖلى هٍٓغ وبما ؤن للتر٦ُب جل٪ ألاَمُت ٧ان لؼام 

ت  ىانغ جغ٦ُبها، والٗال٢اث بحن َظٍ الٗىانغ، مغاُٖت ٞحها الىظٍى الىدٍى ٨ًك٠ ًٖ ؤظؼائها ٖو

لُت(، والتي والضاللُت التي جخ ت الخدٍى ت لهظا هي )الىٍٓغ ًمجها َظٍ الترا٦ُب، ٩ٞاهذ ؤوؿب هٍٓغ

٣ت  ا بٍُغ ت ْهغث لىن٠ جغ٦ُب اللٛت ؤلاوؿاهُت، وجٟؿحَر ًغاَا ظىن لُىهؼ ؤًَٞل هٍٓغ

 . (3)مىهجُت

  

                                                           

 .14 – 18مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( زلُل ؤخمض،  ٖماًغة،ًىٓغ:  ( 2)

دمحم ٖلي الخىلي،  ، ه٣ال ًٖ:148، م:(Introduction to theoretical linguistics)لُىهؼ، ظىن، في ٦خابه  (1)

ش، 2، ٍكىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت اى: صاع اإلاٍغ  .11م( م:2482، )الٍغ

ت حشىمعيي اللغىٍت لُىهؼ، ظىن، (1) ت:  ،2ٍ ، جغظمت: خلمي زلُل،هـٍش ت الجامُٗ)ؤلاؾ٨ىضٍع م(، 2481ت، صاع اإلاٗٞغ

 .11م: 
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ت الخىليذًت الخدىٍليت(  مفهىم الخدىٍل )الىـٍش
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ت   الخدىٍليت الخىليذًتالىـٍش

لُت  بن ال٣ى٫ ل٣ض ؾب٤  ت الخدٍى اث التي ؤًٞل مً الىٍٓغ جغا٦ُب اللٛت  ذونٟالىٍٓغ

وألن مضاع البدض ًدىاو٫ جغا٦ُب الُال١، ٧ان مً البضهي  -(1)٦ما ٖبر بظل٪ ظىن لُىهؼ -ؤلاوؿاهُت 

ت  لُت؛ بط بّن َظٍ الىٍٓغ ت الخىلُضًت الخدٍى ٤ ٢ىاٖض الىٍٓغ  اؾخٟاصث مًصعاؾت جل٪ الترا٦ُب ٞو

جىّنل بلحها الىدى الخ٣لُضي والىدى الىنٟي، وججّىبذ ه٣اٍ ال٠ًٗ ٞحهما،  ه٣اٍ ال٣ىة التي

اث ألالؿيُت، ٞإنبذ "لضحها ال٣ضعة وال٨ٟاءة ٖلى جٟؿحر  ت للىٍٓغ ا ٧ان ُٞه بياٞت زغٍّ و٢ضمذ ظضًض 

ا"  ٖ ٣ت باجؿت هى اث ألازغي بٍُغ ا الىٍٓغ  .(2)جغ٦ُب الجمل اإلا٣ٗضة التي جٟؿَغ

ت، ٞهي لم ج٨خ٠ِ بالىن٠ ٖالجذ ألاؤي٠ بلى طل٪ ؤجها  لؿيُت ٦مىهجُت ونُٟت جٟؿحًر

ُماث،  ا في ٞهى٫: )ٞىهُماث ، مىٞع ًُّ ا بُاه  ٟ ٠ اإلااصة جهيُ املجغص مً الخٟؿحر، الىن٠ الظي ًهّىِ

ظا الاهخ٣ا٫ مً  ا لهظٍ اإلااصة، "َو ت، بهما ٢ّضمذ جٟؿحر  ت البيٍُى ٧لماث( ٦ما َى الخا٫ في الىٍٓغ

ت اإلاغخلت ألالؿيُت الىنُٟ ؤو بمٗجى آزغ: الاهخ٣ا٫ مً مغخلت  -ت بلى اإلاغخلت ألالؿيُت الخٟؿحًر

ت  ٗض زُىة ججضًضًت بالٛت  -اٖخماص اإلاىهجُت الخهيُُٟت بلى مغخلت اٖخماص اإلاىهجُت الخىٓحًر ٌُ

ت ألالؿيُت التي جدىاو٫ ٢ًاًا اللٛت"  .(3)ألاَمُت، خُض ٢ضمذ لىا نىعة م٨خملت للىٍٓغ

لُه  ت بّٗض ٣ٞض اَخمذ َظٍ ٖو ت وونٟها، الىٍٓغ ة ظىاهب طاث ؤَمُت في جٟؿحر الٓىاَغ اللٍٛى

َخُغ١َّ بلحها مً ٢ ًُ "ٞهي جامً ؤن بيُت اللٛت  بل، ٧الجاهب ال٣ٗالوي وؤلابضاعي،وهي ظىاهب لم 

بإن َظا الجؼء مكتر٥ في الجيـ  صَا بيُت ال٣ٗل ؤلاوؿاوي، وؤن زهاثو اللٛت ال٩لُت صلٌُل جدّض 

 ي ؤن ، وجغ (4)ؤلاوؿاوي"
 

 مدضوصة ٣ُٞىم ؤلاوؿان ًمخل٪ ٢ضعة ببضاُٖت في اللٛت بط بهه ٌؿم٘ ظمال

 . ؤزغي  بةبضإ ظمٍل 



                                                           

 .مً َظٍ الضعاؾت 12ًىٓغ م:  (2)

 .11، مغظ٘ ؾاب٤، م:كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،دمحم ٖلي الخىلي،(2)

لُت،  (3) ا، مِكا٫، الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدٍى ، لبىان: مغ٦ؼ ؤلاهماء مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشػ٦ٍغ

 .21م( م:2481، )11ال٣ىمي، الٗضص:

 . 23اإلاغظ٘ الؿاب٤ م: (4)
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ا  مً ال٣ىاٖض وججضع ؤلاقاعة بلى  لُت ؤًٞل مً ٚحَر ؤهه ال ًيبػي الاصٖاء بإن ال٣ىاٖض الخدٍى

ب جخمخ٘ بالٗضًض مً اإلاؼاًا والؿماث التي ال جىظض في  ت ألازغي، ٞهي بال ٍع ت، الىدٍى ال٣ىاٖض البيٍُى

لُت  .(1)في خحن ؤن جل٪ ألازحرة جخمخ٘ هي ألازغي بؿماث ال جىظض في ال٣ىاٖض الخدٍى

 

ليت:  ت الخىليذًت الخدٍى  اإلابادا ألاظاظيت للىـٍش

لُت ٖلى ظملت مً ألا٩ٞاع، حّٗض  ال٣اٖضة ألاؾاؽ التي  ل٣ض ٢امذ اإلاضعؾت الخىلُضًت الخدٍى

ظٍ ألا٩ٞاع هياهُل٣ذ مجها َظٍ اإلاضعؾت اللؿاه  :ُت، َو

ت:  أوال: الفؼشة اللغٍى

ت ًبضو ؤن الى٣ُت الغثِؿ ت التي ٢اصث حكىمؿ٩ي بلى ما ونل بلُه مً ؤ٩ٞاع هي ٨ٞغة الٍُٟغ

ت في طًَ ؤلاوؿان، ٞباإلا٣اعهت بحن ؤلاوؿان والخُىان هجض ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ بهخاط الجمل  اللٍٛى

ٌ حكىمؿ٩ي ما ظاء به بلىمُٟلض مً ؤن والخٗبحر ٖما في هٟؿه، بسالٝ الخُىان؛ ولظل٪  ٞع

ا 
 
ن حكىمؿ٩ي ؤن َىا٥ ازخالٞ الاؾخجابت ال٨المُت لئلوؿان حكبه اؾخجابت الخُىان للخىاٞؼ، وبحَّ

ت ما  ا بحن لٛت ؤلاوؿان وبحن الخىُٓم الاجهالي ٖىض الخُىان، والظي ظٗله ًخمؿ٪ بهظٍ الىٍٓغ ظظعًٍّ

، ومً زهاثو َظا هغاٍ مً جضعُّط الُٟل في حٗلم ال٨الم وإ
 

هخاط الجمل، ٞاإلوؿان ًمخل٪ ٣ٖال

ٓهغ  ال٣ٗل بهخاط اللٛت، ٞاللٛت هي هخاط ال٣ٗل، وهي هخاط ٖضص مً الٗملُاث التي جخم في الظًَ، ٍو

ا ٖلى الؿُذ الخاعجي ؤزَغ
(2). 

 :(Universality)اللاإلايت زاهًيا: 

ا ؤصع٥ حكىمؿ٩ي جل٪ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اللٛت وال٣ٗل ا
ّ
م إلا لبكغي، وؤن لٛاث الٗالم بالٚغ

ز ؤلاوؿان ًٖ  ها وازخالٞها جمخاػ ٧لها بىٓام مكتر٥ ٌٗىص بلى الُبُٗت ؤلاوؿاهُت التي جمّحِ مً جىٖى

ت ٖامت، وال  ٚحٍر مً املخلى٢اث، ؤ٣ًً بإهه ًم٨ً بًجاص هدٍى ٖالمي، جغج٨ؼ ال٣ىاٖض ُٞه ٖلى هٍٓغ

اللٛاث، وج٣ىم بًبِ الُجمل اإلاىَخجت وجىُٓمها في جغجبِ بلٛت مُٗىت، بل جهلر للخُب٤ُ ٖلى ظمُ٘ 

                                                           

 : م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت،)ال٣اَغة)ص.ٍ(، ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي خؿام، ،اوي لبهيؿًىٓغ: ا (1)

  ـ  224م: ، (م2441

ت حشىمعيي اللغىٍت ًىٓغ: لُىهؼ، ظىن، (1)  .15، 12، 12مغظ٘ ؾاب٤، م: ، هـٍش
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حكٛل با٫ حكىمؿ٩ي في اإلاغاخل  -ؤو هدى ٦لي-٢ىاٖض ٖامت؛ ولظا ْلذ ٨ٞغة بًجاص هدى ٖالمي 

خه  .(1)املخخلٟت لىٍٓغ

ت  العالمتزالثا:   (Grammaticality):الىدٍى

 
ٌ
٣هض بها ال٣ىاٖض التي ٖلى ؤؾاؾها ج٩ىن ظملت   ٍو

 
 ،ؤي جل٪(2)لضي ناخب اللٛت ما م٣بىلت

ت  الخ٨م ٖلى ؾالمت الجملت ًتر٥ للىدى ٣ِٞ صون اٖخباع اإلاٗجى،، ٞالجمل اإلابيُت ٖلى ؤؾـ هدٍى

لُت في حكىمؿ٩ي بط بن  ت الخىلُضًت الخدٍى خماص ٖلى ؤي ٧ان البضاًاث ألاولى للىٍٓغ ٌ الٖا ًٞغ

ؤن ًاؾـ ل٨ٟغة مٟاصَا ؤن الجملت  هَضٞ، و٧ان م٣بىلُتها م٣ُاؽ صاللي في جدضًض ؾالمت الجملت ؤو

ت ت مً اإلاٗجى ٚحر ؤجها ؾلُمت مً الىاخُت الىدٍى ٢ض ج٩ىن ٞاٚع
مت ظملت ، وم٣ُاؽ الخ٨م ٖلى ؾال (3)

مغجبِ بالخضؽ لضي اإلاخ٩لم ولِـ الاؾخٗما٫، ٣ٞض ٖضَّ حكىمؿ٩ي الخضؽ مً ؤو ٖضم ؾالمتها 

ا مً خُض ٢ضعة ؤبىاء  ت التي َىَع اللٛت ٖلى الخ٨م ٖلى الجمل بإجها واضخت ممحزاث ال٣ىاٖض الىدٍى

ىيت، بط جخٟاوث الجمل  ٩ُٞىن بًٗها ؤ٢ل مً خُض الهىاب الىدىي وم٣بىلت ؤو ٚامًت ؤو مٞغ

ا مً بٌٗ ىاٍ ج٣ هي ؤهٌٗجمما  ،نىاب  ا ؤصوى بحن صعظاث الهىاب الىدىي، ٍو  ٗ م الجمل ًدخل مى٢ ٍى

ا لهظا اإلاُٗاع   ٗ ت -جب (4)اإلاخ٩لم الؿل٣ُي مً ٦ٟاءةإلاا ًخمخ٘ به  -مُٗاع الىدٍى
. 

ت(،  ا لهظا اإلاُٗاع بلى ٢ؿمحن َما: الجملت ألانىلُت )الىدٍى  ٗ لُه ٞةن الجملت جى٣ؿم جب ٖو

ت(، ٞالجملت ألانىلُت هي الجملت اإلابيُت ٖلى هدى ظُض مىا٤ٞ  والجملت ٚحر ألانىلُت )ٚحر الىدٍى

ت إلاخ٩لم اللٛت، ا في ٞحراعي ٢ىاٖض اللٛت التي ًيخمي بلحه ل٣ىاٖض اللٛت ال٣اثمت يمً ال٨ٟاءة اللٍٛى

اث: التر٦ُبُت والضاللُت والهىجُت؛ وألظل طل٪ ًُل٤ ٖلحها حكىمؿ٩ي  بىاء ظملخه ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 .، وؤما الجملت ٚحر ألانىلُت ٞهي التي جىدٝغ ًٖ َظٍ ال٣ىاٖضبالجمل )ال٣ىاٖضًت( 

 

                                                           

غاء الكغ١، 1، جغظمت: خؿام البهيؿاوي، ٍ اللغت واإلاعؤوليتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (1) م(، 1221، )ال٣اَغة: م٨خبت َػ

 .15م:

ؼ، البنى الترهيبيتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (2)  .25، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

ؿخحن، ٧اعهلٜ و /ًىٓغ: مىع، جحروـ (3) ، جغظمت: خامض هدى كلم لغت إلاا بلذ مشخلت حشىمعيي -فهم اللغت ، ٦َغ

 .221م: م(، 2448الدجاط، )بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت، 

اء ٧امل ٞاًض، ٍاججاهاث البدث اللعاوي مُل٩ا، ،ًٟدلبًىٓغ:  (4) ؼ مهلىح، وٞو ص.م ، ، )1، جغظمت: ؾٗض ٖبض الٍٗؼ

لى للش٣اٞت،   .181م:  م(،1222املجلـ ألٖا
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بحن حكىمؿ٩ي ؤهه ال ًم٨ً حصخُو مٟهىم )ال٣ىاٖضًت  ( بإهه ٧ل ماله مٗجى، ٞالجملخان:ٍو

 Colerless green ideas sleep furiously 

 ) ألا٩ٞاع الخًغاء التي ال لىن لها جىام بكضة ( .

 Furiously sleep ideas green colerless 

 ) بكضة جىام الخًغاء التي ال لىن لها ألا٩ٞاع ( .

ولىال٦الَما ال مٗجى له، بال ؤن 
ُ
ت جملت ألا ، ظملت ٢ىاٖضًت ؤنىلُت، م٣بىلت مً الىاخُت الىدٍى

خُاصي للجملت،  ت، ٞةهه ؾ٣ُغؤ الجملت ألاولى بالخىُٛم الٖا وإطا ٢ضمذ الجملخحن بلى ها٤َ باإلهجلحًز

ٗخبر ٧ل ٧لمٍت  ول٨ىه ؾ٣ُغؤ الجملت الشاهُت بدىُٛم َابِ بط ٌكٗغ بإن ال٩لماث ٚحر مترابُت، َو

ؿخُُ٘ جظ٦ ، َو
 
 مؿخ٣لت

 
لى َظا ألاؾاؽ ٞ، (1)غ الجملت ألاولى ؤ٦ثر مً الشاهُتلٟٓت ن ألانىلُت ةٖو

 .  م٩اهُت الخٟؿحر الضاللي ول٨ً الضاللت حكتٍر ألانىلُتبال حكتٍر 

 :(Intuitionا: الحذط )سابلً 

ا  حر ؾلُم هدىٍ  ا ٚو ى مً اإلاٗاًحر التي اٖخمض ٖلحها حكىمؿ٩ي في الخمُحز بحن ما َى ؾلُم هدىٍ  َو

ت الجمل مً في بىاء ا ت ٧امىت جم٨ىه مً مٗٞغ ا مً ؤن ٧لَّ بوؿان ًخمخ٘ ب٣ضعة لٍٛى
 
لجملت، اهُال٢

ٗٝغ الخضؽ ٖىض اإلاخ٩لم باإلا٣ضعة التي حؿمذ إلاخ٩لم اللٛت بالخمُحز بحن  خُض بم٩اهُتها ؤو ٖضمها، وَُ

ا حر الؿلُمت هدىٍ   .، وهي مل٨ت مىظىصة لضي الىا٣َحن بلٛتهمالجمل الؿلُمت ٚو

م حكىمؿ٩ي خضؽ ناخب اللٛت ٖلى ؤؾاؽ ؤهه صلُل مؿخ٣ل وؤنلي في الخ٨م ٖلى  و٢ض ٢ضَّ

ا مً ت والتي ًيبػي  الجمل، ٞهى الخمشُل ال٣ٗلي ل٣ىاٖض اللٛت، بل وظٗل الخضؽ ظؼء  اإلااصة اللٍٛى

ال  .(2)وحٗللها ٣ىاٖض اللٛت ؤن جٟؿَغ

اع ؤن همحز بحن خضؽ اللٛىي الخام بمخ٩لم اللٛت، وبحن خضؽ ألالؿجي الظي  والبّض في َظا ؤلَا

٣ًىم بخدلُل اللٛت، بط بن مخ٩لم اللٛت ٌؿخُُ٘ الخ٨م ٖلى الجمل مً خُض الهىاب والخُإ في 

 جغ٦ُبها، وال ًم٨ىه ج٣ضًم آعاء ُٞما ًسو الخدلُل اللٛىي للماصة، في خحن ؤن ألالؿجي ٌؿخُُ٘

                                                           

ؼ، البنى الترهيبيتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (2)  .12،  24، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 .51، مغظ٘ ؾاب٤، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي، خؿام (1)
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ت مً جدلُل اإلااصة اؾدىاص   اجه الٗلمُت، باإلياٞت بلى ؤهه ٌؿخُُ٘ اؾخيباٍ ال٣ىاهحن اللٍٛى ا بلى هٍٓغ

 .(1)زال٫ خضؽ مخ٩لم اللٛت

 :(Creativityا: ؤلابذاكيت )خامًع 

٣هض بها  هم ٖضص ٦بحر "ٍو ً ٖلى بهخاط ٞو الُا٢ت ؤو ال٣ضعة التي ججٗل ؤبىاء اللٛت الىاخضة ٢اصٍع

ا ٢ِ، ولم ًى٤ُ بها ؤخض مً ٢بلبل ٚحر مدضوص م ، ومٗجى َظا ؤن (2)"ً الجمل التي لم ٌؿمَٗى

٢ض الخٔ وظىص بم٩اهاث طَىُت مىظىصة في ٧ّلِ اللٛاث ؤلاوؿاهُت ججٗل مً ها٣َحها  حكىمؿ٩ي

ً ٖلى ؤلابضإ، َظا ؤلابضإ الظي ًٓهغ في اإلا٣ضعة ٖلى بهخاط الجمل والترا٦ُب التي لم  ٢اصٍع

ا مً ٢بل،  همهاٌؿمَٗى  .ٞاإلبضاُٖت جخجلى في بهخاط الجمل ٞو

وؤلابضاُٖت هي ٢ضعة ًىٟغص بها ؤلاوؿان صون ٚحٍر مً ال٩اثىاث الخُت، وهي ٢ضعة ًخد٨م بها 

ٍٕ وبضون بٖما ا ٚحر وا
 بلى ٖجد٨م 

 
ل٣ي باال ًُ ملُت جُب٤ُ ال٣ىاٖض ؾىاء في بهخاط ظمل ٫ ٨ٞغ، ٞهى ال 

 .(3)لم ٌؿم٘ بها مً ٢بل ؤو ؾم٘ بها

ا مً ٢بله ؤٖالٌم مشل: َمبىلذ  والخ٤ ؤن مؿإلت ؤلابضإ ُؾب٤ بها حكىمؿ٩ي، ٣ٞض ط٦َغ

ظا  ا مً ؤع٧اجها، َو خه وع٦ى  ا لىٍٓغ وؾىؾحر، ٚحر ؤن الجضًض ٖىضٍ ؤهه ظٗل الىٓغ في ؤلابضإ ؤؾاؾ 

 .(4)الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٢اصٍ بلى ٨ٞغة الىدى الٗالمي ؤو الٗاإلاُت 

 :Competence))وألاداء ( Performance)ت الخميحز بحن الىفاً ظادظا:

ز مّحِ
ُ
ما ًمشالن حجؼ  ج لُت بحن ال٨ٟاًت اللٛىٍت وألاصاء اللٛىي، َو ت الخىلُضًت الخدٍى الىٍٓغ

ت،  ت في َظٍ الىٍٓغ تالؼاٍو ت الًمىُت إلاخ٩لم  فالىفاًت اللغٍى ؤو )ال٨ٟاءة( ؤو )اإلال٨ت( هي: اإلاٗٞغ

                                                           

ا، مِكا٫،  (2) ت ألالعييت(ًىٓغ: ػ٦ٍغ ، )بحروث: 1، ٍألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت )الىـٍش

٘، اإلااؾؿت الجامُٗت للض  .48م(، م: 2483عاؾاث واليكغ والخىَػ

ت حشىمعيي اللغىٍت ىهؼ،لُ (2)  .15 مغظ٘ ؾاب٤، م: ،هـٍش

 .15 غظ٘ ؾاب٤، م:ًىٓغ: اإلا (3)

ّٖمان: ، خضًضٖالم ال٨خب ال، )بعبض: 1ٍ،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج( ، ؾمحر قٍغ٠،اؾخِخُتًىٓغ:  (4)

 .254م: م(، 1228، ظضاعا لل٨خاب الٗالمي
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ٍٍ مً الجمل، وبمٗجى آزغ هي اإلا٣ضعة ٖلى بهخاط الجمل  اللٛت بال٣ىاٖض التي جدُذ له بهخاط ٖضص ال مخىا

(1)وجٟهمها، في خحن ؤّن ألاصاء اللٛىي َى: الاؾخٗما٫ آلاوي للٛت يمً ؾُا١ مٗحن
. 

ما مً ؤَم اإلاباصت التي ع٦ؼث ٖ ت، َو ت حكىمؿ٩ي اللٍٛى ًغجبُان بمٟهىمي اللٛت  خُضلحها هٍٓغ

ت خضؾُت،  ٗجي ؤّن حاإلال٨ت اللؿاهُت ال٨ٟاًت ؤو وال٨الم، ٞ ت لٍٛى ٨ًدؿبها مً ٧لَّ بوؿان لضًه مٗٞغ

ه في بِئت مُٗىت جخ٩لم َظٍ اللٛت، ٨ُٞدؿب ٖغ ت مً ال٣ىاٖض اإلاكتر٦ت بحن مخ٩لمي  زال٫ جٖغ مجمٖى

هبذ لضًه، خهلٛ  .بلال٣ضعة ٖلى ٞهم وإهخاط ظمل لم ٌؿمٗها مً ٢ ٍو

ت لٗل ما ًمحز و   ،ؤجها مكتر٦ت ال ج٣خهغ ٖلى ؤخض صون آلازغ٨ت ؤلاوؿاهُت اإلالؤو ال٨ٟاًت اللٍٛى

وججٗله ًدمل نٟتي ال٣ٗالهُت وؤلابضإ في زل٤ وابخ٩اع  ،محز ؤلاوؿان ًٖ ٚحٍر مً املخلى٢اثجهي و 

همها، "ظمل ال جهاًت له ت زهُهت مً زهاثو الىٕىٞا ٞو امت في ؤٞغاصٍ ،اإلال٨ت اللٍٛى  ،ٖو

وهي ٢اصعة ٖلى بهخاط لٛت ٚىُت ومٟهلت وم٣ٗضة ٖلى ؤؾاؽ  وم٣هىعة ٖلُه في نٟاتها ألاؾاؾُت،

ت ص٣ُ٢ت" (2)مً ماصة لٍٛى
. 

وبٗباعة ؤزغي ٞهى  ،ٓغٝو املخؿىؾتالاؾخٗما٫ الٟٗلي للؿان في ال ٞهى ألاداء الىالميؤما 

وفي ألاصاء ال٨المي ٌٗىص مخ٩لم اللٛت بهىع َبُُٗت بلى  .ؾخٗما٫ آلاوي للٛت يمً ؾُا١ مٗحنالا 

ت ٧لما اؾخٗمل اللٛت في مسخل هي  ٠ ْغٝو اإلاخ٩لم، ٞال٨ٟاءة ال٣ىاٖض ال٩امىت يمً ٦ٟاءجه اللٍٛى

ت؛ خُض بن التي ج٣ىص ٖملُت ألاصاء ال٨المي ، وألظل طل٪ ًجب ؤن وُٗحها ألاؾب٣ُت في الضعاؾت اللٍٛى

ا مً  ٗض َُٟلُت باليؿبت للخىُٓم اللٛىي ٧ىجها جغظ٘ بلى ٖىامل ألاصاء ًخًمً ٖضص 
ُ
اإلآاَغ التي ح

ى ما وضخه حكىمؿ٩ي ب(3)زاعط بَاع اللٛت ت، ، َو إن طل٪ عاظ٘ ألؾباب لِؿذ في مجملها لٍٛى

ضم  وإهما هي ؤؾباب جغظ٘ بلى املجخم٘ جاعة، وإلى اإلاخ٩لم جاعة: ٧الكغوص الظَجي والايُغاب ال٣ٗلي، ٖو

 .(4)التر٦حز، ؤو لىظىص زلل ٞؿُىلىجي في ؤًٖاء الى٤ُالاهدباٍ و 

                                                           

ا، مِكا٫ (2) ، )بحروث: 1ٍ )الجملت البعيؼت(، اللشبيتألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت  ،ػ٦ٍغ

  .5 م: ،م(2483، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ

جي، ٍاللغت ومشىالث اإلالشفت، ًىٓغ: حكىمؿ٩ي (1) البًُاء: صاع جىب٣ا٫،  ، )الضاع2، جغظمت: خمؼة بً ٢بالن اإلاٍؼ

 .31م: م(،2442

ا، مِكا٫ًىٓغ:  (1)  ،، مغظ٘ ؾاب٤)الجملت البعيؼت( اللشبيتألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت  ،ػ٦ٍغ

  .8م: 

 .51، مغظ٘ ؾاب٤، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي، خؿام (4)
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 Surface)والبييت العؼديت  (Deep Structure)ظابلا: الخميحز بحن البييت اللميلت 

Structure): 

َل ل٩ل جغ٦ٍُب بىِخحن: بيُت ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن حكىمؿ٩ي  َٗ هٓغ للتر٦ُب هٓغة ؤٖم٤، وظ

ٍت ٚحر ٢اصعة ٖلى ٦ك٠ ٧ل الٗال٢اث الُغ١ البيُى جبحن له ؤن  خُض، (1)ٖم٣ُت، وؤزغي ؾُدُت

 الضازلُت لبٌٗ الجمل، ٦ما في: 

ذ) ٌُ مً ٍص  ( ُدِفم اإلاا

ذو) ٌُ مً ٍص  (ُظِشق اإلاا

ت،  ٞم٘ ؤي مسخلٟخان في جغ٦ُبهما حكابههما الؿُخي بال ؤجهما مخٛاًغجان مً الىظهت الىدٍى

ض َى الظي ٢ام بالٟالٗم٤ُ،  ض و٢٘ ٖلُه الٟٗل )مٟٗى٫ ٟٞي ألاولى: ٍػ ٗل )ٞاٖل(، وفي الشاهُت: ٍػ

 به(، ٞاإلاٗجى ًخّٗحن في ٧ل ظملت بمٗجى ال٩لماث التي ج٩ىجها، وباالهخٓام التر٦ُبي لهظٍ ال٩لماث.

ًْ بل  دضر ؤن جإحي ظملت واخضة ل٨ ، والظي ًدضص مٗىاَا َى (2)لها مٗىُان مخىا٢ًان ٍو

 ُلذ ألظله، ومشا٫ طل٪:التر٦ُب الٗم٤ُ واإلاٗجى الظَجي الظي ٢

ذ هصحً)  (ال أٍس

ض ؤن  ض ؤن جىصخجي(، وآلازغ: )ال ؤٍع ٞهظٍ الجملت لها مٗىُان مخىا٢ًان، ؤولهما: )ال ؤٍع

مَّ ؤهصخ٪(، ٞهظٍ ظملت ؾُدُت واخضة، لها ظملخان مخىا٢ًخان في اإلاٗجى، 
َ
ازخلٟذ البيُت  ومً ز

 الٗم٣ُت ٞحهما.

ٌذ ًىظف أن ًزهبو )  (ظأٌ ٍص

ٌض ًىؾ٠ ؤن ًظَبؤولهما: ) الجملت لها مٗىُان مسخلٟان،ٞهظٍ  ٌض(، وآلازغ: ) ؾإ٫ ٍػ ٌض ٍػ ؾإ٫ ٍػ

 ، ٞالبيُت الٗم٣ُت ازخلٟذ ٞحهما.(3) ًىؾ٠( ًىؾ٠ ؤن ًظَب

                                                           

 .الضعاؾتمً َظٍ  14ًىٓغ: م:  (1)

 .13، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللشبيت كىاكذ جدىٍليت للغتًىٓغ: الخىلي، دمحم،  (2)

ا، مِكا٫ًىٓغ:  (3)  ،)الجملت البؿُُت(، مغظ٘ ؾاب٤ ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت ،ػ٦ٍغ

 .21م: 
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ت مٗاٍن طَىُت، ؤخُاها طاث جغ٦ُب ؾُخي و  الجملتبل وجإحي  اخض، ل٨ىه ًدخىي ٖلى مجمٖى

 ٦ما في ظملت:

 (ة ًىخب بها كلى العبىسةٌششح اإلاذسُط الذسَط بؼبشىس )

ا في طًَ  ًُّ جّؿض ٧ل واخضة مجها مٗجى ٣ٖل
ُ
ٞةن َظٍ الجملت جخ٩ىن مً زالر ظمل ٖم٣ُت، ج

ظٍ الُجمل هي: (1) اإلاخ٩لم  ، َو

 ٌكغح اإلاضعؽ الضعؽ(، و)٨ًخب اإلاضعؽ بالُبكىعة( و )٨ًخب اإلاضعؽ ٖلى الؿبىعة(.)

، وعبُها ُٞما بُجها بىاؾُت ٖضص مً وجم ججؿُض َظٍ الجمل الشالر في بيُت ؾُدُت واخضة

 ٖلى مؿخىي البيُت الٗم٣ُت.مجخمٗت الٗىانغ؛ ٞخ٩ىن ظملت ؾُدُت، ٞحها زالر ظمل 

وؤخُاها جإحي ظملخان مسخلٟخان في جغ٦ُبهما الؿُخي، ل٨ً لهما اإلاٗجى هٟؿه في البيُت الٗم٣ُت، 

 :الجملخحن ٦ما في

 (أول الىلذ الخفاخت)

ولذ الخفاخ)
ُ
 (ذالىلل ـبَ كِ ت مً أ

ُل الىلض للخٟاخ ٞهما ظملخان جغظٗان
ْ
جسخلٟان مً  ل٨جهما ت(،بلى بيُت ٖم٣ُت واخضة وهي )ؤ٧

 .(2)مؿخىي البيُت الؿُدُتت هاخُ

ت؛و  ظل٪ ل ت للجمل؛الٗال٢اث الضازلًُٖ َظٍ  ل٨ك٠بط ال حؿخُُ٘ ا ٧ل َظا ال جٟؿٍغ البيٍُى

ْاَغة للُٗان وهي البيُت الؿُدُت ، وؤزغي طَىُت اهخهى حكىمؿ٩ي بلى ؤن ل٩ل جغ٦ُب بىِخحن: بيُت 

 : باَىُت وهي البيُت الٗم٣ُت

 ييت اللميلتالب (Deep Structure) التر٦ُب الباَجي املجغص اإلاىظىص في طًَ اإلاخ٩لم" :

ا" ا ُٞغًٍّ وهي الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملت ولخدضًض مٗىاَا الضاللي، وإن لم ، (3)وظىص 

 .اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟـ اإلاخ٩لم، وبٗباعة ؤبؿِ، هي (4)هاج٨ً ْاَغة ٞح

                                                           

 .18،14مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها، ًىٓغ: ٖماًغة، زلُل (2)

 .13، مغظ٘ ؾاب٤، م:كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي، دمحم،  (2)

 .11، م: ، مغظ٘ ؾاب٤ مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة ق٣ُٟت، الٗلىي، (1)

 .18، م: مغظ٘ ؾاب٤ ،في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( ،ٖماًغة، زلُلًىٓغ:  (4)
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 البييت العؼديت (Surface Structure) التر٦ُب الدؿلؿلي الؿُخي للىخضاث" :

البيُت الٓاَغة ؤي  (1)ت اإلااصًت، اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبت، ٞهي الخٟؿحر الهىحي للجملت"ُال٨الم

ل. للُٗان ٖبر جىالي ال٩لماث في الجملت، ظٍ البيُت هي التي ًضزلها الخدٍى  َو

ال ،  ؿّمى جدٍى ٌُ وإن ؤي ٢ىاٖض "بن ون٠ الٗال٢ت بحن التر٦ُب الباَجي والتر٦ُب الٓاَغي 

ًُّ حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغ٦ُب   ا وجغبِ بُجهما بىٓام زام ًم٨ً ؤن ج٩ىن ا ْاَغًٍّ ا وجغ٦ُب  ا باَى

لُت ولى لم جه٠ هٟؿها بظل٪ (2)"٢ىاٖض جدٍى
. 

ٗجى الجملت ًخدضص ٖلى مؿخىي ؤٖم٤ مً التر٦ُب الخاعجي، والتر٦ُب الظي ًدضص اإلاٗجى َى ٞم

ؿمٗها اإلاؿخم٘  البيُت الضازلُت الٗم٣ُت، وهي جخدى٫ بلى البيُت الخاعظُت التي ًلٟٓها اإلاخ٩لم َو

لُت وهي ٖىانغ جدظٝ بٌٗ ٖىانغ الجملت، ؤو جى٣له ت، حؿّمى ال٣ىاٖض الخدٍى ا هدُجت ٢ىاٖض لٍٛى

، وهي ما ًم٨ً حؿمُخه (3)مً مى٢٘، ؤو جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت، ؤو ج٠ًُ بلحها ٖىانغ ظضًضة

. ل ؤو ٖىانٍغ  بإهماٍ الخدٍى

٨ظا ًم٨ً  ت الٗم٣ُت هيالبيُت  ال٣ى٫ بنَو ضي صازلي ٨ٌٗـ الٗملُاث ال٨ٍٟغ  ،"ق٩ل ججٍغ

 
ّ
مش ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث ل الخٟؿحر الضاللي الظي حكخ٤ مىه البيُت الؿُدُت مً زال٫ ٍو

لُت" لُت  .(4)الخدٍى والبيُت الؿُدُت هي هخاط للبجى الٗم٣ُت جٓهغ ٖلحها َظٍ ؤلاظغاءاث الخدٍى

ت(. ت والازخُاٍع  )ؤلاظباٍع

بن الخمُحز بحن البيُت الؿُدُت ؤي البيُت الٓاَغة ٖبر جخاب٘ ال٨الم الظي ًخلٟٔ به اإلاخ٩لم، 

ا ًدىاو٫ ق٩ل ال٣ىاٖض وبحن البيُت الٗم٣ُت ؤي ال٣ىاٖض التي  ا مهمًّ ّٗض ججضًض  ٌُ ؤوظضث َظا الخخاب٘، 

لُت؛ وطل٪ ألن البيُت الٗم٣ُت وإن لم ج٨ً ْاَغة في ال٨الم، ٞهي بلى خّضٍ ٦بحر  الخىلُضًت والخدٍى

مه وإُٖاثه الخٟؿحر الضاللي، والبيُت الٗم٣ُت َظٍ بيُت يمىُت جخمشل في طًَ  ؤؾاؾُت لخٟهُّ

                                                           

 .11، مغظ٘ ؾاب٤، م: اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشةمداطشاث في  ق٣ُٟت، الٗلىي،  (2)

دمحم ٖلي الخىلي،  ، ه٣ال ًٖ:148، م:(Introduction to theoretical linguistics)لُىهؼ، في ٦خابه ًىٓغ:  (1)

 .11م: مغظ٘ ؾاب٤، ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت

م٨خبت )ال٣اَغة:  ،2ٍ ،في الىدى اللشبي الخدىٍليتمً ألاهماغ ، ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾتًىٓغ:  (3)

 .21، م: م(2442ي،الخاهج

خ كلم اللغت  ظغهاعص،، َلبل، 121م: مغظ٘ ؾاب٤،، اللعاهياث اليشأة والخؼىس  ،ًىٓغ: مامً، ؤخمض (4) جاٍس

  .111، مغظ٘ ؾاب٤، الحذًث
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٣ُت ٣ٖلُت ٨ٌٗؿها الخخاب٘ ال٨المي اإلاىُى١ الظي ٩ًىن في البيُت خ٣ وبظل٪ هيؤلاوؿان، 

ا ٖبر َظٍ البيُت  ًُّ الؿُدُت، ومً َىا جغجبِ البيُت الٗم٣ُت بالضاللت، ُٞخم جٟؿحر الجمل صالل

ا ٖبر َظٍ البيُت  الٗم٣ُت، في خحن ؤن البيُت الؿُدُت جغجبِ باألنىاث، ًُّ ُٞخم جٟؿحر الجمل نىج

لُت الؿُدُت، ومً َىا ن الضاللي في نلب ال٣ىاٖض الخىلُضًت الخدٍى جّم بصزا٫ اإلا٩ّىِ
(1). 

ليت:  إدخاٌ اإلاىىن الذاللي في اللىاكذ الخىليذًت الخدٍى

ى٫ِ  ًُ ت للخدلُل الىدىي ٢بل صعاؾت اإلاٗجى، ولم ٨ًً  في بضاًت ألامغ ٧ان حكىمؿ٩ي ٌُٗي ألاولٍى

 ٦بري في ٦خابه ألاو٫ )الب
 
 واإلاٗجى ٖىاًت

َ
جى التر٦ُبُت( بط ٧ان ًغي "ؤن الاٖخباعاث الضاللُت الضاللت

٣ى٫: "لظا ؤٖخ٣ض ؤهه ال مىام (2)لِؿذ طاث نلت مباقغة في ون٠ وصعاؾت التر٦ُب الىدىي" ، ٍو

ت جغ٦ُبُت (3)مً ال٣ى٫ بإن هٓام ال٣ىاٖض مؿخ٣ل ًٖ اإلاٗجى" ، ولظل٪ ناٙ مىهجه نُاٚت هدٍى

ضزل اإلا٩ّىن الضاللي ًُ َمُت الضاللت ٦ٗىهغ ًخ٩امل م٘ م ما لبض ؤن ًُٞ أل ، ز(4)مدًت، صون ؤن 

ن الضاللي في ٖىانغ  ت التر٦ُبُت( وؤصزل اإلا٩ّىِ الخدلُل الىدىي، و٧ان طل٪ في ٦خابه )مالمذ الىٍٓغ

خه،  ت، ٞهاعث َظٍ ال٣ىاٖض ٖباعة ًٖ هٓام ًخهل بالضاللتهٍٓغ ، (5)وحٛحرث هٓغجه لل٣ىاٖض الىدٍى

ظا ما صٖاٍ بٗض طل٪ بلى ؤن  ا بإن الضاللت هي طل٪ الجاهب َو ا ٖامًّ ٣ًى٫ نغاخت: "بن َىا٥ قٗىع 

الٗم٤ُ ؤو الهام مً اللٛت، وؤن صعاؾت َظا الجاهب الضاللي بما له مً نلت في ٞهم وإصعا٥ الضاللت 

ت َظا الُاب٘ اإلاشحر واإلامحز لها" ، ومٗجى طل٪ (6)الٗم٣ُت للٛت، َى الظي ًًٟي ٖلى الضعاؾت اللٍٛى

ت ؤهه ؤخضر حٗض ت الىمىطظُت -ًال مهما في َظٍ الىٍٓغ ٞبٗض ؤن ٧ان اإلا٩ىن   -التي ؤؾماَا بالىٍٓغ

الهىحي وخضٍ ًمشل الك٩ل الجهاجي للجملت اإلاىُى٢ت، ؤنبذ اإلا٩ىهان الهىحي والضاللي ًمشالن 

                                                           

ا، مِكا٫، الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت،  (1) ، مغظ٘ ؾاب٤، الفىش اللشبي اإلالاصشمجلت ػ٦ٍغ

 .12م:

ت حشىمعيي اللغىٍتظىن، لُىهؼ،  (1)  .232مغظ٘ ؾاب٤، م:  ، جغظمت: خلمي زلُل،هـٍش

ؼ، البنى الترهيبيتحكىمؿ٩ي،  (3)  .11، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

غ (4) ىٓغ: الٖى ت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب  ،ماػن ، ًُ ، مغظ٘ ؾاب٤، ألاظاظيت في اللغت اللشبيتهدى هـٍش

 .11، 11م:

ت حشىمعيي اللغىٍت ظىن، لُىهؼ،ًىٓغ:  (1) غ،  ،232- 218مغظ٘ ؾاب٤، م: ، جغظمت: خلمي زلُل،هـٍش وماػن الٖى

ت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت . واهٓغ َامل ع٢م 11، مغظ٘ ؾاب٤، م:هدى هـٍش

ض، ب مً 48 ه، ًٞل ًىؾ٠ ٍػ ا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبٍى ظلعلت دساظاث كشبيت دض: البيُت الٗم٣ُت وصوَع

 238، مغظ٘ ؾاب٤، م:  وإظالميت، مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمت

ت حشىمعيي اللغىٍت، ظىن  لُىهؼ، (6)  .122مغظ٘ ؾاب٤، م: ،هـٍش
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الك٩ل الجهاجي لها، ٞإما اإلا٩ىن الضاللي ُٟٞؿغ مٗجى الجملت، وؤما اإلا٩ىن الٟىهىلىجي ُُٞٗحها 

عة الهىجُت ؤو الى٣ُُت؛ لظا هجض ؤن الك٩ل ًيخهي بلى ظاهبحن، َما: الهىث واإلاٗجى، ؤو ٦ما الهى 

٣ًى٫ ٖلماء الٗغبُت: اإلابجى واإلاٗجى، ومٗجى َظا ؤن ٖمل اإلا٩ىن الضاللي الظي ؤياٞه حكىمؿ٩ي 

 
ّ
ا بالبيُت الٗم٣ُت التي جخمش ا وز٣ُ 

 
ى مغجبِ اعجباَ ل في ًخدضص في جسهُو اإلاٗجى ل٩ل جغ٦ُب، َو

ا(1)الظًَ
 
ت ظٗلها ؤ٦ثر جماؾ٩ ظا الخٗضًل الظي ؤياٞه حكىمؿ٩ي للىٍٓغ ى بياٞت (2)، َو ، َو

مُٟضة واؾخضعا٥ٌ ط٧ي لجمُ٘ الهىع املخخلٟت في ال٣ىاٖض الخدلُلُت، جم٨ىىا مً ٦ك٠ الٛمىى في 

ا في ٢ىلىا: الٗضًض مً الجمل التي ال ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى صختها بال بالغظٕى بلى اإلا٩ىن الضاللي، ٦م

 .(3))طَبذ الصجغة بلى الخض٣ًت( ٞهي ظملت ٚحر م٣بىلت صاللُا

خه ٧ان  ٌٗخ٣ض ؤن البيُت  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حكىمؿ٩ي ؤو٫ ما ؤصزل اإلا٩ىن الضاللي في هٍٓغ

خماص في بمضاص الجملت بمٗىاَا، " ٞهي الت ا، وبظل٪الٗم٣ُت ٖلحها ٧ل الٖا ًُّ ٧ان  ي جّٟؿغ الجمل صالل

الث ال جُا٫ الخٟؿحَر الضاللي بل ال حؿاَم في جدضًضٍ" ًغي ؤن ، ل٨ىه َٖض٫ بٗض طل٪ بلى (4)الخدٍى

 
َ
لُت ؤَمُت في بمضاص الجملت باإلاٗجى، وؤجها حكاع٥ البيُت بُٖاء البيُت الؿُدُت والٗىانغ الخدٍى

ت الىمىطظُت اإلاىّؾٗتالٗم٣ُت في جدضًض الضاللت،   .(5)وؤؾماَا بالىٍٓغ

ليتبييت اللىاكذ ا  لخىليذًت الخدٍى

هاث  لُت جخإل٠ مً زالزت م٩ّىِ ت الخىلُضًت الخدٍى الخٔ ؤن الىٍٓغ ًُ بٗض بصزا٫ اإلا٩ّىن الضاللي، 

ظٍ  لها بلى بيُت ؾُدُت، َو ٣ها جىلُض الجمل في البيُت الٗم٣ُت، زم جدٍى مخماؾ٨ت ًخم ًٖ ٍَغ

 :(6)اإلا٩ىهاث هي

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت، ٤م اإلاغظ٘ الؿابًىٓغ: حٗل٣ُاث خلمي زلُل، مترِظ ( 2)  .232، 214، م: هـٍش

ت حشىمعيي اللغىٍت،  ظىن  ،ًىٓغ:  لُىهؼ (2)  .218، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:هـٍش

ت الجامُٗت، مً أصىٌ الخدىٍل في هدى اللشبيتممضوح،  ًىٓغ: ٖبض الغخمً، (3) ت: صاع اإلاٗٞغ ، )ص.ٍ( )ؤلاؾ٨ىضٍع

ىٓغ ؤًًا: البهيؿاوي، خؿام11م(، م:2444  .58، م: مغظ٘ ؾاب٤، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ، ٍو

ا، مِكا٫، الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت،  (4)  .12، مغظ٘ ؾاب٤ م:مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشػ٦ٍغ

  18، مغظ٘ ؾاب٤، م:مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبيًىٓغ: ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،   (5)

ا، مِكا٫ًىٓغ:  (6) )الجملت البؿُُت(، مغظ٘ ؾاب٤  ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت ،ػ٦ٍغ

، مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش، واهٓغ بدشه: الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت، اإلايكىع في: 23، 21م:

لي، ، واهٓغ ؤًًا: الٗامىصي، مُا11، 11مغظ٘ ؾاب٤، م:  مجلت التربيت،ٕو ، التر٦ُب الجملي في الىدى الخىلُضي الخدٍى

 .283 -281م(، م: 2441، )221، ٕ:٢12ُغ، ؽ 
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 ( اإلا٩ّىن التر٦ُبيSyntactic Component.) 

  اإلا٩ىن( الضالليSemantic Component.) 

 ( اإلا٩ىن الهىحيPhonological Component.) 

 فاإلاىىن الترهيبي: 

ا اإلاالٟت، في خحن ؤن  الخىلُضي الىخُض اإلا٩ىن َى  ص ٖىانَغ ّٗضِ الظي ًدىاو٫ البيُت الٗم٣ُت، َو

خإل٠ اإلا٩ىن التر٦ُبي مً م٩ىهحن ؤؾاؾُحن َما: ان، ٍو ً جٟؿحًر  اإلا٩ىهحن آلازٍغ

  لى معجم "ن ألاؾاسخي: اإلا٩ى ت ٢ىاٖض بىاء )٢ىاٖض بٖاصة ٦خابت(، ٖو ًدخىي ٖلى مجمٖى

خإل٠ ٧ل مضزل معجمي مً  ًخ٩ىن مً مجمىٖت ٚحر مغجبت مً اإلاضازل اإلاعجمُت، ٍو

ىهىلىظُت وصاللُت ؿدبض٫ (1)"ؾماث جغ٦ُبُت ٞو
ُ
ا ع٦ىُا ح ، خُض جىلّضِ ٢ىاُٖض البىاء مكحر 

٨ظا  ج٩ىن الجملت في بيُتها الٗم٣ُت. عمىٍػ باإلاٟغصاث اإلاعجمُت، َو

  ل الترا٦ُب الث التي ًخم بمىظبها جدٍى لي: ًدخىي ٖلى مجمىٖت الخدٍى اإلا٩ىن الخدٍى

ل ؤو  ت، وحؿمى ٖىانغ الخدٍى الٗم٣ُت بلى جغا٦ُب ؾُدُت، وج٩ىن بما بلؼامُت ؤو ازخُاٍع

 ؤهماَه، وؾُإحي جٟهُل الخضًض ٖجها ُٞما بٗض.

 وأما اإلاىىن الذاللي:

ُٗي لها  ٞبٗض غ اإلا٩ىُن الضاللي مٗاوي َظٍ البجى، وَُ ّٟؿِ
ًُ لَخٔ اإلا٩ىُن التر٦ُبي ُبجى الُجمل  ًَ ؤن 

ت، "ٞهى ًلخمـ جدلُل البجى التر٦ُبُت مً الىاخُت  ضعؽ صاللت الٗىانغ اللٍٛى ا، ٍو ًُّ  صالل
 

ال جإٍو

خًمً ٢ىاٖض ؤلاؾ٣اٍ  ،(2)الضاللُت، ؤي ٌؿىض مٗجى ؤو ؤ٦ثر بلى البجى التي ًىلضَا اإلا٩ىن التر٦ُبي" ٍو

التي جغبِ بحن اإلاٟغصاث والبجى التر٦ُبُت وجدضص اإلاٗاوي الىاقئت مً اعجباٍ اإلاٟغصاث ببًٗها، ٞل٩ل 

، ومً َىا ًالخٔ ؤن البيُت الٗم٣ُت جغجبِ  له للضزى٫ في ٖال٢ت م٘ ٚحٍر ٖىهغ ؾماجه التي جَا

ى، ل٨جها ٚحر م٣بىلت مٗجى؛ بؿبب ؤن بالضالالث، ٞجملت )اقخٗل الشلج في اإلااء( صخُدت التر٦ُب م بج 

                                                           

ا، مِكا٫ًىٓغ:  (1) )الجملت البؿُُت(، مغظ٘ ؾاب٤  ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت ،ػ٦ٍغ

 .23م:

ا، مِكا٫، اإلا٩ىن الضاللي في ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىلُت،  (2) ، لبىان: مغ٦ؼ ؤلاهماء مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشػ٦ٍغ

 . 21م( م:2481، )24 -28ال٣ىمي، الٗضص:
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ز  الؿماث الضاللُت للشلج ال جدىاؾب م٘ الؿماث الضاللُت في )اقخٗل(، واإلا٩ىن الضاللي َى الظي ًمّحِ

 .(1)اا، والجمل ٚحر الصخُدت والتي ًبضو جغ٦ُبها الؿُخي صخُد  الجمل الصخُدت هدىًٍّ 

 وأما اإلاىىن الصىحي:

ت ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض التي جسخو بضعاؾت ألانىاث، والخُٛحراث التي جُغؤ  ُٞدخىي ٖلى مجمٖى

ت التي ج٩ىهذ في البيُت الٗم٣ُت   الىدٍى
َ
ٖلى اإلا٣ُ٘ الهىحي، وجى٣ُل َظٍ اإلا٩ىهاُث الهىجُت الؿلؿلت

ا به. ا زانًّ هبذ ل٩ل جغ٦ُب لٛىي ه٣ُ   بلى ظملت ؾُدُت لها زهاثهها الهىجُت، ٍو

 

ليت:اللىاكذ الخىليذًت امشاخل جؼىس   لخدٍى

ث بشالر مغاخل عثِؿبن َظٍ ال٣ىاٖض لم جإِث صٞٗت و   :تاخضة، بل مغَّ

 :والظي م(، 2415"البجى التر٦ُبُت" الهاصع ٖام ) ؿضَا حكىمؿ٩ي في ٦خابهظ اإلاشخلت ألاولى

٨خب ألظل اليكغ، وم٘ طل٪ ٌٗخبر ؤو٫  ًُ ٧ان في الخ٣ُ٣ت خهُلت جضَعـ ماصة ألالؿيُت، ٞلم 

ت ٖلمُت مخماؾ٨ت وص٣ُ٢ت في مجا٫ اللٛت، خُض وي٘ مداولت ٣ًىم بها ؤل ؿجي لبىاء هٍٓغ

لُت، واخخىي ٖلى بٌٗ  ت الخىلُضًت الخدٍى ُٞه حكىمؿ٩ي مداوالجه ألاولى في بىاء الىٍٓغ

مالمدها، و٧ان َضٞه ٞحها جدلُل م٣ضعة اإلاخ٩لم ٖلى بهخاط الجمل التي لم ٌؿمٗها مً ٢بل، 

لى ؤن ًخٟهمها ها ٞهل الجمل ، "وؤن ًىٓغ للج(2)ٖو ت مىيٖى مل هٓغة اؾخيباَُت نىٍع

ت )الالخىت(  ت ًٖ الجمل ٚحر الىدٍى ت لهظٍ الىدٍى حر ؤوناٝ بيٍُى بخسهُو وجٞى

ت ال٨الؾ٨ُُت (3)"الجمل ت ُٞما بٗض اؾم الىٍٓغ  وؤَل٤ ٖلى َظٍ الىٍٓغ

((CalssicalTheory 

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت ، مترظم ٦خاب:ًىٓغ: حٗل٣ُاث خلمي زلُل (1)   .232لجىن لُىهؼ، م: هـٍش

لُت،  (2) ا، مِكا٫، الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدٍى ، مغظ٘ ؾاب٤، مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشًىٓغ: ػ٦ٍغ

 .23م: 

)الضاع البًُاء: صاع ، 2ٍ،  دالليتت و جشهيبياللعاهياث واللغت اللشبيت همارج ، الٟهغي، ٖبضال٣اصع الٟاسخي (3)

 .31م:  م(،2481جىب٣ا٫، 
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  :ت التر٦ُبُت" اإلاغخلت الشاهُت ْهغث بلى خحز الىظىص م٘ ْهىع ٦خابه "مٓاَغ الىٍٓغ

(Aspects of the Theory of Syntax) ( ت 2431في ٖام م(، وحٗٝغ َظٍ الىٍٓغ

ت الىمىطظُت  .(Standard Theory) بالىٍٓغ

  :جبلىعث بٗضما وكغ حكىمؿ٩ي زالر م٣االث مسخلٟت خى٫ م٩اهت الضاللت  اإلاشخلت الثالثت

خه، والتي ظمٗها ُٞما بٗض في ٦خاب واخض بٗىىان "صعاؾاث الضاللت والبيُت ال ٗم٣ُت في هٍٓغ

 (، (Studies on Semantics in Generative Grammar،الخىلُضًت"في ال٣ىاٖض 

ت الىمىطظُت اإلاىؾٗتوباث َظا الك٩ل الجضًض م(، 2451وطل٪ في ؾىت ) ٗٝغ بالىٍٓغ ٌُ 

 (Extended Standard Thcory). 

ليت:الخميحز   بحن اللىاكذ الخىليذًت واللىاكذ الخدٍى

ت هي الىٓام الضازلي الظي ٌؿمذ بخىلُض ٖضص ٚ ال٣ى٫ بنؾب٤  حر مدضوص مً ال٨ٟاًت اللٍٛى

ت مً ظاهبُحن:، و الجمل  ٍخإل٠ هٓام ال٣ىاٖض في ال٨ٟاًت اللٍٛى

 الجاهب الخىلُضي: ومهمخه بهخاط البجى ألاؾاؾُت وجدضًض اإلاٗجى. 

 ليالجاهب الخد ت التي ججغي ٖلى الجمل اإلاىخجت ٍى  ًٖ الٗملُاث اللٍٛى
 
: الظي ٩ًىن مؿاوال

ا بلى الؿُذ اللٛىي   .في الجاهب الخىلُضي للخدى٫ بلى ظمل ًم٨ً ٖبىَع

 : (Generative Grammar) اللىاكذ الخىليذًت

ا بالجاهب ؤلابضاعي في اللٛت، ؤي ال٣ضعة  ا وز٣ُ 
 
التي بن مٟهىم ومهُلر الخىلُض مغجبِ اعجباَ

همها في لٛخه ألام ت ؾاب٣ت بها، ؤي ؤ وإن ،ًمخل٨ها ؤلاوؿان ٖلى بهخاط الجمل ٞو ن لم ٨ًً له مٗٞغ

ت مً الترا٦ُب مً ظملت هي ألانل وحؿمى الجملت ألانل  الخىلُض َى اهبشا١ جغ٦ُب ؤو مجمٖى

٧ىجها ؤ٢ل  "وؤَم ون٠ للجملت الخىلُضًت ؤجها الجملت التي لها مٗجى مُٟض م٘ .بالجملت الخىلُضًت

ل" (1)ٖضص مم٨ً مً ال٩لماث، وم٘ ٧ىجها زالُت مً يغوب الخدٍى
. 

 ِ
ّ
 ٚحر وال٣ىاٖض الخىلُضًت هي ال٣ىاٖض التي جىل

 
ض الجمل اإلا٣بىلت في اللٛت في خحن ؤجها ال جىلض ظمال

مجمىٖت مخىاَُت ؤو ٚحر مخىاَُت  م٣بىلت في اللٛت؛ ألن اللٛت ٖلى خض حٗبحر حكىمؿ٩ي جخ٩ىن مً

ت مخىاَُت مً الٗىانغ، و٧ّل اللٛاث  مً الجمل، ٧لُّ ظملت َىلها مدضوص وم٩ىهت مً مجمٖى

                                                           

 .258مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج( ؾمحر،، ؾخِخُتا (1)
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٠؛ الُبُُٗت في ق٩لها اإلاىُى١ ؤو  طل٪ ألن ٧لَّ لٛت َبُُٗت جخ٩ىن اإلا٨خىب جخىا٤ٞ م٘ َظا الخٍٗغ

ت مدضوصة مً الغمىػ  ت مدضوصة مً ألانىاث ؤو مجمٖى ال٨خابُت م٘ طل٪، ٞةجها جيخج مً مجمٖى

 ال جهاًت لها
 

 .(1) ظمال

ا مً الٗملُت     ا مهم  ًيبجي الىدى الخىلُضي ٖىض حكىمؿ٩ي ٖلى ٢ىاٖض مدضصة، وهي حٗض ظؼء 

ت التي جمغ بها الجملت لخهل بلى ق٩لها الجهاجي، ؤي البيُت الؿُدُت ؤو ألاصاء ال٨المي، وجى٣ؿم  اللٍٛى

 ٖحن َما: ال٣ىاٖض الخىلُضًت بلى هى 

  ال٣ىاٖض املخضوصة الخالت(Finite State Grammar). 

  ٢ىاٖض بيُت الٗباعة(Phrase Structure Grammar). 

 :  :(Finite State Grammar)املحذودة الحالت  اللىاكذالىىق ألاٌو

ت املخضوصةال٣ىاٖض  مجها:جغظمذ َظٍ ال٣اٖضة بلى الٗغبُت بتراظم مسخلٟت،  ؤو  (2)الىدٍى

، وحٗض َظٍ (5)، ؤو هدى الخاالث اإلاىتهُت(4)ؤو هدى اإلاىا٢٘ املخضوصة (3)املخضوصة الخاالثال٣ىاٖض 

ت التي ٢ضمها حكىمؿ٩ي، خُض ال٣اٖضة  ٖضص ٚحر ج٣ىم ٖلى مبضؤ جىلُض مً ؤبؿِ الىماطط الىدٍى

مدضوص مً الجمل بىاؾُت ٖضص مدضوص مً ال٣ىاهحن اإلا٨غعة، التي حٗمل مً زال٫ ٖضص مدضوص مً 

٤(6)لماثال٩ جبضؤ مً  (Series of Choices)ؾلؿلت مً الازخُاعاث  ، ٞالجمل جيكإ ًٖ ٍَغ

الِؿاع بلى الُمحن، ؤي ٖىض الاهتهاء مً ازخُاع الٗىهغ ألاو٫، ٞةن ٧لَّ ازخُاع ًإحي ٣ٖب طل٪ ًغجبِ 

                                                           

لُت، ( 2) ا، مِكا٫، الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدٍى ، مغظ٘ ؾاب٤، مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشًىٓغ: ػ٦ٍغ

 .23م: 

ظٍ الترظمت لخلمي زلُل، مترظم ٦خاب:  (1) ت حشىمعيي اللغىٍتَو لُىثُل ًىؾ٠  ، و221، م: لجىن لُىهؼ هـٍش

ؼ، مترظم ٦خاب:  اللغت ، ولخؿام البهيؿاوي، مترظم ٦خاب: 13، مغظ٘ ؾاب٤، م:دكىمؿ٩يل البنى الترهيبيتٍٖؼ

 .41لدكىمؿ٩ي، مغظ٘ ؾاب٤، م: واإلاعؤوليت

 .123، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللعاهياث اليشأة والخؼىس َظٍ الترظمت ألخمض مامً، في ٦خابه:  (1)

غ، في بدشه: )حكىمؿ٩ي( اإلايكىع في  (4) ا، الٗضص: مجلت اإلاىكف ألادبيَظٍ الترظمت إلااػن الٖى ، 121 -121، ؾىٍع

 .34م(، م:2484)

للعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم َظٍ الترظمت إلاهُٟى ٚلٟان، ا (1)

 .14م(، م: 1222، )بعبض: ٖالم ال٨خب الخضًض، 2، ٍوأمثلت

ؼ، البنى الترهيبيتًىٓغ: حكىمؿ٩ي، ( 3)  .11، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ
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ا مباقغة، وبىاء ٖلى طل٪ ًجغي التر٦ُب الىد  Syntactic)ىي ـبالٗىانغ التي ؾب٤ ازخُاَع

Structure) (1)للجملت.  

٤ نىعة مبؿُت ٢اثمت ٖلى ازخُاع  ومٗجى طل٪ ؤن َظا الىٕى مً ال٣ىاٖض ًىٓغ لبىاء الجملت ٞو

ض ؤن ًبضؤ بها، زم جلي طل٪ ازخُاعاث ؤزغي حؿحر خؿب الاججاٍ الخُي ل٩ل لٛت،  ال٩لمت التي ًٍغ

ت جبٗا لالزخُاع الؿاب ت وازخُاٍع  .(2)٤ لهاجى٣ؿم َظٍ الازخُاعاث بحن بظباٍع

٣  : (3)ضم حكىمؿ٩ي اإلاشا٫ الخاليٍو

 The man comes  

 The men come  

ت،  وهي Theب٩لمت ) ض ؤن الجملت ابخضؤثهج ت مً ال٩لماث في اللٛت ؤلاهجلحًز ( مً بحن مجمٖى

( Theمً ال٩لماث التي جهلر ؤن ج٩ىن لها الهضاعة في ظمل َظٍ اللٛت، زم بن البضء بهظٍ ال٩لمت )

َما، ٞةن ما ًلحها ًهبذ الازخُاع ٖلى بخضا ، ول٨ً بطا و٢٘(Manؤو  Menازخُاع ٧لمت )ًاصي بلى 

ا؛ ألن ازخُاع ) ا بظباعٍ   (Menفي خحن ؤن ازخُاع ) ،(Comes)( ال بض ؤن ًدبٗه ازخُاع Manازخُاع 

م٨ً ؤن ج ،(Comeًاصي بلى ازخُاع )   ٣ى٫:ة الجملت بةياٞت ٧لماث ؤزغي ٧إن جىؾ٘ صاثغ ٍو

(The old man comes( ؤو )The old men come .) 

ُٞم٨ً جمضًض الجمل بلى ما ال جهاًت بةياٞت اإلاضازل اللؿاهُت اإلاىاؾبت، وطل٪ بخ٨غاع ؤؾماء 

مَّ ؤلاقاعة، وخغٝو ال٠ُٗ ... بلخ، 
َ
ًم٨ً وؾم َظٍ ال٣ىاٖض بإجها ٢ىاٖض م٨غعة؛ ألجها نالخت  ومً ز

 .(4)للخُب٤ُ ؤ٦ثر مً مغة

خؿب الؿُا١ الخُي   - جىُل٤ ؾلؿلت الازخُاعاث مً الُمحن بلى الِؿاع في اللٛت الٗغبُتو

ص ما ًلُه مباقغة مً ٖضة ٖىانغ ًسخاع مجها ما ًىاؾبه، ٞةطا  -لهظٍ اللٛت ، ٞالٗىهغ ألاو٫ ًدّضِ

 ٖلى اإلاشجى اإلاظ٦غ، 
 
ا صالا ابخضؤَث بازخُاع اؾم ؤلاقاعة )َظان( ٞةن ما بٗضٍ ٌؿخلِؼم ؤن ٩ًىن اؾم 

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت، ًىٓغ: لُىهؼ، ظىن  (2)   .221مغظ٘ ؾاب٤، م: ، هـٍش

 .225اإلاغظ٘ الؿاب٤، اهٓغ حٗل٣ُاث اإلاترظم: خلمي زلُل، م:  (2)

 .225اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (3)

لُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم،  صع٢اوي،ًىٓغ:  (4) ت حكىمؿ٩ي الخدٍى ميت للذساظاث مجلت ألاوادًمسخاع، هٍٓغ

 .3م( م: 1221، )21، الجؼاثغ، الٗضص: الاحخماكيت ؤلاوعاهيت
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)َظان الُالبان(، زم ًلؼم بٗض طل٪ ؤن جإحي بهُٛت ٞٗل مىاؾبت للمشجى اإلاظ٦غ، ٞخ٣ى٫ ٞخ٣ى٫: 

بالٟٗل اإلاًإع )ًدترمان( ؤو باإلااضخي )اختَرما( وال ًم٨ً ؤلاجُان بهُٛت ألامغ مُل٣ا، زم جإحي بٗض 

ؤو طل٪ بمٟٗى٫ به ًدخىي ٖلى يمحر ههب ٖاثض ٖلى اإلاشجى، وؤهذ بالخُاع بحن الخٗبحر باإلاٟغص 

 الجم٘ )ؤؾخاطَما ؤو ؤؾاجظتهما(، وباإلاظ٦غ ؤو اإلااهض )ؤؾخاطَما ؤو ؤؾخاطتهما(.

ؤما بطا ابخضؤث بهُٛت الجم٘ )َاالء( ٞإهذ بالخُاع بحن ازخُاع ظم٘ اإلاظ٦غ ؤو اإلااهض )الُالب 

لى ؤؾاؾه ٩ًىن ازخُاع الٟٗل، ٞةن ٢لذ: )َاالء الُالب( وظب ازخُاع الٟٗل  ؤو الُالباث(، ٖو

مىن(، وإن ٢لذ: )َاالء الُالباث( وظب ازخُاع الٟٗل )ًدترمً(، وؤ٦ملذ بٗضَا اإلاٟٗى٫ به، )ًدتر 

 ول٪ الخٗبحر باالؾم بض٫ الٟٗل ٞخ٣ى٫: )َاالء الُالب مدترمىن( و )َاالء الُالباث مدترماث(.

حر م٣بىلت، ىمىطط مً ال٣ىاٖض بلى وكىء ظمل ل٣ض ؤصي َظا ال ت ٚو ٤ٞ وخضؽ ىاخال جٚحر هدٍى

خ٩لم، ٦جملت )َظا الغظل الظي ُٖىه وا٢ٟت( ٞهي ٚحر مؿخ٣ُمت في اإلاٗجى؛ ألهه ال ًىظض جغابِ اإلا

 صاللي بحن ٧لمت )ٖحن( و٧لمت )وا٢ٟت(.

ت  ؤي٠ بلى طل٪ ؤن َظٍ ال٣ىاٖض لِـ لضحها ال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى جدلُل ٧ل الترا٦ُب اللٍٛى

٣ت  مدضوص، بِىما اللٛت اإلاىظىصة صازل ؤي لٛت بوؿاهُت، باإلياٞت بلى ؤن ما ًخى  لض ًٖ َظٍ الٍُغ

ت،  ج٣ضم ُظمال ال جهاًت لها، ٞال٣ضعة الخىلُضًت ٞحها يُٟٗت؛ ألجها ٚحر ٢اصعة ٖلى جىلُض الجمل الىدٍى

َو حكىمؿ٩ي بلى ٢هىع َظا 
ُ
ل
َ
وج٣ضًم ون٠ بيُىي لهظٍ الجمل في الى٢ذ هٟؿه؛ وألظل طل٪ ز

ٍٝ لىن٠ وصعاؾت اللٛاث ا٢ترح الىمِ الشاوي مً ؤهماٍ ال٣ىاٖض ٞ الُبُُٗت، الىمىطط، وؤهه ٚحر ٧ا

اٍ ٢ىاٖض بيُت الٗباعة الخىلُضًت الظي ؾمَّ
(1).  

                                                           

للعاهياث ٚلٟان، مهُٟى، ا، و٦ظل٪: 112، مغظ٘ ؾاب٤، اللعاهياث اليشأة والخؼىس  ،ًىٓغ: مامً، ؤخمض (1)

 .11، مغظ٘ ؾاب٤، م: لىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلتالخىليذًت مً ا



49 

 

 :(Phrase Structure Grammar) بييت اللباسةكىاكذ الىىق الثاوي: 

غظمذ َظٍ ال٣اٖضة بلى الٗغبُت بتراظم مسخلٟت، 
ُ
بيُت الٗباعة٢ىاٖض  مجها:ج

(1)
بيُت ؤو ، 

(4)، ؤو الىمىطط اإلاغ٦بي(3)ؤو ٢ىاٖض جغ٦ُب ؤع٧ان الجملت (2)اثالٗباع 
ظا،  ىٕى الشاوي مً ال٣ىاٖض ال َو

ا مً الىمىطط ألاو٫؛  الخىلُضًت، ٗض ؤ٦ثر جالئم  ا ل٣هىع الىمىطط ألاو٫ َو ٚحر ٢اصع ٖلى ل٩ىهه ٞىٓغ 

ٗالُت مً الىمىطط جىلُض بٌٗ الجمل  َغح حكىمؿ٩ي َظا الىمىطط وونٟه بإهه ؤ٦ثر ٢ىة ٞو

ا ف ر جىلُض ؤ٦ب ؛ وطل٪ ل٣ضعجه ال٩امىت في(5)ي ون٠ اللٛاث ؤلاوؿاهُت مً ؾاب٣هالؿاب٤، وؤ٦ثر جالئم 

ٖضص مم٨ً مً الجمل، "٦ما ًمخاػ بالض٢ت الكضًضة اإلاخىزاة في الىٓغ بلى ٧ل ٧لمت جيخمي بلى َب٣اث 

ا ؤو ٞٗال" ة اللُٟٓت للٛت، وجىضعط ال٩لماث جمشل الثرو  ، طل٪ ألن(6)مُٗىت مً ال٨الم، ٧إن ج٩ىن اؾم 

ا ؤو ٞٗال، ٞالبض مً  ت جيخمي بلحها، ٧إن ج٩ىن اؾم  ت ؤو َب٣اث هدٍى َظٍ ال٩لماث جدذ ٞئاث هدٍى

ت  .(7)جدضًض ال٩لمت مً الىاخُت الىدٍى

م٨ً جىيُذ الهىعة التي بجى ٖلحها حكىمؿ٩ي ٢ىاٖض جغ٦ُب الجملت بال  :(8) آلاجُت ٣ىاٖضٍو

 ٞٗلي اإلاغ٦ب الاؾمي + اإلاغ٦ب      ت                    الجمل. 

  ؤصاة حٍٗغ٠ + الاؾم                         اإلاغ٦ب الاؾمي. 

 يؾماإلاغ٦ب الا +  اإلاغ٦ب الٟٗلي                         الٟٗل. 

 ؤ٫                           ؤصاة حٍٗغ٠. 

                                                           

ؼ، مترظم ٦خاب:  (1)  ، ولخؿام11، مغظ٘ ؾاب٤، م:دكىمؿ٩يل البنى الترهيبيتَظٍ الترظمت لُىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 .41، م:مغظ٘ ؾاب٤لدكىمؿ٩ي،  اللغت واإلاعؤوليتالبهيؿاوي، مترظم ٦خاب: 

غ في بدشهَظٍ الترظمت  (2)  .34، مغظ٘ ؾاب٤، م:مجلت اإلاىكف ألادبي، (حكىمؿ٩ي) إلااػن الٖى

ت حشىمعيي اللغىٍتَظٍ الترظمت لخلمي زلُل، مترظم ٦خاب:  (3) ؿمحها )221لجىن لُىهؼ، م: هـٍش اإلا٩ىهاث ، َو

 .225( في مىي٘ آزغ، م:التر٦ُبُت

الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم للعاهياث الخىليذًت مً َظٍ الترظمت إلاهُٟى ٚلٟان، ا (4)

 .13، مغظ٘ ؾاب٤، م: وأمثلت

ؼ، البنى الترهيبيتًىٓغ: : حكىمؿ٩ي،  (5)  .15، مغظ٘ ؾاب٤، م:جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

ت حكىمؿ٩ي الخدىٍلُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم،  صع٢اوي، (6) الاحخماكيت ميت للذساظاث مجلت ألاوادًمسخاع، هٍٓغ

 .5، مغظ٘ ؾاب٤ م: ؤلاوعاهيت

ت حشىمعيي اللغىٍت، ًىٓغ: لُىهؼ، ظىن  (7)  221، م: مغظ٘ ؾاب٤، هـٍش

 .212اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (8)
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  .).... ،الاؾم                           )عظل، ٦غة، ٦خاب   

 ظلـ، ٢غؤ، ؤزظ ....                           الٟٗل(). 

خجلى مً زال٫ َظا الىمىطط مىهج مهم، َى )٢ىاٖض بٖاصة ال٨خابت( الظي ًدلل ُٞه الجملت  ٍو

ٗاص ٦خابخه بما 
ُ
غمؼ له بالؿهم )                    ( الظي ٌٗجي ؤن ما ٢بل الؿهم ح ا، ٍو بلى مسخل٠ ٖىانَغ

 .ث الجملت والٗال٢اث ال٣اثمت بُجهاظل جىيُذ م٩ىهابٗض الؿهم؛ أل 

هجض ؤجها جخ٩ىن مً: اإلاؿىض بلُه  (The man hit the ballٞلخدلُل م٩ىهاث ظملت بؿُُت ٦ـ: )

(The man( واإلاؿىض )hit the ball وؤن اإلاؿىض بلُه ٖباعة ًٖ مغ٦ب اؾمي م٩ىن مً: ؤصاة ،)

(٠  the( ومٟٗى٫ )hitًٖ مغ٦ب ٞٗلي م٩ىن مً: ٞٗل )(، وؤما اإلاؿىض ٖباعة man( واؾم )theحٍٗغ

ball.ى ٌكبه اإلاؿىض بلُه في َظا ٠ واؾم، َو  ( َظا اإلاٟٗى٫ َى مغ٦ب اؾمي م٩ىن مً ؤصاة حٍٗغ

والجضًغ بالظ٦غ ؤن َظا الخدلُل ٌكبه ٦شحرا الخدلُل الظي ٢ضمه البلىمٟلضًىن جدذ مؿمى: 

اٝ بلى طل٪ بياٞت َامت جخمشل في الىخاثج التي )جدلُل اإلا٩ىهاث اإلاباقغة(، ل٨ً "حكىمؿ٩ي ٢ض ؤي

ٗض ؤو٫ مً ٦ك٠ ًٖ ال٨ُُٟت التي ًم٨ً ؤن ًٓهغ بها التر٦ُب  خُض٢ضمها للتر٦ُب الىدىي،  ٌُ

 .(1)الىدىي بلى خحز الىظىص بىاؾُت هٓام مً ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت"

خ٩ىن مً ٧لماث ومٗجى )اإلا٩ىهاث اإلاباقغة( ؤي جدلُل الجملت بلى ؤظؼائها اإلاباقغة التي ج

ال٢اث جغبِ بًٗها ببٌٗ، ٞمشال في ظملت )الغظل  ُماث ٩ًىن بُجها نلت ؤو مجمٕى نالٍث ٖو ومىٞع

ال٣ىي يغب ال٨غة(، جىظض نلت بحن ٧لمتي )الغظل وال٣ىي( ال هجضَا مشال بحن ال٩لمخحن )ال٣ىي 

ا ٌؿمى )ال ا واخض  جؼء اإلاباقغ(، و٦ظل٪ َى وال٨غة(، مما ًبرع اٖخباع ال٩لمخحن )الغظل ال٣ىي( ٖىهغ 

 الخا٫ بحن ال٩لمخحن)يغب وال٨غة(.

دلل ٧ل ظؼء بلى ؤظؼاثه  ًُ دلل الجملت بلى ؤظؼائها اإلاباقغة، زم 
ُ
ىض جُب٤ُ َظا الىمىطط ج ٖو

ل ظملت )الغظل يغب ال٨غة( بلى 
َّ
دل

ُ
٨ظا ج ُماث، َو ٨ظا بلى ؤن ههل بلى ال٩لماث واإلاىٞع اإلاباقغة، َو

ما: ً، َو دلل اإلا٩ىن الٟٗلي )يغب ال٨غة( بلى ظؼؤًه  ظؼؤحها اإلاباقٍغ ًُ )الغظل( و )يغب ال٨غة(، زم 

 ٠ ً )يغب( و )ال٨غة(، زم هدلل اإلا٩ىهحن الاؾمُحن )الغظل( و )ال٨غة( بلى ؤصاة الخٍٗغ اإلاباقٍغ

 والاؾم.

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت، لُىهؼ، ظىن  (1)  .212، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:هـٍش
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٤ الخدلُل الصجغي آلاحي: م٨ً جىيُذ نىعة ٢ىاٖض جغ٦ُب ؤع٧ان الجملت بهىعة ؤٌؿغ ًٖ ٍَغ  ٍو

 

 كىاكذ جشهيب أسوان الجملت كىذ حشىمعيي( 2 -1م)شيل سك

ًغي ُٞه ٌٗخبر َظا الىمىطط مً ال٣ىاٖض ؤًٞل مً الىمىطط الظي ؾب٣ه، ٚحر ؤن حكىمؿ٩ي 

ومجها الجمل التي ج٩ىن بُجها " بٌٗ ظىاهب ال٠ًٗ؛ ألهه ال ٌؿخُُ٘ ون٠ ظمُ٘ الجمل في اللٛت،

في اللٛت ( Passiveوالجمل اإلابيُت للمجهى٫ )( Activeالجمل اإلابيُت للمٗلىم )ٖال٢ت مخباصلت ٧ 

ت"  .(1)ؤلاهجلحًز

 
ٌ
ا باإلابجى صون اإلاٗجى،  ؤي٠ بلى طل٪ ؤن َظا الخدلُل بلى ؤع٧ان الجملت مغجبِ ٠٣ً  خُضؤؾاؾ 

ظا ما (2)ٖاظؼا ًٖ جدلُل بٌٗ الجمل التي جدخمل ؤ٦ثر مً مٗجى ؤو ما ٌؿمى بالجملت الٛامًت ، َو

ىه حكىمؿ٩ي في ظملت: ِّ  ب

(Old men and women ٞهي مً الجمل الٛامًت؛ ) 

٤ ألا٢ىاؽ بـ:menل٩لمت ) ( ٢ض ج٩ىن Oldألن الهٟت ) ر ٖجها ًٖ ٍَغ ٗبَّ  ( ٣ِٞ، َو

 (Old men) and women 

٤ ألا٢ىاؽ بـ: (men ,womenو٢ض ج٩ىن الهٟت ل٨ال ال٩لمخحن ) ٗبر ٖجها ًٖ ٍَغ  َو

 Old (men and women) 

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت، لُىهؼ، ظىن  (1)  212، م: ؿاب٤الغظ٘ اإلا، هـٍش

 .223اإلاغظ٘ الؿاب٤، اهٓغ حٗل٣ُاث اإلاترظم: خلمي زلُل، م:  (2)

 الجملت

 مغ٦ب ٞٗلي

 (يغب ال٨غة)

 مغ٦ب اؾمي

 (ال٨غة)

 اؾم

 (٦غة)

 ؤصاة حٍٗغ٠

 (ؤ٫)

 ٞٗل

 (يغب)

 مغ٦ب اؾمي

 (الغظل)

 اؾم

 (عظل)

 ؤصاة حٍٗغ٠

 (ؤ٫)
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ظا الٛمىى ال ًم٨ً  ٤ همىطط جغ٦ُب ؤع٧ان الجملتَو ى(1)ا٦دكاٞه ًٖ ٍَغ ما ؾماٍ  ، َو

اء( ، ٣ٞض ٩ًىن (2)بٌٗ اللؿاهُحن الٗغب بااللخباؽ وؤوعصوا له بٌٗ ألامشلت : )الغظا٫ وألاوالص ألا٢ٍى

اء. اء(، و٢ض ٩ًىن )الغظا٫ وألاوالص( ألا٢ٍى  اإلاٗجى: الغظا٫ )وألاوالص ألا٢ٍى

٘  اظؼ  ومً ظاهب آزغ هجض َظا الىمىطط ٖا ِٞ ض( و  اإلاا٫ًٖ جدلُل مشل َظٍ الجمل: )ُص مً ٍػ

ض( ٞهى ًىٓغ بلى َاجحن الجملخحن ٖلى ؤجهما مخمازلخان؛ ألهه ًىٓغ للجاهب الؿُخي  )ُؾِغ١ اإلاا٫ مً ٍػ

ٌض اإلاا٫َ ، وفي الشاهُت ُؾِغ١ مىه.  ٞحهما، في خحن ؤن التر٦ُب الٗم٤ُ ٞحهما مسخل٠، ٟٞي ألاولى صٞ٘ ٍػ

لخٔ مً َظا ؤن الجمل بجاهب بيُتها الٓاَغة جدخىي ٖلى بيُت ٖم٣ُت جًبِ زىانها  ًُ والظي 

م  ٣ّضِ
ًُ وبٗباعة ؤوؾ٘ ، (3)لؿُذ الجملت جدلُالالضاللُت، ٞال ًم٨ً الا٦خٟاء بىمىطط بيُت الٗباعة ألهه 

٣ُت في جغ٦ُبها َظا الىمىطط ال ٌؿخُُ٘ جدلُل الجمل التي ٩ًىن لها ؤ٦ثر مً بيُت ٖم ال٣ى٫ بنًم٨ً 

ا الؿُخي ًسخل٠ ًٖ بىائها ؛ وطل٪ ألهه ٨ًخٟي بضعاؾت الٗم٤ُ الؿُخي، وال الجمل التي ٩ًىن بىاَئ

 .(4)ما َى ْاَغ في التر٦ُب، وال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ البيُت الضازلُت للتر٦ُب

٤ َظا وطا٥ ؤن جىلُض بٌٗ الجمل في اللٛت الٗغبُت، ٧الجمل الٟٗلُ َظاؤي٠ بلى  ت، ٞو

ٌٕ مً الهٗىبت، خُض بن جدلُل الجملت بلى ؤظؼائها "ًٟترى الخىالي بحن الٗىانغ  الىمىطط ُٞه هى

ن مجها ألاظؼاء اإلاباقغة" ٦ما في: )الغظل ال٣ىي( و)يغب ال٨غة( في ظملت )الغظل ال٣ىي  (5)التي جخ٩ىَّ

لٗغبُت ُٞه هٕى مً الهٗىبت؛ يغب ال٨غة(، ل٨ً جُب٤ُ َظا الىمىطط ٖلى الجمل الٟٗلُت في اللٛت ا

وطل٪ لٗضم جىالي الٗىانغ التي ًخ٩ىن مجها الجؼء، خُض ال جإحي مخخالُت مً خُض الترجِب، ٦ما في 

ظملت )يغب الغظل ال٣ىي ال٨غة( ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، خُض ٞهل بحن ٖىانغ الجؼء اإلاباقغ )يغب 

 ال٨غة( بٗىانغ ظؼء آزغ وهي )الغظل ال٣ىي(.

                                                           

ت حشىمعيي اللغىٍت، ًىٓغ: لُىهؼ، ظىن   (1)  .212 -228، م: ؿاب٤الغظ٘ ، اإلاهـٍش

، واهٓغ 12م(، م: 2482، )بحروث: صاع الُلُٗت، 2، ٍاللعاهيت الخىليذًت والخدىٍليتًىٓغ: ٞازىعي، ٖاص٫،  (2)

، مغظ٘ للعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلتؤًًا: ٚلٟان، مهُٟى، ا

 .51، 51ؾاب٤، م: 

 .11ًىٓغ: ٞازىعي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (3)

 .43ًىٓغ: ٚلٟان، مهُٟى، مغظ٘ ؾاب٤، م:  (4)

ت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، الغقُض، ؤبى ب٨غ، (5) الث الىدٍى ، املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍتاؾخسضام الخدٍى

 .34، م:م(2481) الؿىصان، املجلض ألاو٫، الٗضص ألاو٫،
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مً خُض ازخالٝ جغجِب الٗىانغ بخ٣ضًم ؤو جإزحر، بل بلى ظاهب طل٪ ُوظض ولِـ ألامغ ٣ِٞ 

ِػٍَض ٞحها م٩ّىٌن هدىي ؤو ؤ٦ثر، ؤو خظٝ مجها" طط "ٚحر نالر للخُب٤ُ ٖلى جغا٦ُبؤن َظا الىمى 
(1). 

وبٗض ؤن ؤ٢غَّ حكىمؿ٩ي ب٣هىع همىطظُه الؿاب٣حن في جٟؿحر البجي التر٦ُبُت للجمل اججه بلى 

٦خمل الخمشُل والخٟؿحر للتر٦ُب ؤخضر به زىعة في اللؿاهُاث، وبه االشالض الظي ٖغى الىمىطط 

لُتَظا الىمىطط ، و وؤنبذ وز٤ُ الهلت بالجاهب الضالليالجملي،   .َى همىطط ال٣ىاٖض الخدٍى

ليت ) لىاكذال  : (Transformational Grammarالخدٍى

 الحاحت إلى هزا الىمىرج:

الىماطط الؿاب٣ت "٢انغة بمٟغصَا ًٖ الىنى٫ بلى ون٠ قامل لترا٦ُب  ال٣ى٫ بنل٣ض ؾب٤ 

٣ت ُمغيُت، والبض بطا جىزُىا الكمى٫ والبؿاَت في ونٟىا الىدىي مً اؾخ٨ما٫ ٢ىاٖض  الجمل بٍُغ

ت" الث الىدٍى لُت. (2)جغا٦ُب الخٗابحر بىٕى آزغ مً ال٣ىاٖض َى الخدٍى  ؤو ال٣ىاٖض الخدٍى

ا طل٪ ؤن َظا الىٕى مً ال٣ ىاٖض ٢ض ٢ّضم خلىال ل٣هىع الىمىطظحن الؿاب٣حن، و٧ان ؤوؾ٘ ؤ٣ٞ 

في جدضًض الٗال٢اث الٗم٣ُت بحن هٟؿها ٢ىاٖض بيُت الٗباعة  ٞهى ٌؿخٗملوؤ٦ثر قمىلُت مجهما، 

٤  م٩ىهاث التر٦ُب ألاؾاؾُت، ت ؤزغي للىنى٫ بلى الك٩ل ًٖ ٍَغ الث هدٍى زم ٌؿخٗمل جدٍى

 .(3)صة جغجِب الٗىانغ التي جخ٩ىن مجها الجملبياٞت ؤو خظٝ ؤو اؾدبضا٫ ؤو بٖا

اث٠ التي ج٣ىم بها ًٖ  ا مً ال٣ىاٖض جسخل٠ في َبُٗتها والْى ا ظضًض  بمٗجى ؤهه ابخضٕ همىطظ 

ت ٖلى   للبجى اللٍٛى
 

ا وقامال ا ص٣ُ٢   ٟ ال٣ىاٖض في الىمىطظحن الؿاب٣حن، ٦ما ٣ًّضم َظا الىمىطط ون

 ٨ًخٟي بةخهاء م٩ىهاث التر٦ُب وججؼثتها بلى م٩ىهاتها ازخالٝ ؤق٩الها وفي مسخل٠ خاالتها، وال

 اإلاباقغة.

                                                           

ىانغ الخدىٍل،  (1) لي ٖىض حكىمؿ٩ي الخُىعاث ٖو ، لُبُا: املجلت الللميت ليليت التربيتالغظىبي، دمحم، الىدى الخدٍى

 .51م(، م:1225، )8ظامٗت مهغاجت، املجلض الشاوي، الٗضص:

ت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، ، ؤبى ب٨غ الغقُض،  (2) الث الىدٍى مغظ٘  املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍتاؾخسضام الخدٍى

ىٓغ ؤًًا: لُىهؼ، ظىن، 55ؾاب٤ ، م:  ت حشىمعيي اللغىٍت، ٍو  .211، مغظ٘ ؾاب٤، م: هـٍش

 .55، 53ًىٓغ: الغقُض،  ؤبى ب٨غ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (3)
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ًَ بظل٪ خّل   ل، وهي بٖاصة جغجِب الٗىانغ ؤم٨ ٤ جُب٤ُ بخضي ٢ىاٖض الخدٍى ًٞٗ ٍَغ

الهٗىبت الىاججت ًٖ ٖضم جىالي ٖىانغ الجؼء الىاخض في الجملت الٟٗلُت مً خُض الترجِب، ٦ما في 

 ل اإلاشا٫. الغظل ال٨غة( ٖلى ؾبُظملت )يغب 

ل بالخظٝ ؤم٨ً جدلُل ظملت الٟٗل اإلابجي للمجهى٫، والتي  ٤ جُب٤ُ ٢اٖضة الخدٍى ً ٍَغ ٖو

حكىمؿ٩ي ٢ىاٖض ؤ٦ثر مغوهت في الخٗامل  لٗباعة ًٖ جدلُلها؛ وبظل٪ ٢ضمعجؼ همىطط ٢ىاٖض بيُت ا

ذ َظٍ ال٣ىاٖض ب ٞغ ُٖ إهماٍ م٘ الخاالث التي اؾخٗصخى الخٗامل مٗها في الىمىطظحن الؿاب٣حن، 

ل، ٦ما ؾُإحي الخضًض ٖجه ض مً الخٟهُل.الخدٍى  ا بمٍؼ

لِبؿت ؤو الٛامًت )
ُ
ل صوع ٦بحر في ٦ك٠ الٛمىى ًٖ الترا٦ُب اإلا  Ambiguitوللخدٍى

Grammatical ٟٞي بٌٗ ألاخُان ٩ًىن لبٌٗ الترا٦ُب ؤ٦ثر مً مٗجى مدخمل، ؤو ًم٨ً عصَا )

 .(1)بلى ؤ٦ثر مً بيُت ٖم٣ُت

لبؿتومً َظٍ الترا٦ُب 
ُ
 :  (2)اإلا

 :اإلاهضع اإلاًاٝ:  ٦ما في ٢ىلهم: )مؿاٖضة الىالضًً(، ٣ٞض ٌٗجي َظا التر٦ُب 

o       .ًًؤن اإلاؿاٖضة م٣ضمت مً الىالض 

o .ؤو ؤن اإلاؿاٖضة م٣ّضمت لهما 

 ل ؤزُه(، ٣ٞض ٌٗجي َظا التر٦ُب: الدكبُه بٗض الىٟي: ٦ما في ٢ىلهم: )ال ٨ًخب الغظل مش 

o ا     ؤ  ً  ن الىلض ال ٨ًخب وؤزاٍ ال ٨ًخب ؤً

o .ؤو ؤن ٧لحهما ٨ًخب ل٨ً ألار ؤًٞل في ال٨خابت 

o  .ؤو ؤن الىلض ال ٨ًخب ، ول٨ً ؤزاٍ ٨ًخب 

  ٟا٫ مً ظمُ٘ اإلاظاَب(، ٣ٞض الجاع واملجغوع: ٦ما في ٢ىلهم: )وظضث الغابُت لخماًت ألَا

 ٌٗجي َظا التر٦ُب:

o .ٟا٫ مً ظمُ٘ اإلاظاَب  ؤن ألَا

o الخماًت مً ظمُ٘ اإلاظاَب.  ؤو ؤن 

 

                                                           

 .21،21م( ، م: 2442، )بحروث: م٨خبت لبىان، 1، ٍمعجم كلم اللغت الىـشي ، دمحم،  ًىٓغ: الخىلي (1)

٘، دساظاث لغىٍتًىٓغ: الخىلي، دمحم،  (2)  وما بٗضَا. 221م(، م: 2448، )ص،ٍ( )ّٖم ان: صاع الٟالح لليكغ والخىَػ
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 :اإلاىنٝى والهٟت اإلايؿىبت: ٦ما في ٢ىلهم: )الخٗاون الجماعي(، ٣ٞض ٌٗجي َظا التر٦ُب 

o .ؤن الخٗاون ٩ًىن بحن ظماٖت وظماٖت 

o .ؤو ؤن الخٗاون ٩ًىن بحن ؤٞغاص الجماٖت الىاخضة 

  ٢ىلهم: الٛمىى في عص اإلاُٗٝى ٖلى اإلاُٗٝى ٖلُه بٗض خٝغ ال٠ُٗ )الىاو(: ٦ما في

ش اإلاًاصة للُاثغاث واإلاهٟداث(، ٣ٞض ٌٗجي َظا التر٦ُب:  )ًيخجىن الهىاٍع

o .ش واإلاهٟداث  ؤجهم ًيخجىن الهىاٍع

o .ا للمهٟداث ا مًاص   ٖ ا للُاثغاث، وهى ا مًاص   ٖ ش: هى حن مً الهىاٍع  ؤجهم ًيخجىن هٖى

 :الٗلىم  الٛمىى في عص اإلاُٗٝى ٖلى اإلاُٗٝى ٖلُه بٗض خٝغ ال٠ُٗ )ؤو(: ٦ما في ٢ىلهم(

 ؤو الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت(، ٣ٞض ٌٗجي َظا التر٦ُب:

o .ؤن الٗلىم هي الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت 

o .ؤو ؤن الٗلىم جسخل٠ ًٖ الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت 

o .ؤن الٗلىم هي الضعاؾاث ، و٦الَما بوؿاهُت 

  ،)الٛمىى في عص الهٟت بلى اإلاًاٝ ؤو اإلاًاٝ بلُه: ٦ما في ٢ىلهم: )ازخباع الظ٧اء اللٛىي

 ٣ض ٌٗجي َظا التر٦ُب:ٞ

o .ؤن الازخباع َى اللٛىي 

o .ؤو ؤن الظ٧اء َى اللٛىي 

لُت جدب٘ َظٍ الترا٦ُب الٛامًت في اللٛت الٗغبُت،  ت الخدٍى و٢ض خاو٫ بٌٗ الباخشحن في الىٍٓغ

ل صوٌع ٦بحر في ٦ك٠ ٚمىيها وجىيُذ اللبـ ٞحها هىا بإن للخدٍى
َ
ل
َ
٤ ٢ىاٖضٍ  (1)وز ً ٍَغ ٖو

لُت ًم٨ً ال٨ك٠ ًٖ َظا الخٗضص في البيُاث الٗم٣ُت ، وؾُإحي الخضًض ًٖ َظا في ؤهماٍ (2)الخدٍى

ل.  الخدٍى

                                                           

مـاهش ، الباع، ابتها٫، 41، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (1)

ت جدليليت ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ،)بعبض: ٖالم ال٨خب 2، ٍهـٍش

 وما بٗضَا. 281م(، م: 1224الخضًض،

، مغظ٘ وأمثلتللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم ًىٓغ: ٚلٟان، ا (2)

 .222ؾاب٤، م: 
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ف الخدىٍل:  حلٍش

ل وزهاثهه -بن مً الخ٤  ٠ بالخدٍى ؤلاقاصة بإن حكىمؿ٩ي اؾخ٣ى ٨ٞغة  -٢بل الخٍٗغ

ل مً ؤؾخاطٍ َاَعـ ل ٩ًىن  الخدٍى باقخ٣ا١ ظملت ؤو ٖضة ظمل مً الظي طَب بلى ؤن الخدٍى

ل ٖلى ؤهه ٖال٢ت بحن الجمل، (1)ظملت حؿمى )الجملت الىىاة( ما للخدٍى ، ل٣ض اهُل٣ا مً ه٣ُت جهىَع

لُت ٣ه في نُاٚت َظٍ ال٣ىاٖض الخدٍى ، (2)ل٨ً بٗض طل٪ ازخل٠ الغظالن لِؿل٪ ٧ل مجهما ٍَغ

ـ ٧ان ًغ٦ؼ ٖل ت بُجهما، ٞهاَع ٍغ عي الظي ؤٖا١ ُٞىظضث بٌٗ الازخالٞاث الجَى ى الجاهب الخىَػ

ظا ما ظٗله ٣ًى٫: "ؤما في  لي، َو اع الخىلُضي الخدٍى جلمُظٍ حكىمؿ٩ي في همىطظه ال٣اثم يمً ؤلَا

ـ، ألامغ الظي ًضٞٗجي لالٖخ٣اص ؤهه ٧ان مً  ٣ت مسخلٟت ًٖ َاَع ص بٍُغ دضَّ
ُ
الث ج تي ٞالخدٍى هٍٓغ

ـ  ا آزغ بض٫ مهُلر َاَع لال-ألاخؿً لى ؤوي ازترث مهُلخ  ب٣ى الًٟل (3)"-خدٍى ، ٍو

جها ؤن جدخل جل٪ اإلا٩اهت وجلٟذ بلحها ألاهٓاع.
ّ
ت، ما م٨ غ َظٍ الىٍٓغ  لدكىمؿ٩ي في جٍُى

ومً َىا وظب حؿلُِ الًىء ٖلى َظا الىمىطط، زانت وؤهه ناع ٖىىاها لهظا اإلاىهج بإ٦مله، 

ل ٖىض حكىمؿ٩ي َى ٖال٢ت ججم٘ بحن جغ٦ُبحن وجغبِ بُجهما، خُض ًخم ل التر٦ُب  ٞالخدٍى "جدٍى

ض مبجى  جّؿِ
ًُ الباَجي املجغص الظي ًدخىي ٖلى مٗجى الجملت بلى التر٦ُب الٓاَغي املخؿىؽ، الظي 

 .(4)الجملت وق٩لها قبه الجهاجي"

ٟؿغ طل٪ ظىن لُىهؼ بإن " ؤًت ٢ىاٖض حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغ٦ُبا باَىُا وجغ٦ُبا  ٍو

ا، وجغبِ بُجهما بىٓام زام ًم٨ً ؤن  لُت ولى لم جه٠ هٟؿها بظل٪"ْاٍَغ ، (5)ج٩ىن ٢ىاٖض جدٍى

،الٗال٢ت بحن الٞىن٠ 
 

ال التر٦ُب الباَجي ٌُٗي ٞ تر٦ُب الباَجي والتر٦ُب الٓاَغي ٌؿمى جدٍى

                                                           

 .258مغظ٘ ؾاب٤، م: ،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج( ، ؾمحر قٍغ٠،اؾخِخُتًىٓغ:  (1)

، مغظ٘ للعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلتًىٓغ: ٚلٟان، ا (2)

 .48ؾاب٤، م: 

 .14، 18، مغظ٘ ؾاب٤،، م:  مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة ق٣ُٟت، ،ًىٓغ: الٗلىي  (3)

ت الترهيبيتحكىمؿ٩ي،  (4) دمحم ٖلي الخىلي، ، ه٣ال ًٖ: 88: م:(spects of the theory of syntaxA) مالمذ الىـٍش

ؼ ُٗمي،الى، وه٣ال ؤًًا ًٖ: 18مغظ٘ ؾاب٤، م: ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت أهماغ الخدىٍل  ،َضي مى٤ٞ ٖبضالٍٗؼ

م )ظىسة آٌ كمشان أهمىرحا( ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت آ٫ البِذ في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

 .28،م: م(1224)
، ه٣ال ًٖ: دمحم ٖلي الخىلي، 148، م:(Introduction to theoretical linguistics)، في ٦خابه ًىٓغ: لُىهؼ (1)

 .11، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللشبيتكىاكذ جدىٍليت للغت 
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غضخي ًخى٠٢ ٖلُه مٗجى الجملت وجغ٦ُبها بٗض ؤن جهبذ  مجغصٌ  َى جغ٦ٌُب و ، اإلاٗجى ألاؾاسخي للجملت ٞو

ا ْاَغٍ    .(1)اجغ٦ُب 

ل " ٟاجه في -ٞالخدٍى ل ظملت بلى ؤزغي، ؤو جغ٦ُب بلى آزغ، والجملت  -ؤبؿِ حٍٗغ َى جدٍى

ل ظملت ألانل ؤو البيُت  ٫ ٖجها هي ما ٌٗٝغ بالجملت ألانل، وال٣ىاٖض التي جخد٨م في جدٍى املَخىَّ

لُت، وهي ٢ىاٖض جدظٝ بٌٗ ٖىانغ البيُت الٗم٣ُت، ؤو جى٣لها مً  الٗم٣ُت هي ال٣ىاٖض الخدٍى

 .(2)"و جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت، ؤو ج٠ًُ بلحها ٖىانغ ظضًضةمى٢٘ بلى آزغ، ؤ

٫  ال٣ى٫ بنومما ؾب٤ ًم٨ً  دّىِ
ًُ ل َى بظغاء  البيُت الٗم٣ُت للٛت بلى البيُت الؿُدُت الخدٍى

اصة و  لُت ٧الخظٝ والٍؼ لإٖاصة بىاؾُت ٖىانغ جدٍى ا مً ٖىانغ الخدٍى حَر ظٍ الترجِب ٚو ، َو

لُت هي ٢ىاهحن ج ٞهي حٗمل  ٨مُلُت ج٨مل الضوع الظي ج٣ىم به ال٣ىاٖض الخىلُضًت،ال٣ىاٖض الخدٍى

 بٗض ال٣ىاٖض الخىلُضًت.

 اللىاكذ الخىليذًت وكالكتها باللىاكذ الخدىٍليت:

ت مً  هي الجملت ألانل التي ًىبش٤ مجها ال٣ىاٖض الخىلُضًت ال٣ى٫ بنؾب٤  جغ٦ُب ؤو مجمٖى

الث بؿُُت" ،الترا٦ُب  (3)"وهي جؼوصها بإؾاؽ وؿخُُ٘ ؤن وكخ٤ مىه ظمُ٘ الجمل باؾخسضام جدٍى

م٘  ،ؤجها الجملت التي لها مٗجى مُٟض هاوؤَم ون٠ ل" .الجملت ألانل بالجملت الخىلُضًتَظٍ وحؿمى 

ل ٖىانغ٧ىجها ؤ٢ل ٖضص مم٨ً مً ال٩لماث، وم٘ ٧ىجها زالُت مً  ض( ظملت الخدٍى ، ٞجملت )ظاء ٍػ

ض ظاء( ٞلِؿذ جىلُضًت؛ ألن ٞحها ج٣ضًم  جىل ل"ا وجإزحر  ُضًت، ؤما ظملت )ٍػ ما مً وظٍى الخدٍى  .(4)ا، َو

لُتؤما  هي ٢ىاهحن ج٨مُلُت ج٨مل الضوع الظي ج٣ىم به ال٣ىاٖض الخىلُضًت، ٞهي ٞ ال٣ىاٖض الخدٍى

ت ي ججغ  خُض حٗمل بٗض ال٣ىاٖض الخىلُضًت، ت مً الٗملُاث اللٍٛى ٗىانغ بال ، حؿمىٖلحها مجمٖى

لُت ال لُت: خدٍى اصة والا ؤو ألاهماٍ الخدٍى ا مً  ؾدبضا٧٫الخظٝ والٍؼ حَر والخ٣ضًم والخإزحر ٚو

ل، مَّ  ٖىانغ الخدٍى
َ
جهبذ الجملت مسخلٟت ًٖ ق٩لها ألاّولي اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت  ومً ز

 الٗم٣ُت. 

                                                           

 11، مغظ٘ ؾاب٤،م:كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتًىٓغ: الخىلي، ( 2)

 .21مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،في الىدى اللشبي الخدىٍليتمً ألاهماغ ، ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت (2)

ؼ ،البنى الترهيبيتحكىمؿ٩ي،  (3)  .81، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

٠، اؾخِخُت (4)  )بخهٝغ ٌؿحر(. 258، م:مغظ٘ ؾاب٤،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج( ،ؾمحر قٍغ
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لُت هي جىلُضًت في الى٢ذ طاجه، ل٨ً لِـ بالًغوعة  ؤن ج٩ىن ال٣ىاٖض ٩ٞل ٢ىاٖض جدٍى

لُت  (1)الخىلُضًت جدٍى
 
لُت لُت جىلُضًت، ولِـ ٧ل ٢اٖضة جىلُضًت جدٍى  . ، ٩ٞل ٢اٖضة جدٍى

لها بلى  وفي مؿا١ طل٪ ٧له ًىُل٤ حكىمؿ٩ي مً ٨ٞغة ُمٟاصَا ؤن الجملت الىاخضة ًم٨ً جدٍى

(2)ٖضص ٦بحر مً الجمل
. 

 ٞمشال الجمل آلاجُت: 

 ؤ٧ل الىلُض الخبَز في البِذ 

  في البِذ الخبَز  الىلُض ؤ٧ل 

 ؤ٧ل الخبَز الىلُض في البِذ 

  ؤ٧ل في البِذ الىلُض الخبَز 

 .الىلض ؤ٧ل الخبز في البِذ 

 .الىلض ؤ٧ل في البِذ الخبَز 

 .الىلض في البِذ ؤ٧ل الخبز 

 الخبز. في البِذ ؤ٧ل الىلض 

 .في البِذ ؤ٧َل الخبَز الىلُض 

 .في البِذ الىلُض ؤ٧ل الخبز 

  ؤ٧له الىلض.في البِذ الخبز 

 .الخبَز ؤ٧له الىلض في البِذ 

 .الخبَز ؤ٧له في البِذ الىلض 

 .الخبَز في البِذ ؤ٧له الىلض 

 .٧ِل الخبز في البِذ
ُ
 ؤ

  .٧ِل في البِذ الخبُز
ُ
 ؤ

 .٧ِل في البِذ
ُ
 الخبُز ؤ

 ٧ِل الخبُز مً ٢َِبِل الىلِض .... بلخ
ُ
 ؤ

                                                           

 .14، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتًىٓغ: الخىلي، دمحم،  (1)

 .254مغظ٘ ؾاب٤، م: ،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج( ،اؾخِخُتًىٓغ:  (2)
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ا ؾُدُت-٩ٞل َظٍ الجمل اجسظث ؤق٩اال مسخلٟت 
 
ل  -ؤي "ؤهماَ

َّ
مشـ
ُ
إلا٩ىهاث ؤؾاؾُت واخضة ج

الث  ؤن ، ؤي(1)بها الجمل ٖلى اإلاؿخىي الٗم٤ُ" ص َظٍ الجمل ظاء هدُجت بٖما٫ ٖضة جدٍى حٗضُّ

لُت جىضر جٓهغ ٖلى اإلاؿخىي الٗم٤ُم٩ىهاث ؤؾاؾُت واخضة مسخلٟت في  ت الخدٍى ، والىٍٓغ

ىظىصة في التر٦ُب الٗم٤ُ الظي الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن َظٍ الجمل، وجدلل اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت اإلا

ل الظي خهل ٞحها ٞجاءث بإق٩ا٫ مخباًىت ٖلى اإلاؿخىي ٩ًىن ؤؾاؾ   ا للمٗاوي، وجىضر الخدٍى

م مً جباًً جغا٦ُبها، ه٣ى٫ بن ؛ (2)الؿُخي ٞٗىضما جُٟض ؤ٦ثر مً ظملت واخضة اإلاٗجى طاجه، بالٚغ

ولظل٪ ٣ًى٫ بى٢غة: ، (3)الٗم٣ُتَظٍ الجمل مخدىلت مً ظملت واخضة مىظىصة في مؿخىي البيُت 

لُت جىلض ٖضص   ا مً البيُت الٗم٣ُت هدى بُاهاٍث ا ٦بحر  "بن ال٣ىاٖض الخدٍى
 
 ا مً الجمل، اهُال٢

ٌ ... بلخ اصة والخٍٗى ٤ جُب٤ُ ٢ىاٖض الخظٝ والٍؼ  .(4)ؾُدُت مخٗضصة، وطل٪ ًٖ ٍَغ

اًتها ه٣ل الخبر مً اإلاخ٩ لم بلى الؿام٘ ؤو املخاَب، ج٩ىن الجملت الخىلُضًت لٛغى ؤلازباع، ٚو

مً ٚحر جى٦ُض ؤو هٟي ؤو قٍغ ؤو هضاء ؤو جدظًغ ؤو بٚغاء ؤو ازخهام ؤو حُٗٓم ... بلخ، ٞةطا ؤعاص 

لُت إلياٞت  ا بلى بَاع آزغ، ٞالخدٍى اإلاخ٩لم بياٞت َظٍ اإلاٗاوي ٞٗلُه ؤن ًدّى٫ِ الجملت مً بَاَع

٫َ ًٖ اإلاٗجى الظي ٧ان للجملت الخ دىَّ
َ
ل املخخلٟتمٗجى ظضًض ج  . (5)ىلُضًت، بىاؾُت ؤهماٍ الخدٍى

ل في اإلاٗجى ؤًًا  ل في الجملت لِكمل الخدٍى ا  خُضو٢ض ًدؿ٘ الخدٍى ج٩ىن الجملت في ْاََغ

٣هض به مٗجى جغ٦ُب آزغ" ى ؤن ج٩ىن الجملت في بيُتها الؿُدُت جض٫ ٖلى (6)ٖلى جغ٦ُب، وٍُ ، َو

م٣ُت، ٧إن ٩ًىن ْاَغ الجملت ؤلازباع و٢هضَا مٗجى مٛاًغ للمٗجى الظي جض٫ ٖلُه في بيُتها الٗ

                                                           

ت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، الغقُض، ؤبى ب٨غ (1) الث الىدٍى ، مغظ٘ املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت، اؾخسضام الخدٍى

 .81ؾاب٤، م:

 .85ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)

ا، مِكا٫ًىٓغ:  (3)  ،)الجملت البؿُُت(، مغظ٘ ؾاب٤ ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت ،ػ٦ٍغ

 .24م: 

 .248، مغظ٘ ؾاب٤، م: اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشةبى٢غة، وٗمان،  (4)

ت بكحر ؤخمض ، الجملت الٗغبُت 88، مغظ٘ ؾاب٤، م:في هدى اللغت وجشاهيبهاًىٓغ: ٖماًغة، زلُل،  (5) ، وبكحر، زحًر

ت لل٨خاب، ٕ: املجلت الليبيت للذساظاثبحن الخىلُضًت والخدىٍلُت،   .23م( م:1221)، 8، لُبُا: صاع الؼاٍو

 . 83مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي،  ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت (3)
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ى ما ؤؾماٍ ؤخض الباخشحن  ا الاؾخٟهام و٢هضَا الخعجب ؤو الخد٣حر ... َو الُلب، ؤو ٩ًىن ْاََغ

ل ل الضاللي ٦ىىٍٕ ظضًض مً الخدٍى  .  (1)بالخدٍى

 أهىاق اللىاهحن الخدىٍليت: 

ت مللىنى٫ بالبيُت الٗم٣ُت بلى ق٩لها الجهاجي )البيُت الؿ    ً ُدُت( البض ؤن جسً٘ ملجمٖى

لُت،   وجإحي َظٍ ال٣ىاهحن ٖلى نىٟحن مسخلٟحن: ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض الخدٍى

  ؤو الالازخُاعي ال٣اهىن( جىاػيoptional rule :) 

٘ في  ظٍ ال٣ىاهحن هي التي جدُذ لىا الخىَى ضم جُب٣ُه، َو ى ال٣اهىن الظي ًجىػ جُب٣ُه ٖو َو

 في ؤن ٣ًى٫ ؤي نُٛت مما ًلي:ال٨الم، ٞاإلاخ٩لم له الخُاع 

 .(2)ظاَض ال٩اجب بال٣لم، بال٣لم ظاَض ال٩اجب، ال٩اجب ظاَض بال٣لم، ظاَض بال٣لم ال٩اجب

وألامشلت ٖلى َظا ال٣اهىن ٦شحرة، مجها:  ٢اٖضة البىاء للمجهى٫، ؤو ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٖلى 

 الٟاٖل ظىاػا، ؤو ٢ىاٖض الىهي والاؾخٟهام ... بلخ.

  ظباعي ال٣اهىن ؤلا ( ؤو الىظىبيobligatory rule :) 

ا ى ال٣اهىن الظي البض مً جُب٣ُه ٖلى ٧ل ظملت؛ لخهبذ صخُدت هدٍى ، وبضوهه (3)َو

 جهبذ الجملت ٚحر ٢ىاٖضًت، ؤو جيخ٣ل بلى بيُت ٖم٣ُت ؤزغي.

، وخظٝ ومً ؤمشلخه: ٢اٖضة اإلاُاب٣ت في الٗضص والجيـ في الخاالث الىظىبُت للمُاب٣ت

غاء والخدظًغ والازخهام، واؾخسضام خغ٦ت ال٨ؿغ بض٫ الٟخذ ٖىض  الٟٗل في باب ؤلٚا

 ... بلخ. ههب ظم٘ اإلااهض الؿالم

ظٍ ال٣ىاهحن ل َو ت مً الٗىانغ حؿمى ٖىانغ الخدٍى ل. ال جخم بال بمجمٖى  ؤو ؤهماٍ الخدٍى

                                                           

ا  (2) ض، ًٞل ًىؾ٠ ًىؾ٠، البيُت الٗم٣ُت وصوَع ه،  في الخدلُل الىدىي ًىٓغ: ٍػ ظلعلت دساظاث كشبيت لضي ؾِبٍى

 .255 -252، مغظ٘ ؾاب٤، م:  وإظالميت، مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمت

 .32، مغظ٘ ؾاب٤، م: دساظاث لغىٍتًىٓغ: الخىلي،  (1)

 31ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (1)
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 أهماغ الخدىٍل كىذ حشىمعيي: 

لُت، ؤي  ت جى٣ل الجملت البؿُُت الخىلُضًت بلى ظملت جدٍى ت مً ال٣ىاهحن اللٍٛى ًخّم هي مجمٖى

ت ل الترا٦ُب الباَىُت بلى جغا٦ُب ْاٍَغ ٢ىاٖض جدظٝ بٌٗ ٖىانغ البيُت  ، وهي(1)بمىظبها جدٍى

ؤو جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت، ؤو ج٠ًُ بلحها ٖىانغ  ،الٗم٣ُت، ؤو جى٣لها مً مى٢٘ آلزغ

، "و٢ض ؤ٦ض حكىمؿ٩ي ؤن َظٍ ال٣ىاٖض هي وخضَا ال٣اصعة ٖلى ون٠ اللٛت، وجٟؿحر (2)ظضًضة

مُُٗاتها، ٦ما ؤجها هي وخضَا ال٣اصعة ٖلى الغبِ بحن الجمل التي بُجها نلت ما، وهي ؤًًا ال٣اصعة 

ا حكىمؿ٩ي(3)ٖلى ٦ك٠ الٛمىى الظي ٨ًخى٠ بًٗها" ل التي ط٦َغ  :، ومً ؤَم ٖىانغ الخدٍى

o ( ٝالخظDeletion) 

 مً ٖىانغ التر٦ُب. ًخم بمىظب َظا الىمِ خظٝ ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر

م٨ً جمشُله بـ: ؤ   +   ب   ب     ٍو

٫ الٗملُت ؤ  +  ب  بلى )ب( ٣ِٞ  ، ؤي ؤن )ؤ( خِظٞذ.(4)بمٗجى جدىُّ

ى ْاَغة مكتر٦ت في اللٛاث ؤلاوؿاهُت، خحن  ًمُل اإلاخ٩لم بلى خظٝ الٗىانغ اإلا٨غعة، ؤو التي َو

ا طل٪ (5)ًم٨ً ٞهمها مً الؿُا١ ع  بحن حكىمؿ٩ي بإهه ًم٨ً خظٝ ٖىهغ ما ٣ِٞ بطا ٧ان م٣غَّ ، ٍو

ا طا صاللت طاجُت؛  ٣ت به، وجدخىي ؾماجه اإلاعجمُت، ؤو بطا ٧ان ٖىهغ  ِ
ّ
مً زال٫ ٖباعة جغ٦ُبُت مخٗل

 وألظل طل٪ ؤحى باإلاشا٫:

  The man [who John saw]ظي ظىن عؤي[                       الغظل ]ال -

                                                           

م )ظىسة آٌ َضي مى٤ٞ،  ُٗمي،ًىٓغ: الى (2) أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

 .14، م: مغظ٘ ؾاب٤عؾالت ماظؿخحر،  كمشان أهمىرحا(

 .21، مغظ٘ ؾاب٤، م: في الىدى اللشبي الخدىٍليت مً ألاهماغ،  دمحم خماؾتٖبضالل٠ُُ،  (2)

ت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىٍلُت،  (3) مجلت وليت الللىم الجىضي، َه دمحم، نُٜ ألامغ في الٗغبُت، بدض في يىء هٍٓغ

 .212م(، م: 2444، )14، مهغ، الٗضص: حاملت اللاهشة

 .18، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللشبيتكىاكذ جدىٍليت للغت الخىلي،  (4)

، م(2483، صاع الجهًت الٗغبُت)ص.ٍ(، )بحروث: ، (بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث  الغاظخي، ٖبضٍ، (5)

 .244م:



62 

 

 يمحر الىنل
َ
ع صاللت وبّحن ؤّن الٗباعة الاؾمُت )الغظل( ج٣ّغِ

(1) (Who بمٗجى ؤن الاؾم اإلاىنى٫ )

٤ َظٍ الٗباعة الاؾمُت؛  َص ًٖ ٍَغ دضَّ
َ
مَّ ج

َ
 ًم٨ً خظٞه، وهدهل ٖلى: ومً ز

 The man [John saw]الغظل ]ظىن عؤي[ ؤو عآٍ                                -

جب الخىبُه بلى ؤن خظٝ الاؾم اإلاىنى٫ َىا ال ًم٨ً جُب٣ُه ٖلى اللٛت الٗغبُت م٘ ب٣اء  ٍو

، "ٞالتر٦ُب: الغظل ]ظىن عآٍ[ صخُذ ٖلى ؤهه ظملت،  مدل الجملت نلت لهظا اإلاىنى٫ املخظٝو

حر صخُذ ٖلى ؤهه  "ٚو  . (2)مغ٦ب اؾمي ُوِن٠ ُٞه الغظل باؾم مىنى٫ مدظٝو

ن حكىمؿ٩ي ؤهه بطا ٧ان يمحر الىنل ال ٣ًغٍع ؤيُّ شخيء ٦ما في جغ٦ُب: بّحِ
 وٍُ

 I wonder [who John saw]ؤحؿاء٫ ]مً ظىن عؤي[                      -

 ٞةهه ٖىض خظٝ يمحر الىنل َظا، ٞةن الجملت جهبذ ٚحر ٢ىاٖضًت:

I wonder [John saw]ؤحؿاء٫ ]ظىن عؤي[                              -
(3)  

،  (Penelope hates to wash dishes): خظٝ الٟاٖل، ٦ما في ومً ؤمشلت الخظٝ:

لُه ٞةن ) ( في البيُت الٗم٣ُت هي الٟاٖل للٟٗل الشاوي Penelopeٞالجملت اخخىث ٖلى ٞٗلحن، ٖو

(washل  .(4)بلى البيُت الؿُدُت (، ل٨ىه خظٞه ٖىض الخدٍى

  

                                                           

 يمحر الىنل ٣ًهض به الاؾم اإلاىنى٫.ٍ  (1)

لدكىمؿ٩ي، جغظمت وحٗل٤ُ: دمحم ، اإلالشفت اللغىٍت: ػبيلتها وأصىلها واظخخذامهاًىٓغ: حٗل٣ُاث مترظم ٦خاب  (2)

 .245، 243م(، م: 2441، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 2ٞخُذ، ٍ

٘، 2، جغظمت: مخي الضًً خمُضي، ٍملشفت اللغتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (3) غاء لليكغ والخىَػ اى: صاع الَؼ ، )الٍغ

 . 214 – 213م(، م: 1221

 .212مغظ٘ ؾاب٤، م: ،(بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث  الغاظخي، ٖبضٍ، (4)
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o ( اصة ؤو ؤلاياٞت  (Additionالٍؼ

اصة ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ التر٦ُب، ٖلى ؤن ًخم ب٣اء الٗىهغ  ًخم بمىظب َظا الىمِ ٍػ

ًاٝ بلُه ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىهغ  . (1)ألاو٫ ٖلى ما َى ٖلُه، ٍو

م٨ً جمشُله بـ: ؤ   . (2)ؤ   +  ب  ٍو

 .(3)ب  +  ط   ؤ   +  ؤو: ؤ   +    ب 

ل بالىٟي بةياٞت  اصة الظي ظاء بها حكىمؿ٩ي في ٦خابه البجى التر٦ُبُت: الخدٍى ومً ؤمشلت الٍؼ

(not ُم ُمحن ٖلى ألا٢ل، وجًاٝ بٗض اإلاىٞع ُم الشاوي بطا ٧ان التر٦ُب ًدخىي ٖلى مىٞع ( بٗض اإلاىٞع

ُم واخض ٣ِٞ، ٞخخدى٫ الجمل ا إلاشبخت اإلاىظىصة في ال٣اثمت ألاو٫ بطا ٧ان التر٦ُب ًدخىي ٖلى مىٞع

 :(4) )ؤ( بلى ظمل مىُٟت جمشلها ال٣اثمت )ب(

 )ؤ(                                                       )ب(                      

They can come.                                 They can not come.    
 They have come.  They have not come.                     
 They are coming.                             They are not coming. 

اصة الٗىهغ ) ٫ الجملت مً ؤلازباث بلى اnotٍٞؼ غ في اإلاٗجى، ٞدىَّ
َّ
ض ؤلاياٞت  لىٟي.( ؤز و٢ض جٍؼ

 ومشا٫ طل٪: (5)(؛ ل٣ُىم بدمل الالخ٣ت ٚحر املخمىلت"do"بةصزا٫ ٖىهغ آزغ )

John comes.                                          John does not come. 
John arrived.                                         John did not arrive. 

ُٟت  اصة بٗىهغ ال ًازغ في اإلاٗجى ٖلى مؿخىي البيُت الٗم٣ُت، بهما جُٟض ْو و٢ض ج٩ىن الٍؼ

خمشل َظا في بٌٗ ال٩لماث، مشل: جغ٦ُبُت للب ، ٍو ا مً ؤلىان الؼزاٝع
ّض لىه  َٗ

ُ
يُت الؿُدُت، و٢ض ح

(There( و )it)(6) :٣ُٞا٫ 

                                                           

 .44مغظ٘ ؾاب٤، م: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي  (1)

 .18، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (2)

 .1، مغظ٘ ؾاب٤ ، م: معجم كلم اللغت الىـشي الخىلي،   (3)

ؼ، الترهيبيتالبنى ًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (4)  وما بٗضَا. 81، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 .84ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (5)

 .211، 211مغظ٘ ؾاب٤، م: ،(بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث ًىٓغ: الغاظخي، ٖبضٍ،  (6)
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 .There is a hippopotamus in that cornfield           ًىظض ٞغؽ الجهغ في خ٣ل الظعة طل٪

 .There are many people out of workًىظض ٦شحر مً الىاؽ زاعط الٗمل            

ُٟت ٩ٞthereلمت ) ( لِـ لها مٗجى في البيُت الٗم٣ُت، ومً خُض البيُت الؿُدُت ٣ٞضمذ ْو

مَّ جغ٦ُبُت ٞجاءث ٞاٖال للٟٗل اإلاىظىص في الجملت، 
َ
اصة؛ ألن ؤنل  ومً ز ٞهي هٕى مً ؤهىإ الٍؼ

 التر٦ُب َى:

A hippopotamus in that cornfield.                                                                    
Many people out of work.                                                                           

ضم ٞاٖال في البيُت الؿُدُت، ( ٦ظل٪، لِـ لها مٗجى في البيُت الٗم٣ُت، بهما جit٣و٧لمت )

 ومشالها:

It is raining.                                                                                                

It is Penelope that look my book.                                                              

 

o  الخمضص ؤو( الخىؾ٘ ؤو الخىؾٗتExpansion ) 

ً مسخلٟحن.ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًخمضص  ً آزٍغ  الٗىهغ بلى ٖىهٍغ

م٨ً جمشُله بـ: ؤ   .(1)ب + ط  ٍو

 ( ٖلى الٟٗل اإلاًإع البؿُِ اإلاٟغصsومشاله ٖىض حكىمؿ٩ي: بياٞت )

(She drives her car)  ( بةياٞتs( ٖلى الٟٗل )drive.) 

ظَب خؿام البهيؿا اصة ًب٣ى الٗىهغ )ؤ( ٖلى ٍو اصة، بلى ؤن في الٍؼ وي في الخٟغ٢ت بِىه وبحن الٍؼ

اصة ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر ٖلُه، ؤما في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغ )ؤ( جماما، خُض  ما َى ٖلُه، م٘ ٍػ

ً مسخلٟحن ًٖ الٗىهغ ألاو٫ َما: )ب وط( ً آزٍغ  .(2)ًخدى٫ بلى ٖىهٍغ

جهما ٖلى هدٍى مسخل٠، ٞهى ًىٓغ بلحهما مً هاخُت ل٨ً ؾمحر ؾخِخُت ًظَب بلى الخٟغ٢ت بُ

ل ٫ بلى الٗىهغ ٢بل الخدٍى ضم اهخماثه اهخماء الٗىهغ املخىَّ اصة ٖىضٍٖو جخمشل في  ، بمٗجى ؤن الٍؼ

ى:  اصة َو  ل٣اهىن الٍؼ
 

 بياٞت ٖىهغ ظضًض لم ٨ًً له وظىص ؤنال في التر٦ُب، ٞا٢ترح حٗضًال

 

                                                           

 .18، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي، دمحم،  (1)

 .44مغظ٘ ؾاب٤: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي  (2)
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 ؤ   ؤ   +   ب : ب    ؤ   

)ب( ال جيخمي بلى )ؤ( ؤي ؤن )ب( ٚحر مخًمىت )ؤ(، ومشالها:  خُض)ؤ( جخدى٫ بلى )ؤ( و )ب(،  ؤنؤي 

ض؟( ٞةن َمؼة الاؾخٟهام لِؿذ امخضاصا ألخض ٖىهغي التر٦ُب، ؤي  ال جيخمي بلى  ؤجها)ؤؾاٞغ ٍػ

مَّ ؤخضَما، 
َ
اصة، ال بالخىؾٗت. ومً ز ل َىا بالٍؼ  الخدٍى

  ؤما الخمضص ٖىضٍ ُٞخمشل في بياٞت
 

ٖىهغ ظضًض ًيخمي ألخض ٖىانغ التر٦ُب، ٞا٢ترح حٗضًال

ى: ؤ     ؤ.  ؤ   +   ب : ب    ل٣اهىن الخمضص َو

 .(1))ب( جيخمي بلى )ؤ( خُضؤي ؤن )ؤ( جخدى٫ بلى )ؤ( و )ب(، 

 

o ( الخ٣لو ؤو الازخهاع ؤو الخ٤ًُِReduction) 

و الٗىهغاًخم بم
َّ
 ٖىهغ واخض.ُب بلى ن صازل التر٦ىظب َظا الىمِ ؤن ًخ٣ل

م٨ً جمشُله بـــ: ؤ  .(2)ط، بط ج٣لو الغمؼان ؤ + ب وؤنبدا عمؼا واخضا َى ط   + ب ٍو

( التي حٛجي ًٖ ج٨غاع Noؤو  Yesومً ؤمشلت الخ٣لُو: ؤؾئلت الاؾخٟهام املجاب ٖجها بـ٩لمت: )

 الؿاا٫، ٞخ٣ى٫:

Can you arrive?                     :وج٩ىن ؤلاظابتYes, I can  ؤوNo, I can not 

Did he arrive?                        :وج٩ىن ؤلاظابتYes, he did  ؤوNo, he did not 

Have they arrived?              :وج٩ىن ؤلاظابت     Yes, they have  ؤوNo, they have not 

لت لم ًضزلها الخ٣لُو، ٞةطا ا٦خَُٟذ ب٣ى٫: ) (، no( ؤو )yesول٨ً َظٍ ؤلاظاباث بظاباث ٍَى

ى الخ٣لُو، خُض ظاءث َظٍ ال٩لمت ٦ٗىهغ  ل َو لذ التر٦ُب بىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى ٣ٞض خىَّ

 ظضًض، وؤَٚىْذ ًٖ ج٨غاع الٗىانغ اإلاىظىصة في ظملت الاؾخٟهام، وازخهغث ؤلاظابت. 

                                                           

لُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُتًىٓغ:  (1) الٗغا١: اإلاىعص، مج:  مجلت اإلاىسد، ؾمحر قٍغ٠، ألاهماٍ الخدٍى

 .41، 41م(، م: 2484، )2، ٕ:28

 .18ؾاب٤، م:  ، مغظ٘كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (2)
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ظَب خؿام البهيؿاوي في الخٟغ٢ت بِىه وبحن الخظٝ، بلى ؤن الخظٝ ٩ًىن في التر٦ُب  ٍو

ً )ؤ+ب( ٖىهغان َما ب٣ى آلازغ، ؤما في الخ٣لو ُٞسَخِهغ الٗىهٍغ : )ؤ+ب( ُٞدظٝ ؤخضَما، ٍو

دل مدلهما ٖىهغ آزغ َى )ط(  .(1)ٍو

ل٨ً ؾمحر ؾخِخُت ًظَب بلى الخٟغ٢ت بُجهما ٖلى هدٍى مسخل٠، ٞهى ًىٓغ بلحهما مً هاخُت 

ل ٫ بلى الٗىهغ ٢بل الخدٍى ضم اهخماثه اهخماء الٗىهغ املخىَّ ًخمشل في  ٖىضٍ خظٝل، بمٗجى ؤن اٖو

ا في الٗىهغ اإلاىظىص في التر٦ُب،  ى  مَّ ًَ خظٝ ؤخض ٖىانغ التر٦ُب ٖىضما ال ٩ًىن الٗىهغ مخ

 ل٣اهىن الخظٝ: 
 

 ٞا٢ترح حٗضًال

ى: ؤ   +   ب   ؤ    ؤ : ب   َو

 ب    ب : ؤ   ؤو:  ؤ   +   ب 

ً )ؤ( و )ب( جخدى٫ بلى )ؤ(  ؤنؤي  ا في  خُضالتر٦ُب اإلا٩ىن مً الٗىهٍغ ى  ال ٩ًىن الٗىهغ )ب( مخًمَّ

ا في )ب(، وطل٪ مشل خظٝ الٟاٖل  خُض)ؤ(، ؤو ؤجهما ًخدىالن بلى )ب(،  ى  ال ٩ًىن الٗىهغ )ؤ( مخًمَّ

ا ا مً الخبر، والخبر لِـ ظؼء  ا مً الٟٗل، واإلابخضؤ لِـ ظؼء  ؤو اإلابخضؤ ؤو الخبر، ٞالٟاٖل لِـ ظؼء  

 مً اإلابخضؤ.

ً في الٗىهغ الباقي ؤما الخ٣لو ٖىضٍ ؤو الخًِ ٤ُ ُٞخمشل في خظٝ ٖىهغ مً التر٦ُب مخًمَّ

 ل٣اهىن الخ٣لو:
 

 ُٞه، ٞا٢ترح حٗضًال

ى: ؤ   +   ب    ؤ    ؤ : ب   َو

 ب   ب : ؤ   ؤو:   ؤ    +   ب 

ً )ؤ( و )ب( ًخدى٫ بلى )ؤ(  ؤنؤي  ا في  خُضالتر٦ُب اإلا٩ىن مً الٗىهٍغ ى  ٩ًىن الٗىهغ )ب( مخًمَّ

َل( ؤي:  خُضًخدىالن بلى )ب(،  )ؤ(، ؤو ؤجهما
َ
ا في )ب(، ومشاله: الٟٗل: )خى٢ ى  ٩ًىن الٗىهغ )ؤ( مخًمَّ

ما: )٢ا٫( و  حن َو ً املخظٞو )٢ا٫ ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل(، ٞهظٍ الهُٛت اإلاىدىجت جًمىذ الٗىهٍغ

 .(2))ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل(

                                                           

 .44مغظ٘ ؾاب٤: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي  (1)
، مغظ٘ ؾاب٤، م:  مجلت اإلاىسد، ؾمحر قٍغ٠، ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُتًىٓغ:  (2)

41 ،44. 
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غي بٌٗ الضاعؾحن ؤن الٟغ١ بحن الخ٣لو وبحن الخظٝ  في اللٛت الٗغبُت ٨ًمً في ؤن الخظٝ ٍو

 .(1)٩ًىن في الٗىانغ الغثِؿت، والخ٣لو ٩ًىن في الٗىانغ اإلا٨ملت في الجملت

 

o ( ؤلاخال٫ ؤو الاؾدبضا٫Replacement)  

ت م٘ الخٟاّ  ُٟت الىدٍى ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًىي٘ ٖىهغ م٩ان آزغ؛ ألصاء هٟـ الْى

خم بمىظب َظا الىمِ وي٘ ٖىهغ م٩ان ٖىهغ (2)الضاللُتٖلى م٣بىلُت الجملت مً الىاخُت  ، ٍو

م٨ً جمشُله بـ:   آزغ، ٍو

 ، خُض خلَّ  الٗىهغ )ب( مدل الٗىهغ )ؤ((3) ب    ؤ   

   ط ، خُض خلَّ  الٗىهغ )ط( مدل الٗىهغ )ؤ(.    ؤ     

كتٍر ٞحها Antecedentومً ؤمشلت ؤلاخال٫ ما ٌٗٝغ بالًماثغ الاو٩ٗاؾُت ) ٌُ ؤن ( التي 

 ًخ٣ضمها اؾم ٌٗىص ٖلُه الًمحر الاو٩ٗاسخي، ومشا٫ طل٪:

               The girl cheats herself.  

ٌل باإلخال٫ خُض خل الًمحر الاو٩ٗاسخي )  The( مدل الٗباعِة الاؾمُت )herselfُٟٞه جدٍى

girl(4)(، ومشله في الٗغبُت: الىلض يغب هٟؿه . 

ل بـ )ومً ؤمشلت ؤلاخال٫ ٖىض حكىمؿ٩ي:  ٫ الجمل اإلاىظىصة في ال٣اثمت )ؤ( soالخدٍى ( الظي ًدّىِ

 بلى الجمل اإلاىظىصة في ال٣اثمت )ب(:

 )ب(                                                                             ( ؤ)

John arrives, I ᴓ arrive                                                      John arrives and so do I  
John can arrive, I ᴓ can arrive                             John  can arrive and so can I 

John arrives, I ᴓ have arrive                               John has arrived and so have  

                                                           

ت الخدىٍل كىذ ًىٓغ: الباع، ابتها٫،  (1) ت جدليليتمـاهش هـٍش ، حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش

 .41مغظ٘ ؾاب٤، :

 .151، مغظ٘ ؾاب٤ م: معجم كلم اللغت الىـشي الخىلي،  (2)

 . 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (3)

عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الحرمى٥، ، ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،جِؿحر دمحم ِٖسخى،: ًىٓغ (4)

 .14، 11م( م: 2484ألاعصن، )
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ى ٌ، الظي ٖىَّ ل بالخٍٗى الجؼء الشالض مً ظمل ال٣اثمت )ؤ(  ٞجمل ال٣اثمت )ب( صزلها الخدٍى

ُم ) ( م٣ام الٗباعة he( م٣ام الجملت الٟٗلُت، ٦ما ٣ًىم الًمحر )so(، ٣ٞام الٗىهغ )soباإلاىٞع

 .(1)الاؾمُت

ل بةٖاصة الترجِب،  ل، َى الخدٍى  آزغ مً ؤهماٍ الخدٍى
ٌ
َظا و٢ض صزل الجمَل الؿاب٣ت همِ

ر مى٢٘ الجؼء ألاو٫ والشالض وخلَّ  ظا ما ؾُإحي الخضًض ٖىه في خُض حٛحَّ ؤخضَما م٩ان آلازغ، َو

 الىمِ الخالي.

و ما جىنل بلُه البدض في ألاهماٍ الؿاب٣ت؛ خُض  ِ
ّ
ل٨ً ٢بل الخضًض ًٖ الىمِ ألازحر هلخ

٤ بحن الخظٝ  بجها جخضازل ُٞما بُجها و٢ض ًلبـ ٖلى الضاعؽ الٟهُل بُجها، ٣ٞض ًلبـ ٖلُه الخٍٟغ

اصة و   الخمضص، ؤو بحن ؤلاخال٫ و الخمضص، ؤو بحن ؤلاخال٫ والخ٣لو.والخ٣لو، ؤو بحن الٍؼ

اصة  و٢ض خاو٫ بٌٗ اللؿاهُحن جدضًض بٌٗ اإلاٟاع٢اث بحن الخظٝ والخ٣لُو، وبحن الٍؼ

ا عبِ َظٍ آلاعاء والجم٘  والخمضص ؤمشا٫ ؾمحر ؾخِخُت، وخؿام البهيؿاوي، وابتها٫ الباع، ٩ٞان لؼام 

 بحن ما ًبضو مجها ٖلى ه٣ٌُ.

وبحن ن َىا٥ ٖال٢ت بِىه ؤلاخال٫ وبحن الخمضص والخ٣لو؛ خُض ب ًت ًجب عنض اإلاٟاع٢اث بحنبضا

اصة ٖىهغ ؤو خظٝ ٖىهغ، مٟهىمي  الخمضص والخ٣لو، َاإلاا ؤهىا ٞحهما وؿدبض٫ ٖىهغا بأزغ، م٘ ٍػ

 : ال٣ى٫ بنوبٗباعة ؤزغي ًم٨ً 

اصة، ٞاإلخال ٟي ، ٞ ب+ط   الخمضص: ؤب ، و    ٫: ؤالخمضص ٌكبه ؤلاخال٫ بال ؤن في الخمضص ٍػ

دل مدله الٗىهغ دل ؤ) في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغ، ؤما (ب) ؤلاخال٫ ًسخٟي الٗىهغ )ؤ( ٍو ( ٍو

 .ا٫ جمضص  ٧ل بخال، ولِـ (، ٩ٞل جمضص بخال٫ب و ط) ؤو ؤ٦ثر، َما: مدله ٖىهغان

: )ٖلمُذ ؤن ٞٗىضما ج٣ى٫: )ٖلمُذ قِئا( حؿخُُ٘ جىؾُ٘ َظٍ الجملت ٞخ٣ى٫ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ض   ض  ا مؿاٌٞغ(، ٍػ ا مؿاٞغ( اإلا٩ّىن مً ٖضة جم جىؾُ٘ التر٦ُب َىا بةخال٫ التر٦ُب الاؾمي )بن ٍػ

 ا(.ٖىانغ مدلَّ الٗىهغ )قِئ  

 

                                                           

ؼ، البنى الترهيبيتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (1)  .88، 85، مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ
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 ٫ بؤلاخالٞهى ٌكبه الخ٣لو ٦ظل٪ و 
ُ
  ا٣هاه  ال ؤن في الخ٣لو ه

 
ب ،    ؤ :٫، ٞاإلخالاوخظٞ

دل مدله الٗىهغًسخٟي ٫ ، ٟٞي ؤلاخالط   ب +   ؤ :الخ٣لوو  ( ، ؤما في ب) الٗىهغ )ؤ( ٍو

٫، (، ٩ٞل ج٣لو بخالط) ، َى:دل مدلهما ٖىهغ واخض( ٍوؤ و ب) الخ٣لو ُٞسخٟي الٗىهغان

 .ا٫ ج٣له  ٧ل بخالولِـ 

ا( ؤهذ ج٣هض: )٦خب دمحم الضعؽ، وزالض ٦خب  ٞٗىضما ج٣ى٫:  ً )٦خب دمحم الضعؽ، وزالض ؤً

٣ذ الجملت، خُض اؾخ َُّ ٛىِذ ًٖ ج٨غاع جغ٦ُب )زالض ٦خب الضعؽ( وطل٪ بةخال٫ الضعؽ( ل٨ى٪ ي

  ً  ٧لمت )ؤً
 
  ًٖ َظٍ الجملت.ا( بضال

ل باtooوبًٗهم ّٖض الخٗبحر بـ ) ا مً الخدٍى  ، ٣ُٞى٫:إلخال٫( هٖى

                                            John likes Mary and Bill does too 

الٗباعة ألاولى( بلى doesبط ٌكحر الٗاثض بٗض )
ال  (1) ل جدٍى ، ل٨ً الظي ًبضو لي ؤن ظٗل َظا الخدٍى

ً الؿاب٣حن،  ٞلم ٨ًً بخال٫َ too؛ ألهه ؤحى بٗىهغ ظضًض )بالخ٣لُو ؤص١ ( ؤٚجى ًٖ ج٨غاع الٗىهٍغ

ظا ج٣لُو. ً مدل ٖىهغ، َو  ٖىهٍغ مدل ٖىهغ، بهما بخال٫ ٖىهٍغ

ل باإلخال٫( ٣ٞض ٖضَا ؾمحر اؾخ noؤو   yesو٦ظل٪ ؤلاظابت بـ ) ، وألاص١ ؤجها (2)ِخُت مً الخدٍى

ا ج٣لُو؛ للؿبب الؿاب٤ هٟؿه؛ ٞإصاة الجىاب ؤٚىذ ًٖ بٖاصة التر٦ُب، والتر٦ُب لِـ ٖىهغ  

ذ مدل واخض  
ّ
ا، بهما َى م٩ّىن مً ؤ٦ثر مً ٖىهغ، ؤي ؤن ؤصاة الجىاب اإلا٩ىهت مً ٖىهغ واخض خل

ً وؤ٦ثر .  ٖىهٍغ

ل ًضزالن في همِ آزغ َى وزالنت ال٣ى٫ ؤن الخمضص والخ٣لو  همُان مً ؤهماٍ الخدٍى

، ولِـ ٧ل بخال٫ ًم٨ً 
 
ىهان بخالال

ُ
ا. ّٖض ؤلاخال٫، ٩ٞل جمضص ؤو ج٣لو ٩ً ا ؤو ج٣له   ٍ جمضص 

اصة ؤو ه٣هان.  ٞاإلخال٫: ًدل ُٞه ٖىهغ  مدل ٖىهغ، صون ٍػ

 والخمضص: ًدل ُٞه ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ.

 ً ٖىهغ . والخ٣لو: ًدل ُٞه ٖىهغ مدل ؤ٦ثر م

                                                           

ت جدليليتًىٓغ: الباع، ( 2) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ مـاهش هـٍش

 ٣لذ َظٍ اإلاٗلىمت مً بٌٗ اإلاغاظ٘ ألاظىبُت.، خُض ه42ؾاب٤، م: 

 .42، مغظ٘ ؾاب٤، م:  مجلت اإلاىسد، ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُت (1)



71 

 

وبٗض الى٢ٝى ٖلى ظىاهب الاجٟا١ والازخالٝ بحن ألاهماٍ الشالزت الؿاب٣ت، وظب عنض 

اصة والخمضص مً ظهت ؤزغي، ٣ٞض جىنلذ َظٍ  اإلاٟاع٢اث بحن الخظٝ والخ٣لُو مً ظهت، وبحن الٍؼ

اصة والخمضص عاظ٘ بك٩ل ٦بحر  بلى الضعاؾت بلى ؤن مضاع الخمُحز بحن الخظٝ والخ٣لُو، وبحن الٍؼ

ي باإلخال٫، ُٞإحي  ى ما ُؾّمِ مٟهىم الاؾدبضا٫؛ خُض بن الخ٣لُو والخمضص ًضزلهما اؾدبضا٫، َو

اصة  اصة لِـ ٞحهما اؾدبضا٫، ٞالٍؼ اصة ٖىانغ ؤو خظٞها، ل٨ً الخظٝ والٍؼ ا بٍؼ ي  ل مّٗىِ الخدٍى

 ج٩ىن بةياٞت ٖىهغ لِـ له وظىص ؤنال في التر٦ُب، وصون ؤن ؤّٖىِى به ًٖ ٖىانغ ؤزغي،

ًه بٗىانغ ؤزغي.   والخظٝ: خظٝ ٖىهغ مً التر٦ُب صون حٍٗى

اصة اإلاٟاُٖل، والٓغٝو ... بلخ.  اصة خغٝو الاؾخٟهام والىٟي والخى٦ُض، و٦ٍؼ اصة ٦ٍؼ  ٞالٍؼ

 والخظٝ ٦دظٝ الٟٗل ؤو الٟاٖل ؤو اإلاٟٗى٫ به، ؤو خظٝ اإلابخضؤ ؤو الخبر ... بلخ 

ظا ما ظٗل بٌٗ الضاعؾحن ًظَب بلى ؤن الٟغ١  بحن الخ٣لو وبحن الخظٝ في اللٛت الٗغبُت  َو

 .(1)٨ًمً في ؤن الخظٝ ٩ًىن في الٗىانغ الغثِؿت، والخ٣لو ٩ًىن في الٗىانغ اإلا٨ملت في الجملت

اصة  وؤما ما طَب بلُه ؾمحر اؾخِخُت مً ؤن الٟاع١ بحن الخظٝ والخ٣لو، وبحن الخمضص والٍؼ

٫ بلى الٗىهغ ٢بل٨ًمً في  ل اهخماء الٗىهغ املخىَّ ضم اهخماثه الخدٍى ٞاقتٍر في الخمضص  ،ٖو

ا ألخض ٖىانغ َظا التر٦ُب، ؤما   ُ والخ٣لُو ؤن ٩ًىن الٗىهغ الظي جمضص به التر٦ُب ؤو ج٤ًُ مىخم

اصة ج٩ىن بةياٞت ٖىهغ ال وظىص له في  اصة والخظٝ ٞلم ٌكتٍر ٞحهما َظا الاهخماء، ٞالٍؼ الٍؼ

ى  التر٦ُب، وال اهخماء ُٞه بلى ؤي ٖىانغ َظا ا ا في لتر٦ُب، والخظٝ ٩ًىن في ٖىهغ ال ٩ًىن مخًمَّ

اصة، ول٨ىه ٚحر ص٤ُ٢  -الٗىهغ اإلاىظىص في التر٦ُب  ٞهظا ٢ى٫ٌ ًم٨ً ٢بىله في همُي الخظٝ والٍؼ

ضمه ٚحر مخد٤٣  ه مً خُض الاهخماء ٖو ُٞما ًسو الخمضص والخ٣لو؛ طل٪ ؤن الكٍغ الظي اقتَر

ل في ٧ل الترا٦ُب التي صزلها الخمضص والخ ٣لو، ٞةطا ٧ان ٢ض اؾدكهض بالٟٗل )خى٢َل( ٖلى ؤهه جدٍى

ما: )٢ا٫( و )ال خى٫ وال ٢ىة  حن َو ً املخظٞو بالخ٣لو ألن َظٍ الهُٛت اإلاىدىجت جًمىذ الٗىهٍغ

غ ُٞه قٍغ الخًمحن والاهخماء، ٣٦ىله: )٦خب دمحم  بال باهلل( بال ؤن مشاال آزغ ٖلى الخ٣لو لم ًخٞى

ا( ُٟٞه  ً ج٣لُو للجملت، خُض ؤٚىذ ٖباعة )ؤًًا( ًٖ ج٨غاع جغ٦ُب )زالض ٦خب  الضعؽ، وزالض ؤً

                                                           

ت جدليليتًىٓغ: الباع،  (1) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ مـاهش هـٍش

 .41ؾاب٤، :
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الضعؽ(، ول٨ً الٗباعة )ؤًًا( التي جم بها ج٣لُو الجملت لم جخًمً ؤي ٖىهغ مً ٖىانغ التر٦ُب 

 املخظٝو )زالض ٦خب الضعؽ(.

غ ُٞه قٍغ الخًمحن والاهخماء: ظملت:  ضا مؿاومشا٫ آزغ ٖلى الخمضص لم ًخٞى ٞغ(، )ٖلمُذ ؤن ٍػ

ضا مؿاٞغا( مدل الٗىهغ )٣ٞض جم جىؾُ٘ ظملت  ٖلمُذ قِئا( وطل٪ بةخال٫ اإلاغ٦ب الاؾمي )ؤن ٍػ

الخٔ ؤن َظٍ الٗىانغ التي جم بها جىؾٗت الجملت ال جخًمً وال جيخمي لٗىهغ )قِئا(. ا(، وٍُ  )قِئ 

الخمضص ه ال ًم٨ً ايُغاص قٍغ الخًمحن َظا في الٗىانغ التي صزلها ال٣ى٫ بهومً َىا ًم٨ً 

اصة والخظٝ في ازخهام الىمُحن  ب٣ى الٟاع١ بحن َظًً الىمُحن وبحن همُي الٍؼ والخ٣لو، ٍو

 ألاولحن باالؾدبضا٫ )ؤلاخال٫(. 

 

o  الترجِببٖاصة ( ؤو الخباص٫ ؤو الخ٣ضًم والخإزحر ؤو الى٣لPermutation):  

ٍ٘ آزغ ٍ٘ في الجملت بلى مى٢ ا ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًى٣ل ٖىهغ مً مى٢ ، ؾىاء ٧ان ج٣ضًم 

ا  .(1)ؤو جإزحر 

م٨ً جمشُله بـ: ؤ   (2)+  ؤ  ب    +  ب  ٍو

٤ جباص٫ مى٢ٗحهما، ُٞهبذ )ؤ( في م٩ان )ب( ، و   "خُض ًخم بٖاصة جغجِب اإلا٩ىهحن ؤ + ب ًٖ ٍَغ

 .(3))ب( في م٩ان )ؤ("

ت:  ومً ؤمشلت َظا الىمِ: جغ٦ُب اإلابجي للمجهى٫ في اللٛت ؤلاهجلحًز

 John saw Bill   ٞالبىاء للمٗلىم ٩ًىن التر٦ُب:                                      

ل التر٦ُب بلى اإلابجي للمجهى٫ ٩ًىن:            Bill was seen by Johnوبٗض جدٍى

خُض اهخ٣ل الٗىهغ الشالض بلى مى٢٘ الٗىهغ ألاو٫، واهخ٣ل الٗىهغ ألاو٫ بلى مى٢٘ الٗىهغ 

اصة، ٞإياٝ ماضخي ٞٗل ال٨ُىىهت، الشالض، وصزله  ل بالٍؼ ل َى الخدٍى همِ آزغ مً ؤهماٍ الخدٍى

                                                           

، مغظ٘ للعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلتًىٓغ: ٚلٟان، ا (1)

 .221ؾاب٤، م: 

 .14، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (2)

 .44مغظ٘ ؾاب٤، م: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، البهيؿاوي  (3)
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٠ الشالض مً الٟٗل الغثِـ ى الٟٗل، مً زال٫ ٢اٖضة الخ٣ت، زم  والخهٍغ بلى الٗىهغ الشاوي َو

٣ِل بلى مى٢٘ الٗىهغ الشالضbyؤياٝ ؤًًا )
ُ
 .(1)( ٢بل الٗىهغ ألاو٫ الظي ه

 التي ظاء بها حكىمؿ٩ي:ومً ؤمشلت الخ٣ضًم والخإزحر 

e Seems [John to be happy]                               :ا[× ؤي  ًبضو ]ظىن ؾُٗض 

 ًبضو ؾُٗضا[]× ، ؤي: ظىن  John seems [e to be happy]جخدى٫ بلى البيُت  الخالُت: 

جإزغ مى٢ٗه ( في التر٦ُب الٗم٤ُ الظي John( ٌكٛل مى٢٘ اإلاغ٦ب الاؾمي )eٞالٗىهغ الٟاٙع )

، بمٗجى ؤهه ه٣ل (2)بلى اإلاى٢٘ الشالض في طاث التر٦ُب، بضال مً اإلاى٢٘ ألاو٫ في التر٦ُب الؿُخي

ا في البيُت الٗم٣ُت  الٗىهغ الشالض في الىن٠ التر٦ُبي بلى مى٢٘ الٗىهغ ألاو٫ الظي ب٣ي ٞاٚع

ضة بىاؾُت ٢ىاٖض بيُت الٗباعة
َّ
 .(3)اإلاىل

ل بةٖاصة ال هاع الٗىاًت بهومً مىاي٘ الخدٍى  :(4)ترجِب ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به؛ وطل٪ إْل

                                          Her hat she take off. 

 .She took off her hat                  وؤنل التر٦ُب:

م٨ً بالترجِب ؤن ج٩ىن:  C+ B +A، ؤو  C+ A + B، ؤو    B+ A + C، ؤو   A+ B + C   ٍو

ب٣ى اإلا َى طاجه، لم ًخٛحر؛ ألن حكىمؿ٩ي ًىُل٤  الجضًضٗجى ٖىضٍ في َظٍ الجملت، بترجُبها ٍو

ها، وإن ٧ان الخٗبحر ٖىه بُغ١ واخٌض مً ٞغيُت اإلاٗجى الٗم٤ُ الظي َى  ِ
ّ
في الجمل الؿاب٣ت ٧ل

 .مخٗضصة

    

  

                                                           

، و٦ظل٪ جغظمت دمحم ٞخُذ، 212، جغظمت: مخي الضًً خمُضي، مغظ٘ ؾاب٤، م: ملشفت اللغتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (1)

ىٓغ ؤًًا: حكىمؿ٩ي، 211مغظ٘ ؾاب٤، م: ؼ، ، البنى الترهيبيت، ٍو  .81مغظ٘ ؾاب٤، م: جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 .11البهيؿاوي، مغظ٘ ؾاب٤، م:، جغظمت وحٗل٤ُ: خؿام اللغت واإلاعؤوليتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (2)

 .211، بترظمت: مخي الضًً خمُضي، مغظ٘ ؾاب٤، م: ملشفت اللغتًىٓغ: حكىمؿ٩ي،  (3)

ت جدليليتالباع،  (4) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ ؾاب٤، مـاهش هـٍش

 .43، 41م:
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ت الخىليذًت الخدىٍليت في الفىش اللشبي  اإلالاصش الىـٍش

لُت امخض ٖلى هدى واؾ٘، وا ال٣ى٫ بنًجضع  ت الخىلُضًت الخدٍى خخل م٩اهت ٦بحرة نِذ الىٍٓغ

حن في   ؤهداء قتىلٟخذ بلحها ؤهٓاع اللٍٛى
 
، ٞىنل نضاَا بلى ٖاإلاىا الٗغبي، وجل٣ٟها بًٗهم مداوال

ت، وخاو٫ آزغون عبِ َظٍ  ٤ َظٍ الىٍٓغ جُب٣ُها ٖلى اللٛت الٗغبُت، وجدلُل ٢ىاٖض الٗغبُت ٞو

ت ب ترازىا الٗغبي، ووؿبت ؤًٞلُت الؿب٤ للٗغب، وجسههذ بٌٗ الضعاؾاث ؤ٦ثر في مٟهىم الىٍٓغ

ل ٞغنضث ؤهماَه  ىانٍغ التي جازغ في التالخدٍى ٣ذ َظٍ ألاهماٍ ٖلى ُٖىت مً ، ر٦ُبٖو بَّ َو

٘ َظٍ ألاهماٍ في هو قٗغي ؤو هثري  ُما ًلي ٖغى ل .ُٖىاث الىو ألاصبي، ٧إن جدبَّ هظٍ الجهىص في ٞو

لُت ٖلى اللٛت الٗغبُت:جُب٤ُ ا ت الخدٍى  لىٍٓغ

ليت كلى اللغت اللشبيت:دساظاث لخؼبيم الىـٍش  ت الخدٍى

ّٗض صعاؾت دمحم الخىلي 
ُ
(1)كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتح

اللٛت  لخدلُل ٢ىاٖض ؤو٫ مداولت 

لُت، اٖخمض ٞحها ٖلى الٗغبُت   اإلاُىعة )ٞلمىع  ٞغيُت )حكاعلؼٖلى ؤؾاؽ ال٣ىاٖض الخىلُضًت الخدٍى

ت ًٖ م 11بلٛذ ) الٗغبُت جغا٦ُب مً ُٖىت ٖلى صعاؾخه ؤ٢ام حكىمؿ٩ي، و٢ض  هٍٓغ ( ظملت، ٢ضَّ

ل البيُت الٗم٣ُت بلى بيُت ؾُدُت، ٞهاٙ ) لُت الالػمت لخدٍى ا مً 13ٞحها ال٣ىاهحن الخدٍى ( ٢اهىه 

لخٔ "ؤّن َظٍ ال٣ىاهح ًُ ت، ومً َىا  ت وؤلاظباٍع لُت الازخُاٍع ن لم جدؿم بالبؿاَت، ٦ما ال٣ىاهحن الخدٍى

لُحن، مشل: الخظٝ والاؾدبضا٫ والخىؾ٘  ا إلاا ٖىض الخدٍى  ٣ ت ٞو ُّ ٍغ ٧ل
ُ
ا في ؤَ ؤجها ٦شحرة؛ بط لم ًدهَغ

ض ال٣ىاٖض وال ًخىاءم م٘ مبضؤ الا٢خهاص في الضعاؾاث اللؿاهُت ...   زم بن الخىلي... ٦ما ؤن َظا ٣ٌِّٗ

خه ًٖ الاَخمام با بهظٍ ال٣ىاٖض اخخٟى ، ؤي٠ بلى طل٪ ؤه٪ ججض بٌٗ (2)"إلاٗجى في جدلُلهٞهٞغ

الخ٩ل٠ في نُاٚت َظٍ ال٣ىاٖض؛ طل٪ ألهه اؾخٗمل ٢ىاٖض ويٗذ لىن٠ لٛت ؤزغي وخاو٫ 

ى ٢اهىن خظٝ  لي ًىعصٍ، َو ظا ما ججضٍ بىيىح مً ؤو٫ ٢اهىن جدٍى جُب٣ُها ٖلى اللٛت الٗغبُت، َو

ت ال ل لها ظاع الٟاٖل، والظي ٌّٗضٍ مً ال٣ىاهحن ؤلاظباٍع ِ
ّ
مش ع ٞحها خٝغ ظغ ٌؿب٤ الٟاٖل، ٍو تي ًخهىَّ

 باإلاشا٫:  مصخى + مً + الىلض.

 + الىلض.  ᴓمصخى +                

                                                           

ش، 2، ٍ، اللشبيت كىاكذ جدىٍليت للغتًىٓغ: الخىلي، دمحم،   (1) اى: صاع اإلاٍغ  .م(2482، )الٍغ

٘، 2، ٍدساظاث في اللعاهياث اللشبيت الؿُض، ٖبضالخمُض، (2) ان: صاع الخامض لليكغ والخىَػ م(، م: 1224، ) ٖمَّ

81 ،84. 
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ل الٟٗل بلى  ٗلل اٞترايه لخظٝ خٝغ الجغ ٢بل الٟاٖل بؿبب ْهىع َظا الجاع ٖىض جدٍى َو

ُي للىلض(
ْ

صخ
َ
 .(1)مهضع، و٧إن البيُت الٗم٣ُت له: )اإلا

لُت ويغب ؤمشلت لخُب٣ُها ٖلى اللٛت  ٢ض ؾب٤ ٦خابه َظاو  ت الخدٍى َل ُٞه الىٍٓغ
َ
 ها٢

ٌ
بدض

)ٌ ل: )الخظٝ، والخباص٫، والخ٣ضًم، واليسخ، والخٍٗى ، (2)الٗغبُت، وجدضر ُٞه ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

٫ بلحها ُٞما طَب بلُه في ٦خابه لُت للٛت الٗغبُت(. ولٗله ٧ان الىىاة التي ٖىَّ  )٢ىاٖض جدٍى

ت الخىلُضًت  لذ حٗم٤ُ صعاؾت اللٛت الٗغبُت فيث التي خاو ومً ؤواثل الضعاؾا يىء الىٍٓغ

ا، ؤولها بٗىىان:  لُت صعاؾاث مِكا٫ ػ٦ٍغ ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت الخدٍى

ت ألالعييت( ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت والشاهُت بٗىىان:  (3)اللشبيت )الىـٍش

و٢ؿمها بلى اؾمُت ، ٖغى إلاٟهىم الجملت ٖىض الىداة الٗغب، (4)البعيؼت( اللشبيت )الجملت

ٗلُت وؤن بُجهما ٖال٢ت وز٣ُت لُت؛ خُض ج، ؤي ٞو غظٗان بلى بيُت واخضة في ججم٘ بُجهما ٖال٢ت جدٍى

ل الاؾم  ل ٌؿمى جدٍى اإلاؿخىي الٗم٤ُ، ٞالجملت الاؾمُت مكخ٣ت مً الجملت الٟٗلُت بىاؾُت جدٍى

ا مى٢ٗه يمحرا ٌٗىص بلُه، ٦ما في 
 
ّٗض بلى مى٢٘ الابخضاء، جاع٧ ُُ التر٦ُب  )الغظالن ؤ٦ال الخٟاخت(، ٞ

 .(5)ألاؾاسخي في البيُت الٗم٣ُت: َى ٞٗل + ٞاٖل+ مٟٗى٫ به

ن ؤن ما و٢ض خاو٫ اؾخ٣غاء  ٖضص مً ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت وجدلُلها بمىٓىع  لي، وبحَّ جىلُضي جدٍى

٤ بالجملت الٗغبُت؛ ولظل٪ ًضٖى بلى  اَخضي
َّ
بلُه مً ٢ىاٖض لِؿذ بال٣ىاٖض ال٩املت في ما ًخٗل

 مخابٗت البدض في َظا املجا٫.

ل ت الخدٍى -َىا ُت ٖلى اللٛت الٗغبُت، ل٨ً ما حهم وامخضث بٗضَما الضعاؾاث في جُب٤ُ الىٍٓغ

ل. -ٖلى وظه الخهىم ٤ مجها بإهماٍ الخدٍى
َّ
 َى ما ًخٗل

                                                           

 .221 – 221، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتًىٓغ: الخىلي، ( 2)

لُت واللٛت الٗغبُت، ًىٓغ: الخىلي، دمحم، الىٓغ ( 1) م(، 2455، )2، الؿٗىصًت، مج دساظاث حاملت اإلالً ظلىدٍت الخدٍى

 (.128 – 241الهٟداث: )

ا، مِكا٫، ٦2481خبه في ٧اهىن الشاوي ) (3) ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت م(، ًىٓغ: ػ٦ٍغ

ت ألالعييت( ٘، ، )بحروث: اإلااؾؿت الجامُٗت 1، ٍ)الىـٍش  م(.2483للضعاؾاث واليكغ والخىَػ

غان ) (4) ا، مِكا٫، ٦2481خبه في خٍؼ با، ًىٓغ: ػ٦ٍغ ألالعييت الخىليذًت م( ؤي بٗض ال٨خاب الؿاب٤ بسمؿت ؤقهغ ج٣ٍغ

 .م(2483، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ، )بحروث: 1ٍ، ت(الجملت البعيؼوالخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت )

 .14 – 11لؿاب٤، م: اإلاغظ٘ ا (5)
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لخصّ خدساظاث ا  ذ بالحذًث كً أهماغ الخدٍى

لي، ٣ٞض  وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض ٖالجذ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي جدٍى

ىانٍغ ال ل ؤهماَه ٖو هّ ُوظضث صعاؾاث عنضث مً الخدٍى لذ الخضًض في تي جازغ في التر٦ُب، ٞو

 طل٪، مجها:

ت  (1)هدى اللغت وجشاهيبها في٦خاب  ّٗض مً اإلاهخّمحن بضعاؾت الترا٦ُب اللٍٛى ٌُ لخلُل ٖماًغة الظي 

لُت وؤنىلها  ت الخىلُضًت الخدٍى لي، وله م٣الت بٗىىان: )الىٍٓغ ٤ مىٓىع جىلُضي جدٍى للٛت الٗغبُت ٞو

لُتفي الىدى الٗغبي( جدضر ٞ ت الخىلُضًت الخدٍى ى في  .(2)حها ًٖ الهلت بحن الترار الىدىي والىٍٓغ َو

غ الغثِؿ٦خابىا َظا ًدىاو٫ الجملت الٗغبُت ٍو لها بلى ت للجملت الىىاة وؤن ؤي حُٛحر ٞحها ًدىّ بحن ألَا

ٍل في ا ل التي جاصي بلى جدٍى لُت ٖبر ٖىانغ الخدٍى َظا  إلابجى ًخ٤ٟ م٘ الخدىٍل في اإلاٗجى.ظملت جدٍى

٠ للبيُت الؿُدُت والبيُت الٗم٣ُت، ٞال  وله وظهت هٓغ مسخلٟت ٖما ظاء به حكىمؿ٩ي مً حٍٗغ

٣ًهض بالؿُدُت التر٦ُب الٓاَغ ؤو الىظه اإلاىُى١ مً الجملت، بهما هي الجملت الىىاة التي 

الٗم٣ُت:  لغثِؿت الٓاَغة في جل٪ الجملت ، ؤما البيُتجًبُها ال٣ىاٖض التي جخد٨م في هٓم ال٩لماث ا

اإلاٗجى الظي ًغمي بلُه اإلاخ٩لم بٗباعاث ًداو٫ ؤن ًغجب ٧لماتها مً ظضًض، ؤو ؤن ًدظٝ مجها، ؤو  ٞهي

ر في الخغ٧اث ألانل التي ٧اهذ لها، ؤو ؤن ًى٣ُها بىٛمت نى  ض ٖلحها، ؤو ؤن ٌّٛحِ جُت ظضًضة جُٟض ًٍؼ

٨ظا ٞالبيُت الٗم٣ُت ٖىضٍ هياإلاٗجى الجضًض لُت الخايٗت  ، َو اإلاٗجى الظي جخًمىه الجملت الخدٍى

لي.  ل٣ىاٖض الىدى الخدٍى

ض بُان؛ بط ٧ان  ل بمٍؼ والخ٣ُ٣ت ؤن َظا ال٨خاب ٌّٗض ؤقهغ مً ؾاب٣ُه في جىاوله ألهماٍ الخدٍى

ِٗغى آعاء  و -ؤو ٖىهغ  ٦ما ٌؿمُه في ٦خابه  -ٌكغح مٟهىم ٧ل همِ  ٗه في ٦الم الٗغب، َو ًخدبَّ

ت، ال٣ضماء واملخ  في ٧ل طل٪ بلى اإلاٗجى التي جخًمىه َظٍ الترا٦ُب اللٍٛى
 

ضزحن  ُٞما ًسهه، ُمدُال

ظٍ الٗىانغ هي: التر  اصة والخظٝ، والخغ٦ت ؤلا َو  ٖغابُت، والخىُٛم.جِب والٍؼ

غاب الخ٣ضًغي، بط ٌٗضٍ مً ًٞى٫  ا مً ؤلٖا  ٟ وبىٓغة ص٣ُ٢ت في ٦خاب ٖماًغة ججض له مى٢

مخٟغ٢ت مً ٦خابه، ٞٗىضما ًخدضر ًٖ )َمً( ٣ًى٫: "هي الٟاٖل وال جإزظ طل٪ في مىاي٘  صَ ال٣ى٫، وعَ 

                                                           

ت، )ظضة: 2ٍ ،في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( ،ٖماًغة، زلُل (1)  .م(2484، ٖالم اإلاٗٞغ

ت الخىلُضًت الخدىٍلُت وؤنىلها في الىدى الٗغبي،  (2) ، املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍتٖماًغة، زلُل، الىٍٓغ

ىم الضولي للٛت الٗغبُت، الٗضص: ىم: مٗهض الخَغ  (. 43 - 11م(، الهٟداث: )2481، )2الخَغ
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خغ٦خه الًمت؛ ألجها مبيُت، وال خاظت بىا بلى ال٣ى٫: )َى مبجي ٖلى ... في مدل ...( ألن الخغ٦ت َىا 

٣ى٫ في ؤؾماء الاؾخٟهام )ؤًً و٠ُ٦ ومتى(: ، وال صوع لها في ؤصاء اإلاٗجى"، لِؿذ مما ًجب ؤن ًٓهغ ٍو

ل ؤو املخل ؤو الخ٣ضًغ". ًٞى٫ ال٣ى٫ ؤن ٣ًا٫ بهظا ٖلى "ومً  الخإٍو

لت بؾغاٝ الىداة ججاٍ الٗامل، مى٢ٟه ججاٍ الٗامل، ٞهى ٌؿدى٨غ مؿإ مما ؾب٤ ًٓهغو 

 بن لم جٓهغ خغ٦خه  خٛالهم اإلاؿخمغ بالبدض ًٖ مؿٙىقوا
 

ل٩ل خغ٦ت بٖغابُت، وؤن ل٩ل ٖامٍل ٖمال

عث، ٞمشال في ظملت )لِـ ٖلي ب ّضِ
ُ
هٍض: اؾم مجتهٍض( ال مبرع لل٣ى٫ بإن الباء خٝغ ظغ ػاثض، ومجت٢

ا مىهىب مدال.
 
غاء )ال٨خاَب( الظي ًغي  مجغوع لٟٓ ومشا٫ آزغ: ٟٞي ؤؾلىب الخدظًغ )ألاؾَض( وؤلٚا

ٌ ٖماًغة طل٪ ٢اثال:  -الىداة ؤن الىانب ُٞه َى ٖامل مدظٝو ج٣ضًٍغ )اخظع( ؤو )الؼم(  ًٞغ

ا ما ٢ُمت  ، وإن ْهغ ٣ٞض ه٣ل الخٗبحر "ولؿذ ؤصعي خ٣  َظا الٗامل املخظٝو الظي ال ًجىػ بْهاٍع

غابُت التي هي الٟخدت،  غ الخغ٦ت ؤلٖا بلى مٗجى ٚحر الظي ٧ان له، لؿذ ؤصعي ما ٢ُمخه ٚحر مداولت جبًر

ا لٗاملوالتي ًجب ؤن ج٩ى  ظا ما ٢(1)"ن ؤزغ  غابُت بىنٟها ؛ َو  اٖىهغ  اصٍ بلى الىٓغ للخغ٦ت ؤلٖا

 
 

ل؛ بط لها ؤزغ ٦بحر في حُٛحر اإلاٗجى  قإجها قإن ؤي ٞىهُم في ال٩لمتم مؿخ٣ال   ً ٖىانغ الخدٍى
ٌ
له ٢ُمت

مَّ وؤزٌغ في ؤلاٞهاح وؤلاباهت ّٖما في الىٟـ مً مٗاٍن، 
َ
ا إلاا في هٟـ اإلاخ٩لم  ومً ز  ٣ ا ُمد٣ِّ ٩ًىن حُٛحَر

ض ؤلاباهت وؤلاٞهاح ٖىه لُت مً مٗجى ًٍغ ، ٟٞي اإلاشا٫ الؿاب٤ ًدلل التر٦ُب ٖلى ؤهه ظملت جدٍى

ل بالخظٝ اٖخماصا ٖلى الؿُا١ الظي ج٣ا٫ ُٞه،  لجملت جىلُضًت هي: )َظا ألاؾُض( زم ظغي ٖلحها جدٍى

ت ال ٣ًهض مجها ٚحر ؤلازباع، ل٨ً اإلاخ٩لم إلاا  ٘ لدكحر بلى ظملت زبًر ٞب٣ُذ ٧لمت )ألاؾُض( في خالت الٞغ

ر ًٖ مٗجى ظضًض ًسخل٠ ًٖ اإلاٗجى في الجملت الخىلُضًت ألانل، ٩ٞان البض مً بظغاء  ؤعاص ؤن ٌّٗبِ

الخُٛحر في ٞىهُم الخغ٦ت، ٞاؾدبض٫ الٟخدت بالًمت، واهخ٣ل اإلاٗجى مً ؤلازباع بلى الخدظًغ، 

وجدّب٘ مشل َظا ٞالٟخدت هي الٗىهغ الظي خّى٫ الجملت مً باب بلى باب، ومً مٗجى بلى مٗجى ظضًض، 

، وؤؾماء ألاٞٗا٫، والاؾم اإلاىهىب بٗض واو اإلاُٗت، ، والٟٗل بىاب ٖضة، مجها: الازخهامفي ؤ

ت.  اإلاىهىب بٗضَا، و٦م الخبًر

ا ٖما ظاء به الىداة، َظا و   ٟ ا مسخل ت جىظحه  ه ٞحها بٌٗ ال٣ًاًا الىدٍى للباخض آعاٌء مخٟغ٢ت ًىّظِ

ل، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫: ف ا في َظا ٖلى ٖىانغ الخدٍى ي خا٫ ج٨غاع الٟٗل )ًضعؽ ًضعؽ ٖلي( مٗخِمض 

اصة ٣ٞض ٦غع الٟٗل ج٨غاعا  ال بالٍؼ ا مً خظٝ الٟاٖل، ل٨ىه ًغي في الجملت جدٍى ٞالىداة ظٗلَى

                                                           

 .231مغظ٘ ؾاب٤، م: ،في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( ،ٖماًغة، زلُل (1)
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ومشا٫ آزغ في )بهما( التي ٖضَا  .ن ًا٦ض الٟٗل ال الٟاٖل ٨ٞغٍعلُٟٓا للخى٦ُض؛ بط ؤعاص اإلاخ٩لم ؤ

ا ؤصاة ٢اثمت ت، ل٨ىه اٖخبَر ٦ُض بضعظت ؤ٢ىي مما بظاتها، وهي ؤصاة جُٟض الخى  الىداة ٧اٞت وم٨ٟٞى

اصة.ّن(جُٟض )ب ل بالٍؼ  ، ولظل٪ ٧اهذ مً ٖىانغ الخدٍى

ل الٗغبي: ومً ال٨خب  التي  (1)مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي٦خاب  جىاولذ الخدٍى

الًىء ٖلى  ؾتهل صعاؾخه ببُان الٛاًت التي ويٗذ لها وهي "بل٣اءا٣ٞض  ملخمض خماؾت ٖبضالل٠ُُ

تهم التي  ىن الٗغب مً زال٫ هٍٓغ بٌٗ الترا٦ُب في الٗغبُت التي جدىلذ مً ؤنل اٞتريه الىدٍى

ج٣ىم ٖلى اٞتراى )ؤنل( م٣ّضع، وجغ٦ُب ْاَغ ًدا٦م بلى طل٪ ألانل، مً زال٫ ٖضص مً ال٣ىاٖض 

ت ال٣ضًم ت التي جد٨م َظٍ الٗال٢ت، م٘ اإلا٣اعهت بحن َظا الىٕى مً اإلاٗالجت الىدٍى ت وبحن هٍٓغ

 حكىمؿ٩ي".

م٨ً  ل ٢ض ْهغ في الىدى  ال٣ى٫ بنٍو الباخض خاو٫ في ٦خابه ؤن ٌكحر بلى ؤن مٟهىم الخدٍى

غْث ٦شحر  مً الٗباعاث والترا٦ُب  ّؿِ
ُ
لُت بمئاث الؿىحن، خُض ٞ ت الخدٍى الٗغبي ٢بل ْهىٍع في الىٍٓغ

ذ بهظا اإلاهُلر،  ل، ل٨ً صون الخهٍغ ٤ مٟهىم الخدٍى بحن ؤن )ٞو جمُحز الجملت( الٗغبُت ٌّٗض مشاال ٍو

ٌض هٟؿا( جمُحز  ل الظي ًغص بلٟٓه نغاخت، ٟٞي )َاب ٍػ ا ٖلى الخدٍى ٌ واضخ  ًٖ الٟاٖل، وفي  مدى

ٌ )ٚغؾذ ألاعى شجغا( جمُحز    ًٖ مٟٗى٫. مدى

ؿخض٫ ٖلى طل٪ بإن مٟهىم البيُت الٗم٣ُت ٧ان وعاء الخٟغ  ٤ بحن ٦شحر مً الجمل التي جبضو ٍَو

٤ بحن الخا٫ واإلاٟٗى٫ به الشاوي، وبحن ؤلاياٞت اللُٟٓت  مدكابهت في ؾُدها، ٞهى وعاء الخٍٟغ

بحن ؤن الىدى الٗغبي ٢ام ٖلى اٖخباع البيُت الٗم٣ُت  ت، وبحن ٠ُٖ البُان والبض٫ ... بلخ، ٍو واإلاٗىٍى

ل مجها بلى البيُت الؿُدُت، وؤن مٗٓم زال  ٞاث الىداة ٧اهذ خى٫ ج٣ضًِغ البيُت الٗم٣ُت والخدٍى

ا بلى ظملت   ُ ه ًجٗل الاؾم اإلاىاصي مىخم ل في جدلُل التر٦ُب الىاخض، ٞؿِبٍى ِٕ ٢ىاٖض الخدٍى
وجىىُّ

ا: )ؤصٖى ؤو ؤهاصي(، ل٨ً اإلابرص ههبه بدٝغ الىضاء الظي  ٞٗلُت خظٝ مجها الٟٗل والٟاٖل، ج٣ضًَغ

مَّ ؾّض مؿض الٟٗل، 
َ
  ومً ز

َّ
ه ل الاخل زىان التر٦َُب الىاخض جدلُلحن مسخلٟحن؛ بط اؾخٗمل ؾِبٍى

٫ ًٖ جغ٦ُب  ٌ، ول٨جهما مخ٣ٟان ٖلى ؤن الىضاء مدىَّ ٢اهىن الخظٝ، واؾخٗمل اإلابرص ٢اهىن الخٍٗى

ا(. ض   آزغ َى: )ؤصٖى ٍػ

                                                           

 . م(2442ي،م٨خبت الخاهج)ال٣اَغة:  ،2ٍ ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي، دمحم خماؾتٖبضالل٠ُُ،  (1)
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اصة والخظٝ  ل )الٍؼ ولٗل الىٓغة لٗىىان ال٨خاب جىحي بإن ناخبه جدضر ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

اث التي جإحي ٞحها َظٍ ألاهماٍ، ٞخىاو٫ والترجِب . ..بلخ(، ل٨ً ٖبضالل٠ُُ جىاوله ٖلى خؿب اإلاؿخٍى

ل ٖلى مؿخىي ال٩لمت  ى ؤمغ ًخٗل٤ بالهٝغ ؤ٦ثر -الخدٍى ٞإحى بإمشلت ٢لُلت ها٢ل ٞحها مؿإلت  -َو

، واإلاظ٦غ ؤنل، واإلااهض ٕٞغ ...بلخ ت ٕٞغ ، ٞالى٨غة ؤنل، واإلاٗٞغ ى زم جىاوله ٖل ،ألانل والٟٕغ

ل في باب ؤلاياٞت والخىاب٘ واإلاهضع الٗامل، و٧ان ٌٗغى  مؿخىي اإلاغ٦ب الاؾمي، ٞخىاو٫ الخدٍى

ٍض(: ل التي صزلخه، مشل ؤلاياٞت في )ياعُب ٍػ ظ٦غ ؤهماٍ الخدٍى  للمشا٫ ٍو

  .)ا ض  ا( زم جدى٫ الٟٗل بلى اؾم ٞاٖل مىّىن ٞهاعث )ياعٌب ٍػ ض   ؤنلها: )ًًغب ٍػ

  ب٣اهىن ؤلا ً ا(زم خظٝ الخىٍى ض   ياٞت للخس٠ُٟ ٞهاعث )ياعُب ٍػ

 .ض( بلى ٖالمت ظغ لئلياٞت  زم جدىلذ ٖالمت الىهب في )ٍػ

ل ٖلى مؿخىي الجملت ٖغى ٞحها ألمشلت زالٟذ ال٣ىاٖض الكاجٗت وبّحن وظهاث  ،زم جىاو٫ الخدٍى

ا، وبحن ألاؾباب التي صٖتهم بلى  ا ًٖ ْاََغ  ٟ ا مسخل ا مً ؤن لها ٖم٣ 
 
هٓغ الىداة ال٣ضماء ٞحها؛ اهُال٢

ا  ض  لُت التي صزلذ َظا التر٦ُب، ٦ما في ظملت: )يغبي ٍػ ا ًٖ ألاهماٍ الخدٍى  ٟ َظا الخ٣ضًغ، ٧اق

ا(.   ٢اثم 

٨ظا ًخد ل َو خؿب ما ٌِٗغى له مجها في الترا٦ُب التي ًدىاولها؛ ومً َىا ضر ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

ظا ما ًٓهغ مً ٖىىان ٦خابه اإلابضوء بمً الخبًُُٗت. ل، َو  لم ٌٗالج ٧ل ؤهماٍ الخدٍى

ّٗض  مً الضعاؾاث اإلامحزة في َظا املجا٫ بط ، (1)اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت٦خاب َو

ل، ٞخدّضر جىاو٫ ٧ل ما ًخ ٘ ؤمشلتها في بغػ ؤًٖ ؤمالٟه ٖبضالخلُم بً ِٖسخى ٗل٤ بالخدٍى هماَه، وجدبَّ

لُت، وهي:بي، و ؤبىاب الىدى الٗغ  اصة، و٢ىاٖض بٖاصة الترجِب،  ؤؾماَا بال٣ىاٖض الخدٍى )٢ىاٖض الٍؼ

 و٢ىاٖض الخظٝ(. 

اصة: بةياٞت ؤع٧ان مازغة في التر٦ُب اللٛىي، ٧األٞٗا٫ الىا٢هت، وؤصواث  ٞخدّضر ًٖ ؤهىإ الٍؼ

الىٟي والاؾخٟهام ...بلخ، وإياٞت ٖىانغ م٨ملت للتر٦ُب ال جازغ في ٖال٢اث التر٦ُب ألاؾاسخي، 

  ٧ةياٞت الىٗذ، والخى٦ُض، والبض٫، والخا٫، والخمُحز. 

لُت للتر٦ُب اللٛىي ٢ض ظٗلذ عجبت وجدضر ًٖ ٢ىاٖض بٖاصة الترجِب  وبحن ؤن ال٣ىاٖض الخدٍى

، ؤي لها الهضاعة، وبسانت ألاصواث، 
 
ُٟت ال٨الم ؤوال الٗىانغ التي جازغ في مًمىن الجملت وحٛحر ْو

                                                           

 م(.1222، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 2، ٍاللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتِٖسخى، ٖبضالخلُم، (1)
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ؤما مالٟاث التر٦ُب ألاؾاسخي ٞةهه ًجىػ ُٞه بٖاصة جغجِبه، وؤما الٗىانغ اإلا٨ملت للتر٦ُب ٞاألنل 

لُت التي حٗمل ٖلى بٖاصة  في عجبتها الخإزحر،  حر طل٪، وط٦غ ؤن ال٣ىاٖض الخدٍى ٧الخىاب٘ والخمُحز ٚو

ُٟت مسهىنت.  جغجِب م٩ىهاتهما ال حٛحر في اإلاىا٢٘ بال مً ؤظل جد٤ُ٣ ْو

١ بحن الخظوجدضر ًٖ الخظٝ  غَّ اٞو ًُّ ، وبحن ما ؤؾماٍ ٝ الظي ًدظٝ ُٞه الغ٦ً اللٛىي ٧ل

ى مً زال٫ الاه
ّ
ت، والظي باالهخ٣ام الظي ًخجل هت لبٌٗ الٗىانغ اللٍٛى خ٣ام مً ألاظؼاء اإلا٩ّىِ

دظٝ  ًُ ٣ىم اإلاًاٝ بلُه م٩اهه، ؤو  ًخمشل في )ع٦جي ؤلاياٞت والىن٠ وال٠ُٗ( ُٞدظٝ اإلاًاٝ ٍو

٣ىم الىٗذ م٣امه.  اإلاىٗىث ٍو

 و٢ض ًًٓ ْان  بإن الاحؿإ ٖىضٍ وزّهو الضعاؾت بضعاؾت ٢ىاٖض الاحؿإ في الجملت الٗغبُت.

 
ٌ
ل، ل٨ىه للخىؾ٘ الظي ؾب٤ الخضًض ٖىه مغاصٝ لم ٌؿخسضم الاحؿإ بهظا  ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

اإلاٗجى، ٣ٞض خاو٫ قغح مٟهىمه في التر٦ُب اللٛىي، مً زال٫ جدّب٘ َظا اإلاهُلر في جغازىا ال٣ضًم، 

حن ج٩لمىا ٖىه في مىاي٘ مخٟغ٢ت، وبمٟاَُم مسخلٟت، ٞخٗضصث وظهاث الىٓمكحر   غ ا بلى ؤن اللٍٛى

ُٞه: ٞمجهم مً عآٍ ٖلى ؤهه هٕى مً املجاػ ٧ابً ظجي
ا مً (1)  ٖ ، ومجهم مً عبُه بالخظٝ وظٗله هى

، ومجهم مً ّٖضٍ مً باب بًغاص اإلاٗجى اإلاغاص بٛحر لٟٓه اإلاٗخاص، ؤو (2)ؤهىاٖه ٧اإلابرص وابً الؿغاط

اصة ؤو بالخ٣ضًم ٖلى هُ بحن الباخض الخغوط ٖما جملُه ال٣ىاٖض ألانلُت في التر٦ُب بالٍؼ ت الخإزحر، ٍو

 ؤن َظا الخٗضص والخىٕى ال حٗاعى ُٞه؛ بل بّن ظمُٗها جٟؿغ اإلاىاي٘ التي ًضزلها الاحؿإ.

ل بلى ؤن الاحؿإ في ال ٓهغ ؤهه جىنَّ ٝ اللظاٍو ِن ٣ًىمان ٖلى وي٘ تر٦ُب َى اإلاغوهت والخهغُّ

ىي، ٞاالحؿإ ٌكمل ال٨شحر مً ألالٟاّ في ٖال٢اث ٖلى ٚحر ما ٣ًخًُه ال٣ٗض ألانلي للتر٦ُب اللٛ

لُت التي جهِب التر٦ُب اللٛىي في ٚحر اَغاص.   اإلآاَغ الخدٍى

ل الٓغٝو اإلا٩اهُت والؼماهُت مً  الاحعاق في الـشفومً مٓاَغ الاحؿإ ٖىضٍ  ٤ جدٍى ًٖ ٍَغ

ُٟتها ألانلُت  ُت -ْو ، -وهي الٓٞغ ُٟت ؤزغي، مشل )نمذ الُىم( ُٞىهب )الُىم( ٖلى الٓٝغ  بلى ْو

ا ٖلى ؤهه مٟٗى٫ به، و٢ض ٩ًىن   ٖ جىػ ؤن ًىهب احؿا بخٗضًخه ٦ما في )صزلذ الاحعاق في الفلل ٍو

٦ما في بياٞت ؤؾماء الؼمان بلى ألاٞٗا٫، مشل: )ؤجِذ ًىم  الاحعاق في ؤلاطافتالبَِذ(، و٢ض ٩ًىن 

 ٣ًٗض ٖمغو(.

                                                           

  1/441، ، مغظ٘ ؾاب٤خصابصال ،ًىٓغ: ابً ظجي (2)

  1/11، ، مغظ٘ ؾاب٤ألاصىٌ في الىدى ابً الؿغاط،ًىٓغ:  (1)
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لُت؛ بط لم ٣ًخهغ خضًشه ًٖ  لُت، و٢ض ؤظاص في حؿمُت ٦خابه بال٣ىاٖض الخدٍى ألاهماٍ الخدٍى

ُٟي في التر٦ُب اللٛىي ؾىاء ٖلى  ل، ٞخدضر ًٖ الخدّى٫ الْى بل جىاو٫ مؿاثل ؤزغي في الخدٍى

٘ ي الىاخض ؤو ٖلى مؿخىي الجملت ٧لهامؿخىي الغ٦ً اللٛى  ، ٞٗلى مؿخىي الغ٦ً اللٛىي الىاخض جدبَّ

ٕ ألازغ الْى ت هدُجت جىىُّ اث٠ اللٍٛى ُٟت الاؾخٟهام ُٟي، مً طل٪ألامشلت التي حٗضصث ٞحها الْى : ْو

ا في وؤلازباع في م  ٟ ز ٦م الظي وعص مسخل : )٦م عظال ٖىض٥؟( و )٦م عظٍل ٖىض٥(،  ٞم٘ الاؾخٟهام مّحِ

ا ا، وم٘ ؤلازباع ٩ًىن مجغوع  ٗه بٗض ختى، ، ٩ًىن مىهىب  ُُٟت للٟٗل: ههبه ؤو ٞع اث الْى ومً الخىٖى

ُُٟت لؤلصاة: الاؾخٗماالث ا اث الْى ت للهمؼة ٧إنومً الخىٖى جإحي للىضاء ؤو الاؾخٟهام ؤو  للٍٛى

ت، ول٨ً ًب٣ى طل٪ مغجبُا بىعوصَا في التر٦ُب اللٛىي  ُٟتها الىدٍى ت ... ٞاألصاة ٢ض جخٗضص ْو الدؿٍى

ُٟي ٖلى مؿخىي الجملت ٣ٞض ًخٗضص بؿبب الؿُا١ اللٛىي،  ٫ الْى خُض ًخدضص مٗىاَا. وؤما الخدىُّ

ض(  ٞهي في ألانل جض٫ ٖلى مٗجى الخبر، بال ؤجها جدىلذ بلى الضٖاء، وص٫َّ مً طل٪ ٢ىلىا: )ٟٚغ هللا لٍؼ

ُٟي ٖلى مؿخىي الجملت بؿبب الخىُٛم، مً طل٪ ٢ى٫  ٫ الْى ٖلى طل٪ الؿُا١، و٢ض ًخٗضص الخدىُّ

ا( بدىُٛم الاؾخٟهام ؤي )ؤجدبها؟(، ؤو بدىُٛم الخبر )ؤهذ جدبها(، ؤو  ها ٢لذ بهغ  الكاٖغ: )٢الىا: جدبُّ

 الخىبُش.بدىُٛم 

٦ما جدّضر ًٖ الٛمىى التر٦ُبي في الجملت الٗغبُت الظي ًجٗل للٗباعة الىاخضة ؤ٦ثر مً  

اعة  ٢غاءة، وبحن ؤق٩ا٫ َظا الٛمىى ٖبر ؤمشلت مً الجمل الٗغبُت، ومجها: )يغب مىسخى ِٖسخى( و )ٍػ

م ال٣ىاٖض التي جضٞ٘ َظا الٛمىى وؤلاب هام ألا٢غباء م٩لٟت( و )ظامٗت اإلاضًىت الجضًضة( زم ٢ضَّ

٘ ؤلابهاَم ؤو البض٫ِ ؤو الخى٦ُض ...  اصة الخمُحِز الظي ًٞغ اصة ٦ٍؼ غاب، ؤو الترجِب، ؤو الٍؼ بىاؾُت ؤلٖا

ل في  ل في خض طاتها يىابِ ج٠٣ ٖىضَا مٓاَغ الخدٍى ِ
ّ
وبّحن ؤن ٢ىاٖض الٛمىى التر٦ُبي جمش

 التر٦ُب اللٛىي.

لُت ٖىض ال٣ضم بدض ٖجها في جغاثهم، زم ومً الجُض ؤهه ٧ان ًخدب٘ ظظوع ٧ل ٢ًُت جدٍى اء، ٍو

ٌٗغى الخدلُالث الخضًشت لها في ال٨ٟغ اللؿاوي الخضًض؛ ال لُيؿب ًٞل الؿب٤ بلى الىدى الٗغبي 

ال٣ضًم، بل لل٨ك٠ ًٖ الُغاث٤ الٗلمُت التي اهخهجها ٢ضمائها، وج٣ضًم ون٠ قامل وص٤ُ٢ 

لُت التي جهُبها.   للترا٦ُب الٗغبُت، وعنض اإلآاَغ الخدٍى

ُٟي في التر٦ُب َظا  لُت ٧االحؿإ، والخدّى٫ الْى و٢ض لٟذ الاهدباٍ بلى ٦شحر مً ال٣ًاًا الخدٍى

 اللٛىي، والٛمىى التر٦ُبي الظي ٌٗتري الجملت.
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ل ٦ما ؾب٤ لىمِ  لم ًخٗغى وم٘ ؤن َظا ال٨خاب مً ال٨خب اإلامحزة في ٖغى ما ًخٗل٤ بالخدٍى

مَّ  ،٫ؤلاخال
َ
ل باإلخالى مً ألابىاب الىد اجغ٥ ٦شحر   ومً ز ٫، ومجها اإلاهاصع ٍت التي ًضزلها الخدٍى

 واإلاكخ٣اث التي حٗمل ٖمل الٟٗل ...بلخ.

هّغِح مالٟه عابذ بى  (1)الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(٦خاب  ًُ ُه  ٞو

ضم وظىص ٦خب مٗؼة  ل في الىدى الٗغبي وهي ٚمىى مٟهىمه، ٖو ببىاٖض مٗالجخه إلاىيٕى الخدٍى

٤ َظا اإلاٟهىم.مخسهه اجه وجدلل البجى ٞو  ت جدىاو٫ مىيٖى

٤ بحن زىاثُت الجملت وزىاثُت الىخضة ؤلاؾىاصً ت، خُض ؤقاع بلى ؤن حٗامل ؤ٢ام ٦خابه ٖلى الخٍٟغ

ح ا َى الجملالىدٍى ا واخض  ت، وؤقاع ن مٗهما ٧ان ٖلى ؤؾاؽ ؤجهما واخض، مؿخسضمحن ٞحهما مهُلخ 

٘ ن، ٞالجملت: هي ر بإن ظٗلهما مهُلخحن لدؿمُخحن مسخِلَٟخحهُلَظا اللبـ في اإلا بلى يغوعة ٞع

التر٦ُب ؤلاؾىاصي ألانلي الظي ٌؿٙى الؿ٩ىث ٖلُه وهي مؿخ٣لت مبجى ومٗجى، ؤما الىخضة 

ؤلاؾىاصًت ٞهي التي جضزل في جغ٦ُب ؤ٦بر مجها، وهي ٚحر مؿخ٣لت جغجبِ بتر٦ُب ؾاب٤ ؤو الخ٤، وال 

ا، ٝ)دمحم هجر( ظملت ، ل٨ً )هجر( ال ٌؿمحها ظملت  حؿخ٣ل باإلاٗجى بظاتها، بهما حٗخمض ٖلى ٚحَر

ُٟت الخبر. اٖله اإلاؿختر، ماصًت ْو ت، بهما هي وخضة بؾىاصًت م٩ىهت مً الٟٗل ٞو  زبًر

ان ٖلُه مً ؤهىإ  ل ب٣ؿمُه الجظعي واملخلي، وما ًىٍُى ا إلاٟهىم الخدٍى وبٗض طل٪ ٢ضم قغخ 

ل  ل ألاعبٗت وهي: الخدٍى ٨ثر مً ألامشلت الخدٍى ًُ اصة، وبالترجِب، و٧ان  باالؾدبضا٫، وبالخظٝ، وبالٍؼ

غظ٘  لُت، ٩ٞان ًىٓغ للبيُت الٗم٣ُت ٍو ت الخدٍى ٤ الىٍٓغ ال٣غآهُت، والخدلُالث الخُب٣ُُت لها ٞو

 
 

ل، ٞمشال ل باؾدبضا٫ للمٗجى الضاللي في اؾخسضام َظا التر٦ُب بهظا الىظه مً الخدٍى  في الخدٍى

 اإلاهضع اإلااو٫ 
ّ
ذ ًخإح  بض٫ اإلاهضع الهٍغ

ّ
ذى طل٪ ألن ُٞه صاللت ال جخإح له ، ٟٞي ٢ى ى في اإلاهضع الهٍغ

َّ مكلك خك حك جك ُّٱٱحٗالى: 
 ظاء اإلابخضؤ وخضة بؾىاصًت ٞٗلُت م٩ىهت مً )ؤن + الٟٗل (2)

( مدىلت باالؾدبضا٫ خُض ب ن بيُتها الٗم٣ُت )والٟٗى زحر ل٨م(، ولم ًخم الخٗبحر بلٟٔ اإلاًإع

؛ ألظل طل٪ ٢ّضم بٌٗ بياٞت مٗجى الخجضص والخ٨غاع في الخٗبحر باإلاهضع اإلااو٫الٟٗى؛ ألن 

                                                           

)ص.ٍ(، )صمك٤: صاع ماؾؿت عؾالن  )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(الخدىٍل في الىدى اللشبي بى مٗؼة، عابذ،  (1)

 م(.1224للُباٖت واليكغ، 

 .115ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (2)
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ت الخمل وال٣ُاؽ، طل٪ ؤجها حؿاٖض ٖلى ٞهم البيُاث الٗم٣ُت للتر٦ُب، ٞمشال  الخٟهُل في هٍٓغ

ٗٝغ ؤجها مدمىلت ٖلى ٞٗلها. ٌُ ت ٖملها خحن   اإلاكخ٣اث الخمـ ٌؿُهل مٗٞغ

ل في الىدى الٗغبيض ٖىىن ٦خابه ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه وإن ٧ان ٢ ٢ض ؤٟٚل بٌٗ  بالخدٍى

ل ٧االقخٛا٫ والخىإػ والخعجب.   ت التي ًضزلها الخدٍى  ألابىاب الىدٍى

ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي دساظت زم ًإحي ٦خاب  مـاهش هـٍش

ت ُه جىانل ابتها٫ الباع (1)جدليليت هـٍش ٣ت ٖغيها  ٞو ل وؤهماَه بال ؤن ٍَغ الخضًض ًٖ الخدٍى

لُت مً خ اصة واؾدبضا٫ ازخلٟذ ًٖ ؾاب٣ِحها، ٞلم ٨ًً ج٣ؿُمها ٖلى خؿب ألاهماٍ الخدٍى ظٝ وٍػ

ت، ٞخىاولذ مٓاَغ التر٦ُب في الجملت الاؾمُت، والتر٦ُب في  ... ول٨ً ٖلى خؿب ال٣ىاٖض الىدٍى

ل التي حٗترى الجملت الٟٗلُت، و٧اهذ جإزظ ال٣اٖضة، ٧ا إلاٟٗى٫ به مشال، زم حؿخٗغى ؤهماٍ الخدٍى

 اإلاٟٗى٫ به، مً خظٞه، ؤو ج٣ضًمه ٖلى الٟاٖل، ؤو بخالله م٩ان الٟاٖل في الٟٗل اإلابجي للمجهى٫.

٣ت ؤجاخذ لها جدب٘ ؤبىاب الىدى ٞالخٟخذ بلى ؤبىاب مهمت لم جل٤َ جل٪ الٗىاًت ُٞما  ظٍ الٍُغ َو

، والاقخٛا٫، ؾب٣ها مً ٦خب، م٘ ؤهه ًٓهغ ا ظٍ ألابىاب هي الخىإػ ُل ٞحها بَضْوٍع ٦بحر، َو لخدٍى

غاء، وؤْؾَمْذ َظٍ الترا٦ُب بالترا٦ُب الخانت؛  والخعجب، والىضاء، والازخهام، والخدظًغ، وؤلٚا

ا ًٖ ال٣ىاٖض اإلاُغصة؛ وألظل طل٪  ألجها زلذ مً ؤخض ع٦جي ؤلاؾىاص، مما ّٖضٍ الىداة زغوظ 

ل بال ؛ لخيسجم َظٍ الترا٦ُب م٘ ال٣ىاٖض اإلاُغصة.اؾخسضمىا الخدٍى  خظٝ و٢ّضعوا املخظٝو

٩لت، وهي الترا٦ُب الخاعظت ًٖ 
ْ
ك
ُ
وبجاهب جىاولها للترا٦ُب الخانت جىاولذ الترا٦ُب اإلا

و٧ل طل٪ ٣ًضم زضمت ظُضة  ؤخض م٩ىهاتها ٖلى ؤ٦ثر مً مٗجى، ال٣ىاٖض ألانلُت، والترا٦ُب التي ًض٫

ل، وفي الى٢ٝى ٖلى ال٣ىاهحن ال٩لُت التي اخخ٨م بلحها ال٣ضماء في في اؾخيباٍ ألانى٫ الىٓغ  ٍت للخدٍى

ل في جغازىا الىدىي.  ل، اؾخُاٖذ به وي٘ يىابِ للخدٍى  جُب٣ُاتهم اإلابيُت ٖلى الخدٍى

ل 
َ
ىا٢

ُ
لُت التي لم ج ومما ًجضع بُاهه في َظٍ الضعاؾت ؤن ال٩اجبت ؤياٞذ بٌٗ ألابٗاص الخدٍى

ل، ُٞما و٢ُٟذ ٖلُه مً ص ل ُٞما ًخهل بإنى٫ الىدى ٧الخإٍو عاؾاث، ٞؿلُْذ الًىء ٖلى الخدٍى

 مص ُّٱوالخمل ٖلى اإلاٗجى، والخًمحن، واؾخصخاب الخا٫، وال٣ُاؽ والخٗلُل، ٞمشال في ٢ىله حٗالى: 

                                                           

تالباع، ابتها٫ دمحم،  (1) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي دساظت جدليليت هـٍش  ،مـاهش هـٍش

 م(.1224،)بعبض: ٖالم ال٨خب الخضًض،2ٍ
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ا؛  (1)َّحط مض خض حض جض
 
ل، ٣ّٞضعوا في آلاًت ٞٗال مدظٞو ىن بلى الخإٍو لجإ البهٍغ

ّن )بْن وإطا( مسخهت بالضزى٫ ٖلى ألاٞٗا٫، ولظل٪ ٞخ٣ضًغ لخخىا٤ٞ الىهىم م٘ ال٣ىاٖض، خُض ب

 ال٨الم: )وإن اؾخجاع٥ ؤخض اؾخجاع٥(.

 

لوفي مؿا١ َظٍ الضعاؾاث التي ٖالجذ ؤهماٍ  بك٩ل ٖام، ٞةن بٌٗ الضعاؾاث ٢ض  الخدٍى

٘ َظٍ ألاهماٍ في هو قٗغي ؤو  ٣ذ َظٍ ألاهماٍ ٖلى ُٖىت مً ُٖىاث الىو ألاصبي، ٧إن جدبَّ َبَّ

 ري، ومً َظٍ الضعاؾاث: هث

حؿلُِ  خُض ؤعاص خؿام البهيؿاوي  ،(2)اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي٦خاب 

ى٫َ جل٪ الٗىاًت،  ًُ ت، والبىاء الىدىي لُجمِلِه؛ ألهه عؤي ؤهه لم  الًىء ٖلى الىٓام التر٦ُبي للٛت الكٍٗغ

ت؛ ولظل٪ ٣ًى٫ عمًان  ت جىاولذ ما ًخٗل٤ بالًغوعة الكٍٗغ ما٫ في صعاؾت اللٛت الكٍٗغ وؤٚلب ألٖا

ت خضًشت ٖلى ٖبضالخىاب في ج٣ضًمه لهظا ال٨خاب: "ل٣ض ؤعاص الض٦خىع خؿام ؤن ًج غب جُب٤ُ هٍٓغ

ا ظضًضة في صعاؾت الىهىم ال٣ضًمت ب٨ٟاءة وا٢خضاع".
 
ى بظل٪ ٞخذ آٞا٢  هو لٛىي ٢ضًم، ... َو

ا مً ؤقهغ مىاهج البدض  ال٨خاب ّٖض  والجضًغ بالظ٦غ ؤن مال٠ لُت مىهج  ت الخدٍى الىٍٓغ

ت؛ ولظل٪ ؤ٢ام ٦خابه ٖلى الىن٠  اللٛىي الخضًض، وبسانت في مجا٫ صعاؾت الجمل الىدٍى

 ، الخدلُلي للترا٦ُب املخىلت في صًىان خاجم، ٦ترا٦ُب الاؾخٟهام، وألامغ، والىهي، والىٟي، والكٍغ

والخعجب، وال٣ؿم، والىضاء ...بلخ، ٩ٞان ًإحي بالكاَض الكٗغي، زم ًدلله بلى اإلا٩ىهاث اإلاباقغة له 

لُت التي اٖتري ٤ الخ٣ؿُم الصجغي، زم ًبحن ال٣ىاٖض الخدٍى  خه.ًٖ ٍَغ

ومما ًدمض له في جدلُله للترا٦ُب ؤهه ٧ان ًىٓغ للبيُت الٗم٣ُت هٓغة ؤٖم٤، ٞمشال في جغ٦ُب 

ل بةياٞت َمؼة الاؾخٟها (3)الاؾخٟهام )ؤؤٞطر ظاعحي(   مال ًجٗل الخدٍى
 

ال اصة، بهما َى  جدٍى بالٍؼ

ذ َمؼة الاؾخٟهام مدل خٝغ الىٟي )ال( ألن 
ّ
ل باإلخال٫ ؤو )الخٗىٌٍ( خُض خل اإلاٗجى الٗم٤ُ جدٍى

 َىا لِـ لالؾخٟهام، بهما َى للىٟي والاؾدى٩اع، ؤي: )ال ؤٞطر ظاعحي(.

                                                           

 3الخىبت، مً آلاًت: ؾىعة  (1)

 .(م2441 : م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت،، )ال٣اَغةاللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، البهيؿاوي، خؿام (2)

 البِذ بخمامه: ؤؤٞطر ظاعحي وؤزىن ظاعي؟ّ!         مٗاط هللا ؤٞٗل ما خُُِذ  (3)
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ت مدل  (1)وإطا ٧ان الاؾخٟهام ٖلى خ٣ُ٣خه مشل: )٠ُ٦ الؼمان(
ّ
ظٗل ألاصاة )٠ُ٦( خال

ْذ ألاصاة مدل 
َّ
)ؤؾخِٟهُم خا٫َ( اإلا٩ىهت مً اإلاغ٦ب الٟٗلي )ؤؾخِٟهُم( ومغ٦ب الخ٨ملت )خا٫َ(، ٞدل

ِٓهغ ؤهه ٧ان ًىٓغ ل٩ل جغ٦اإلاغ٦ ًُ ظا  حن، َو غاعي اإلاٗجىبحن الؿاب٣حن املخظٞو اإلا٣هىص  ُب ٖلى خضة ٍو

٠ ٢لُال، في مشل )ٞٗل ألامغ( خُض 
ّ
غنض البيُت الٗم٣ُت له، وعبما ؤّصي َظا ألامغ بلى الخ٩ل في البِذ ٍو

ال ًٖ ٍٞٗل ماٍى، ٞ اضخي إلٞاصة صاللت إلادلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي مدل نُٛت اّٖضٍ مدىَّ

 غ.ألام

ل، ٟٞي أل  هجدبٗو  ص٢خه البالٛت في جدلُله للترا٦ُبالٗام جٓهغ  وبىٓغة ٖلى اإلاىهج هماٍ الخدٍى

ا مً زباعىهىبت في الاؾخٟهام وؤلا اإلاهاصع اإلا٨خُٟت بظاتها ًٖ الٟٗل واإلا  ٖ ، ّٖضَا بًٗهم هى

ل بالخظٝ ٣ِٞ، خُض ُخِظٝ الٟٗل ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ  ٖىضٍ جدىي ، في خحن ؤجها (2)الخدٍى

 هىاع(
 

ل، ٟٞي اإلاشا٫: )مهال ل ب: (3)الخدٍى ، اإلا٩ىن مً الٟٗل والٟاٖلع٦جي ؤلاؾىاص )جمهلي(  دظٝجدٍى

ل باإل زم  ًُ خُض خلَّ  خال٫جدٍى ( الخ٨ملت  ع٦
 

َ٘ )مهال ل بالاإلاٟٗى٫ اإلاُل٤، زم  مى٢ خُض  خ٣ضًمجدٍى

م مغ٦ب الخ٨ملت، و  ، خُض ج٣لو اإلاغ٦بان الٟٗلي خ٣لوجدىٍل بالزم  ، اخخل عجبت الهضاعةج٣ضَّ

 .ؾمي اإلامشالن لغ٦ً ؤلاؾىاص بلى مغ٦ب واخض ٣ِٞ َى ع٦ً الخ٨ملتوالا 

الٗم٣ُت في الًماثغ، ٞٗضَّ التر٦ُب  للبيُت هٓغٍ  ًٖوؤؾٟغث َظٍ الض٢ت في جدلُل ألاهماٍ 

 
 
ال )جاء الٟاٖل( الًمحر  ةخال٫بزم اإلاغ٦ب الاؾمي يمحر اإلاخ٩لم وج٣ضًٍغ )ؤها(  دظٝب )ؤبُِذ( مدىَّ

غِظ٘ ٧ّل ج ًُ ُما ٌؿمى  غ٦ُب لبىِخه الٗم٣ُت )ؤبُِذ ؤها(.اإلاخهل مدلَّ الًمحر اإلاىٟهل )ؤها(؛ ألهه  ٞو

 ع َظا الٟاٖل باؾم ْاَغ )مغ٦ب اؾمبالٟاٖل اإلاؿختر، َى ٣ًّضِ 
 
ّٗض التر٦ُب مدّىال  دظٝب ي(، َو

 ٞ له.مد اإلاؿختر الًمحر ةخال٫باإلاغ٦ب الاؾمي، زم 
 

ل  (4) الًماثغ في )حٗاصوها(مشال ٞحها جدٍى

باإلخال٫ خُض جم بخال٫ )واو الجماٖت( مدل اإلاغ٦ب الاؾمي )ظضًلت(، وجم بخال٫ )ها الضالت ٖلى 

ل(، ٖلى ؤؾاؽ البيُت ا َٗ
ُ
 سَٗل(.اإلاٟٗىلحن( مدل اإلاغ٦ب الاؾمي )س

ُ
 لٗم٣ُت )وإال حٗاصي ظضًلت

                                                           

 البِذ بخمامه: ٣ٞلُذ: ؤال ٠ُ٦ الؼمان ٖل٨ُما؟         ٣ٞاال: بسحر ٧ل ؤعي٪ ؾاثُل. (1)

و٢ض   ؤ٢ُاما، ٟٞي ٢ىله: )41، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (2)

ا(.٢ٗض الىاؽ  ( ٞالبيُت الٗم٣ُت حؿخضعي ٞٗال ٢بل اإلاهضع )ج٣ىم ٢ُام 

ي اللىم والٗظال           وال ج٣ىلي لصخيء ٞاَث: ما ٞٗال؟     (3) ِ
ّ
 البِذ بخمامه: مهال هىاع ؤ٢ل

ا ولُال ومىظعا. (4) ضاثىا ِعصء  ا هال٢هم        أٖل  البِذ بخمامه: وإال ٌٗاصوها ظهاع 
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جي( ويماثغ اإلاٟٗى٫ به بطا اجهلذ بالٟٗل ْٟ ِس
ُ
َغِوي وج

َ
الٌّٗضَا  (1)٦ما في )ج خُض اجهال  خ٣ضًمبال جدٍى

 .بؿبب الخظٝ الظي ؤناب اإلاغ٦بحن الاؾمُحن الىا٢ٗحن مى٢٘ اإلاؿىض بلُهبالٟٗل مباقغة 

 

ج التر٥ (2)كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصشسظالت:   ألٍع

ل ل٣ض زههذ َظٍ الضعاؾت اإلاش ت مضي جإزحر ٖىانغ الخدٍى َل الٗغبي بالخدلُل؛ ملخاولت مٗٞغ

دت واؾٗت مً قغاثذ الاؾخٗما٫ اللٛىي، بل بهه ؤ٦ثر  التر٦ُبي في بىِخه؛ بط بن اإلاشل ٌك٩ل قٍغ

ل التر٦ُبي؛ لخاظخه لالزخهاع وج٨ش٠ُ الضاللت، ومداولت بًها٫ اإلاٗجى  غيت لٗىانغ الخدٍى ُٖ

ا مً قغاثذ اللٛت بإ٢هغ الُغ١، بل بن ألامشا٫  إجها ال جخٛحر وال جلتزم بالٗغبُت جخمحز ًٖ ٚحَر

ب٣ىاٖض اللٛت، ٣ٞض جسالٟها؛ لظا زهها الىداة بجىاػ الخغوط ًٖ جل٪ ال٣ىاٖض، مً طل٪ ٢ى٫ 

ل  ا ل٨ثرة الاؾخٗما٫"، و٢ض بُيذ الباخشت ؤن الخدٍى اإلابرص: "ألامشا٫ ٌؿخجاػ ٞحها ما ال ٌؿخجاػ في ٚحَر

ا بٗض الى٤ُ به؛ ألن اإلاؿخِٗمل للمشل ال التر٦ُبي في ا ا، ًهبذ بظباعًٍّ ا ؤو بظباعًٍّ إلاشل ؾىاء ٧ان ازخُاعًٍّ

ا.  ازخُاعًٍّ
 

ال  جدٍى
 
 ًجىػ له حُٛحر اإلاشل، ختى وإن ٧ان ُمدىال

ل٣ض ؤ٢امذ الباخشت صعاؾتها ٖلى ؤن ل٩ل ظملت بىِخحن: بيُت ٖم٣ُت جدمل اإلاٗجى الٗام للجملت، 

ا مً وبيُت ؾُدُت جغي ؤ ٩ىن مٗىاَا ؤ٦ثر ٖم٣  ، ٍو
 

ا بالىا٢٘ اللٛىي اإلاؿَخَٗمل ٞٗال
 
جها ؤ٦ثر الخها٢

ؾاب٣تها، و٧اهذ في جدلُل ٧ل مشل جشبذ ؤن البيُت الؿُدُت للمشل جسخل٠ ًٖ البيُت الٗم٣ُت له في 

ل.  الك٩ل واإلاٗجى، وجدمل مٗجى بياُٞا، لم ج٨ً جدمله البيُت الٗم٣ُت ٢بل الخدٍى

ل بلى ؤعبٗت ٞهى٫، ٞجٗلذ الٟهل ألاو٫ ل٣ض ٢ؿمذ البا خشت خضًثها ًٖ ٖىانغ الخدٍى

ًدىاو٫ ٖىهغ الغجبت ؤي )الخ٣ضًم والخإزحر( ٢ضمذ له بةَاع هٓغي ًٖ َظا الٗىهغ، زم ٖغيذ 

ٗلذ مشل  لُت، ٞو ت الخدٍى ٤ الىٍٓغ لذ بهظا الٗىهغ، و٢امذ بخدلُلها ٞو لٗضص مً ألامشا٫ التي ُخّىِ

اصة التي جضزل ٖلى َظا م٘ الٟهل الشاوي ا ُماث الٍؼ اصة، ٞخىاولذ مىٞع لظي زههخه لٗىهغ الٍؼ

لى الجملخحن )الاؾمُت والٟٗلُت(  ، ٖو لى الجملت الٟٗلُت ٧الكٍغ الجملت الاؾمُت ٧الىىاسخ، ٖو

ُماث الاؾخٟهام والىٟي ...بلخ، وزههذ الٟهل الشالض لٗىهغ الخظٝ، جىاولذ ٚالبُت  ٦مىٞع

                                                           

ِسٟجي وجًمغ بُجها ؤن ججّؼعا. (1)
ُ
 البِذ بخمامه: متى جَغوي ؤمصخي بؿُٟي وؾُها        ج

ج خامض،  (2) ، عؾالت ماظؿخحر، كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصشالتر٥، ؤٍع

 م(.1224ظامٗت ماجت، ال٨غ٥، )
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اث في الجملت الٗغب ُت، ؾىاء ٧ان الخظٝ ٞحها وظىبا ؤو ظىاػا ، وجىاولخه في الجمل الاؾمُت املخظٞو

والٟٗلُت، ؾىاء ٧ان بدظٝ ٧لمت ؤو ؤصاة ؤو ظملت بإ٦ملها، وؤما الٟهل الغاب٘ ٞخىاولذ ُٞه الٗالمت 

ل؛ ألجها ألازغ الظي ًسلٟه الٗامل، وألجها  غابُت خُض اٖخبرتها ٦ٗىهغ عاب٘ مً ٖىانغ الخدٍى ؤلٖا

غابُت جض٫ ٖلى اإلاٗاوي ٞخدمل ججٗل ال ت ؤ٦ثر َىاُٖت مً خُض الغجبت؛ ألن الٗالمت ؤلٖا ترا٦ُب اللٍٛى

ا  غابُت ٢ض ج٩ىن ٖىهغ  مٗجى الٟاٖلُت، ومٗجى اإلاٟٗىلُت، ومٗجى ؤلاياٞت، وعؤث ؤن الٗالمت ؤلٖا

ت الخى٣ل  ل، ٞخ٩ىن مؿاٖضة للٗىهغ الغثِـ ٞختر٥ له خٍغ ا م٘ بٌٗ ٖىانغ الخدٍى مؿاٖض 

٩ىن طل٪ في ٖىهغي الغجبت والخظٝ.والا   زخٟاء في البيُت الؿُدُت، ٍو

ل ألازغي، ب ؤن الباخشت حٛايذ ًٖ ٖىانغ الخدٍى ، والٍٛغ
 

ٞلم جإِث ٖلحها  ٧اإلخال٫ مشال

م مً ؤجها ؤقاعث بقاعة ٖابغة بلى بٌٗ َظٍ الٗىانغ في جدلُلها  بالضعاؾت وال بالخُب٤ُ، بالٚغ

( بُيذ ؤن البيُت الؿُدُت لجملت الىضاء َظٍ هيلبٌٗ ألامشا٫، ٞٗىض جدلُلها لل
ُ
: مشل )ًا ُظَهحزة

ٌ، ٞدظٝ الٟٗل والٟاٖل مً البيُت  )ؤهاصي ؤها ظهحزة( ٞضزلها ٖىهغا ل بالخظٝ والخٍٗى الخدٍى

 الؿُدُت للمشل وهابذ ٖجهما ؤصاة الىضاء.

ل، خُض ج٣ى٫    ومً الخ٤ ؤن ٌكاع بلى مى٠٢ الباخشت مً الخىُٛم بىنٟه وز٤ُ الهلت بالخدٍى

ل في اإلاؿخىي ال ٗض مً ٖىانغ الخدٍى ٌُ لي ال  تر٦ُبي، بل َى ٖىهغ ٞى١ بإن َظا الٗىهغ الخدٍى

 اوي. ول٨ً الضعاؾت ال حؿخُُ٘ ججاَله؛ ألن له ؤَمُت ٦بحرة في بيٟاء صالالث ظضًضة ٖلى اإلاٗجغ٦ُبي، 

ل في هو ٢غآوي أهماغ عؾالت ماظؿخحر بٗىىان:  ،ومً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤهماٍ الخدٍى

م  ، (1)ظىسة آٌ كمشان أهمىرًحا()الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

ل في الجملت الٟٗلُت، و٦كٟذ لهضي الىُٗمي،  حها ؤْهغث الضوع الظي ًاصًه الخدٍى الخُٛحراث التي ٞو

ل في بيُت  ُٟت الخدٍى جدضر للجملت الٟٗلُت، وعنضث م٩ىهاتها وعجبت َظٍ اإلا٩ىهاث، وبُيذ ْو

ل في ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗجى الضاللي  الجملت ال٣غآهُت، وعبُذ طل٪ بالضاللت، ٞبُيذ صوع ٖىانغ الخدٍى

ت، وازخاعث الجملت الٟٗلُت؛ ألجها جغي ؤجها لم جدٔ بض ٤ اإلاىهج في الترا٦ُب اللٍٛى عاؾت واُٞت ٞو

لي.  الخىلُضي الخدٍى

                                                           

م )ظىسة آٌ كمشان  ،ًىٓغ: الىُٗمي (1) أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

 .م(1224)، ٫ البِذ، ظامٗت آرعؾالت ماظؿخح أهمىرحا(
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ل بالى٣ل،  الث التي جُغؤ ٖلى الجملت الٟٗلُت، و٢ّؿمتها بلى ؤهىإ: )الخدٍى وجدضزذ ًٖ الخدٍى

ل ب اصة، والخدٍى ل بالخظٝ، والخدىٍل بالٍؼ ضعط ٞحها الخغ٦ت والخدٍى
ُ
ب ؤجها لم ج االؾدبضا٫(، والٍٛغ

غابُت ا في  ، م٘ ؤجها نغَّخذ بإجها ٖىهٌغ ؤلٖا يذ ؤن لها ؤزغ  ُّ ل في الجملت الٟٗلُت، وب مً ٖىانغ الخدٍى

لي عثِـ في اللٛت الٗغبُت ٣ًل هٓحٍر في اللٛاث  بُان اإلاٗجى وؾالمت التر٦ُب، ٞهي ٖىهغ جدٍى

 ؤلاٖغابُت 
ُ
ألازغي، زم جدضزذ ًٖ الٗضو٫ التر٦ُبي، ؤي مسالٟت اليؿ٤ الٗام، ٧إن جسال٠ الخغ٦ت

ت، ٣٦ى   الىدٍى
َ
غابُت، بل ًخٗضاٍ بلى ال٣اٖضة له: )بن َظان لؿاخغان(، وال ٣ًخهغ ٖلى الخغ٦ت ؤلٖا

ظا  مسخل٠ ال٣ىاٖض التر٦ُبُت ٧اإلاُاب٣ت في الٗضص والجيـ، ٦ما في ٢ىله: )وظاءَم البِىاث(، َو

ى في ال٣غآن وؿ٤ مً ؤوؿا١ ؤلاعجاػ ال٣غآوي. ُٟت بالُٚت، َو  الٗضو٫ ًاصي ْو

ا بال ُمُت الهىجُت، والتي وهي ٦ؿاب٣تها ؤولذ اَخمام  ى ال٣ىاٖض اإلاىٞع ل ٞى١ التر٦ُبي، َو خدٍى

ل ت، خُض حُٗي الك٩ل الجهاجي اإلاؿخٗمل، ومجها الىبر، ًُبضؤ ٖملها بٗضما ًيخهي ٖمل ال٣ىاهحن الخدٍى

 والخىُٛم، والىنل والٟهل.

ل في هو ٢غآوي عؾالت ماظؿخحر بٗىىان:   ألاهماغومً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤهماٍ الخدٍى

 (1)الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت وأزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي )ظىسة الىهف أهمىرًحا(

ا بترازىا ا خه اهُل٤ ناخبها مً ٨ٞغة ؤعاص الخد٤٣ مجها، وهي َل ٧ان حكىمؿ٩ي مخإزغ  لىدىي في هٍٓغ

غبُت، وما بن ٧ان ولظا ؤعاص ؤن ًشبذ ظىاهب الدكابه بحن الضعاؾخحن الٛغبُت والٗ اللؿاهُت ؤم ال؟

حن الٗغب، وجُب٤ُ َظٍ  ل لضي الىدٍى ل ظظوٍع في الترار الٗغبي، ٞداو٫ جإنُل الخدٍى للخدٍى

ل في هو ٢غآوي، وازخاع ؾىعة ال٨ه٠ ل٨ُك٠ ًٖ ألاهماٍ  الضعاؾت ٖلى هو ٖغبي، ٞخىاو٫ الخدٍى

ت والب ا ٞحها مً الىاخُت الىدٍى لُت في جغا٦ُبها ؤلاؾىاصًت، ومضي ؤزَغ  الُٚت.الخدٍى

اصة، والترجِب، والاؾدبضا٫،   ل التي ٖالجتها َظٍ الضعاؾت: )الخظٝ، والٍؼ ومً ؤهماٍ الخدٍى

ُٞه مىهج  والاحؿإ(، والخ٣ُ٣ت ؤهه لم ٠ًً ٦شحرا ُٞما ًسو ألاهماٍ، وزانت الاحؿإ الظي ههج

 ٖبضالخلُم ِٖسخى. 

                                                           

ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت وأزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي )ظىسة الىهف ،زامغ، بى قاعب  (1)

ان ٖاقىع أهمىرًحا(  م(.1221) -الجلٟت-، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ٍػ
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ُٖىاث الىو ألاصبي،  وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض َب٣ذ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ُٖىت مً

ل ٖبر وظىصَا في بٌٗ ألاؾالُب  ٞةن بٌٗ الضعاؾاث ٢ض زههذ الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

 الٗغبُت ٧االؾخصىاء والاؾخٟهام والىهي ... بلخ، ومً َظٍ الضعاؾاث:

ًٖ ؾمحر اؾخِخُت جدضر ُٞه  (1)ألاهماغ الخدىٍليت في الجملت الاظخفهاميت اللشبيتبدض 

ل جغ٦ُب بزباعي بلى اؾخٟؿاع باؾخسضام ؤصواث الاؾخٟهام في  خ٣ُ٣خه التر٦ُبُت والتي هي جدٍى

وجىُٛم مٗحن، وجدضر ًٖ ؤصواث الاؾخٟهام وما ًُٟض مجها الخهض٤ً وما ًُٟض مجها الخهىع، زم بضؤ 

ل التي وعصث ٖىض حكىمؿ٩ي ٖلى جغا٦ُب الاؾخٟهام.  جُب٤ُ ؤهماٍ الخدٍى

ن الخظٝ في جغا٦ُب الاؾخٟهام ٢ض ٩ًىن في بٌٗ ألاصواث، ٞابخضؤ الخضًض ًٖ الخظٝ، وبحن ؤ 

ا، ٦ما في: )َل مً ٖالٍم  ا مباقغ   ٣
ُ
ل( حٗل و٢ض ٩ًىن في الٟٗل الظي جخٗل٤ به )َمؼة الاؾخٟهام َو

 ٞإؾاله؟(.

ل(  غى بالخٟهُل ألاصواث التي ًجىػ خظٞها مً جغا٦ُب الاؾخٟهام وهي )َمؼة الاؾخٟهام َو ٖو

ظاػ خظٞهما  -٣٦ىل٪: )َل ظاء دمحم؟( - ال الخهىع، ٞةطا ؤٞاصث الخهض٤ً ٖىض بٞاصتهما الخهض٤ً

اؾخٛىاء بالخىُٛم؛ وبحن ؤن خظٞهما مً الجملت الخدىٍلُت الاؾخٟهامُت ًب٣ي البيُت الٗم٣ُت ٦ما 

لم ًجؼ خظٞهما؛ خُض بن الخىُٛم ال   -٣٦ىل٪: )َل ظاء دمحم ؤو ٖلي؟( - هي، ؤما بطا ؤٞاصا الخهىع 

ُٟت الخهض٤ً. ٌؿخُُ٘ ؤن ُٟت الخهىع ٦ما ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي ْو  ًاصي ْو

ؿخٗمل للخهىع ال للخهض٤ً، 
ُ
ؤما ؤصواث الاؾخٟهام ألازغي )ؤًً ومتى وإلااطا و٠ُ٦( ٞهي ح

ص ؤعبٗت ؤؾباب جمى٘ خظٞها، مجها: ؤن الخىُٛم ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي  ضَّ ولظل٪ لم ًجؼ خظٞهما، ٖو

الاؾخٟهام َظٍ )الضاللت اإلا٩اهُت والؼماهُت والؿببُت وصاللت الضاللت اإلاعجمُت التي جاصحها ؤصواث 

ض ًٞلت بل هي ظؼء ؤؾاسخي مً ٧ل جغ٦ُب. ُٗ
َ
 الهُئت(، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن ؤصواث الاؾخٟهام َظٍ لم ح

ل الىاظمت ًٖ الخظٝ والخ٤ًُِ، وبحن الٟغ١ بُجهما، وا٢ترح  زم جدضر ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

ٗل مشل طل٪ في خضًشه ًٖ حٗضًال في ٢اهىن الخ٤ًُِ إلػالت ال ل بالخظٝ، ٞو لبـ بِىه وبحن الخدٍى

اصة والخىؾٗت َظا  و٢ض مغ الخضًض ًٖ مى٠٢ ؾمحر اؾخِخُت مً َظٍ ألاهماٍ في، همُي الٍؼ

  .البدض

                                                           

، 2، ٕ:28، الٗغا١: اإلاىعص، مج:  اإلاىسدمجلت ، ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُتًىٓغ:  (1)

 (.31 -11م(، الهٟداث: )2484)
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اصة  اصة )ِمً(، وٍػ اصة في الترا٦ُب الاؾخٟهامُت، ٦ٍؼ ل٣ض ؤخصخى ؾمحر اؾخِخُت مىاًَ الٍؼ

ل(، وعبِ ٧ل طل٪ بالبيُت الاؾخصىاء في الجملت الاؾخٟهامُت اصة الىٟي ٖلى )َمؼة الاؾخٟهام َو ، وٍػ

ن صالالث َظا التر٦ُب.  الٗم٣ُت، وبحَّ

زم اهخ٣ل بٗض طل٪ للخضًض ًٖ الخ٣ضًم والخإزحر في الجملت الاؾخٟهامُت، ٞٗغى ألؾماء 

 ٘الاؾخٟهام التي مً خ٣ها الخ٣ضًم مُل٣ا، وها٢ل اإلاىاي٘ التي جخسل٠ ٞحها )٦م( ًٖ مىي

وبٗض ؤن ؤٞطخى بلى وظىب ج٣ضم ؤؾماء الاؾخٟهام في الترا٦ُب  الهضاعة في الجملت الاؾخٟهامُت.

م ؤخض ٖىانغ التر٦ُب ٖلى ٖىانغ ؤزغي، ٧إن ج٣ى٫: )ؤخًغ دمحم؟( ؤو  الاؾخٟهامُت َٖغى بلى ج٣ضُّ

 )ؤدمحم خًغ؟(، وهي اإلاؿإلت التي ها٢كها ٖبضال٣اَغ الجغظاوي.

ض الٗمغي  التراهيب الخدىٍليت في حملت الاظخفهامي جدب٘ َظا و٢ض ُوظضث صعاؾت ؤزغ   (1)لٍٟغ

غي ما  ٤ صعاؾخه ٖلى قٗغ مدمىص ؾامي الباعوصي، ٩ٞان ًخدب٘ الترا٦ُب الاؾخٟهامُت، ٍو الظي َبَّ

ل،  ٠ بإهماٍ الخدٍى ت للخٍٗغ م ؤي صعاؾت هٍٓغ ل بإهماَه املخخلٟت، صون ؤن ٣ًّضِ حٗغيذ له مً جدٍى

 لهظٍ الترا٦ُب، مىّػٖت ٖلى ٞجاءث صعاؾخه بخهاثُ
 
 لترا٦ُب الاؾخٟهام في قٗغ الباعوصي وجدلُلُت

 
ت

 ؤعبٗت ؤ٢ؿام:

 .٠ باالؾخٟهام، وصعاؾت ألصواجه  ال٣ؿم ألاو٫: حٍٗغ

 .ال٣ؿم الشاوي: صعاؾت لالؾخٟهام مدظٝو ألاصاة 

 .ال٣ؿم الشالض: صعاؾت لالؾخٟهام اإلاباقغ، بلٟٔ الؿاا٫ واقخ٣ا٢اجه 

  اؾت لالؾخٟهام اإلاىٟي. ال٣ؿم الغاب٘: صع 

لخٔ مً َظا الخ٣ؿُم جىاوله الاؾخٟهام مً خُض التر٦ُب ؤ٦ثر مىه مً هاخُت  ًُ والظي 

ل  ل، ٩ٞان ٌٗغى لخهاثو ؤصواث الاؾخٟهام وؤٚغايه، و٧ان الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدٍى الخدٍى

ظا ما ًجحز  ا في زىاًا جدلُل جغا٦ُب البِذ الكٗغي الاؾخٟهامي، َو
 
صعاؾت اؾخِخُت  ال٣ى٫ بنمبشىز

ل في الاؾخٟهام مً َظٍ الضعاؾت، وؤ٦ثر جٟهُال ُٞما ًسو ؤهماَه. ي في صعاؾت الخدٍى
 ؤبٗض مض 

ظا و٢ض و٢ُٟذ ٖلى صعاؾت ج٩اص جخمازل مً خُض ٖىىاجها م٘ بدض ؾمحر ؾخِخُت )ألاهماٍ  َو

لُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت(، خُض ٧اهذ بٗىىان:  أظلىب  أهماغ الخدىٍل فيالخدٍى

                                                           

ض مدمىص ؤخمض، الترا٦ُب الخدىٍلُت في ظملت الاؾخٟهام ٖىض مدمىص ؾامي الباعوصي،  (1) مجلت ًىٓغ: الٗمغي، ٍٞغ

 (.34 - 11م( الهٟداث: )1221، )24، الجؼاثغ، الٗضص:  جاملت ألاغىاغلدساظاث 
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م أهمىرحا بضو ؤن الغؾالت ٖلى خضازتها )(1)الاظخفهام: اللشآن الىٍش ل٘ ناخبها 1221، ٍو
ّ
م( لم ًُ

لُت في ظملت الاؾخٟهام 2484ٖلى بدض ؾخِخُت، اإلايكىع ٖام ) م( وال ٖلى بدض: الترا٦ُب الخدٍى

اؾخٗغايه (، ٦ما ْهغ طل٪ بىيىح مً 1221ٖىض مدمىص ؾامي الباعوصي، اإلايكىع ٖام )

إل ٖلى ٢اثمت مغاظٗه.  للضعاؾاث الؿاب٣ت ومً الَا

ل، وفي زاهحهما  ً الخدٍى ل٣ض ٢ؿم بدشه بلى زالزت ٞهى٫: جدضر في ؤولها ًٖ الاؾخٟهام ٖو

٤ جدب٘ ؤصواث  ل التر٦ُبي في ظملتي الاؾخٟهام الاؾمُت والٟٗلُت، وطل٪ ًٖ ٍَغ وزالثهما جىاو٫ الخدٍى

ٍ الجمل، وحٗضاص مىاي٘ طل٪ في ال٣غآن، ٩ٞان ًإحي باآلًت التي صزلها الاؾخٟهام التي جضزل ٖلى َظ

ل التي صزلذ ظملت الاؾخٟهام، وؤؾاؽ َظٍ ألاهماٍ ٖىهغ  ٗغى ؤهماٍ الخدٍى الاؾخٟهام، َو

ؿخٗغى بن ٧اهذ َىا٥  ت بلى َلبُت، َو اصة بةياٞت ؤصاة الاؾخٟهام التي خّىلذ الجملت مً زبًر الٍؼ

ا.ٖىانغ ؤزغي مً ٖىانغ ال حَر ل ٧الخ٣ضًم والخإزحر والخظٝ ٚو  خدٍى

ل ٖبر وظىصَا في بٌٗ ألاؾالُب  ومً الضعاؾاث التي زههذ الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدٍى

 بلى ٧ىجها تهاحٗىص ؤَمُلخِؿحر دمحم ِٖسخى، و  (2)ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت عؾالت

لَب٣ؤ٢ضم الغؾاثل التي  ضعاؾت ؤؾلىب مً ل ت مجهاداولفي م، ب الٗغبُتٖلى الترا٦ُ ذ ؤهماٍ الخدٍى

لُتلٛت الؤؾالُب ال ت الخىلُضًت الخدٍى ى الاؾخصىاء في يىء الىٍٓغ حها ًٓهغ بىيىح ٗغبُت َو ، ٞو

ا مً ٖىىاجها الظي ال  مضي جإزغ الباخض بإ٩ٞاع ؤؾخاطٍ ؾمحر ؾخِخُت في ٦شحر مً ؤظؼاء الغؾالت، بضء 

ههه ؾمحر ؾخِخُت لبدض الاؾخٟهام، واهتهاء  بمىا٣ٞخه ًسخل٠ البخت ًٖ ٖىىان البدض الظي ز

ل، وزانت في همُّي الخمضص والخ٣لو التي ؤصزل حٗضًال في  ؾخاطٍ ُٞما ا٢ترخهأل  بكإن ؤهماٍ الخدٍى

 الٗامل في اإلاؿدشجى. ٣٦ًُت اؾخ٣الال في مىا٢كت بٌٗ ال٣ًاًا وم٘ طل٪ ؤْهغ الباخض٢ىاهُجها، 

ل مغ٦ب ظملي  ل٣ض ابخضؤ الخضًض ًٖ الاؾخصىاء في خ٣ُ٣خه الضاللُت والتر٦ُبُت والتي هي "جدٍى

ٌ بإصواث زانت ًسغط بها ما بٗضَا مما صزل ُٞه ما ٢بلها خ٨ما"، زم ها٢ل آعاء  بالخظٝ والخٍٗى

الىداة في الٗامل في اإلاؿدشجى، واهخهى بلى ؤن الٗامل ُٞه َى الٟٗل املخظٝو )ؤؾدشجي( والظي هابذ 

                                                           

ؼ،  (1) ؼ، باؾم خمىص ٖبضالٍٗؼ م أهمىرحاٖبضالٍٗؼ ، عؾالت أهماغ الخدىٍل في أظلىب الاظخفهام: اللشآن الىٍش

 م(. 1221ماظؿخحر، ظامٗت آ٫ البِذ، ألاعصن، )

، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الحرمى٥، ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت، جِؿحر دمحم ِٖسخى،ًىٓغ:   (2)

  (.م2484ألاعصن، )
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، ال بـ  ٖىه ؤصواث الاؾخصىاء، ، ٞاإلاؿدشجى مىهىب بالٟٗل املخظٝو
 

وهُابتها ًٖ الٟٗل مٗجى ال ٖمال

ا ض   )بال( هٟؿها، ٞالبيُت الٗم٣ُت لجملت: خًغ ال٣ىم بال ٍػ

ضا.  هي: خًغ ال٣ىم ؤؾدشجي ٍػ

ًه  ل بدظٝ الٟٗل )ؤؾدشجي(، وحٍٗى ا( جدٍى ض  ٞهي م٩ىهت مً ظملخحن، ظغي ٖلى ظملت )ؤؾدشجي ٍػ

 )بال( التي جخًمً مٗىاٍ، زم ؤصزلذ الجملت الشاهُت في الجملت ألاولى.بإصاة الاؾخٟهام 

ت الاؾخصىاثُت، خُض ٖىىن لها بهظا الاؾم و٢ؿمها بلى  وما حهم َى خضًشه ًٖ ألاهماٍ الخٗبحًر

 زالزت ؤ٢ؿام، وهي:

  حر وؾىي(؛ ألن الاؾخصىاء بالخٗىٌٍ: وألاصواث التي حؿخسضم في َظا الىمِ هي: )بال ٚو

ٗىى بةخضي َظٍ ألاصواث.الٟٗل  دظٝ َو ًُ  )ؤؾدشجي( 

  ظا الىمِ ٩ًىن باؾخسضام البيُت الٗم٣ُت لالؾخصىاء، ٞال ٩ًىن ُٞه الاؾخصىاء الخ٣ُ٣ي: َو

ضا  خظٝ للٟٗل )ؤؾدشجي(، وإهما حؿخسضم ُٞه ؤٞٗا٫ جخًمً مٗجى الاؾخصىاء وهي: )زال ٖو

ظا الىمِ لم ًجغ ضا( َو ل بال بدظٝ  وخاقا(، ٞخ٣ى٫: )خًغ الُالب زال ٍػ ٖلُه جدٍى

 الٟاٖل.

  ٩ىن في ألاصواث: )لِـ الاؾخصىاء الضاللي )اإلاٗىىي(: وؿبت بلى خ٣ُ٣ت الاؾخصىاء الضاللُت، ٍو

ى بهما، ل٨جهما ًخًمىان مٗجى ؤلازغاط ؤي  ٗىَّ دظٝ الٟٗل )ؤؾدشجي( َو ًُ وال ٩ًىن(، لم 

ضا(، )خًغ بزغاط ما بٗضَا مما صزل ُٞه ٢بلها في الخ٨م، ٞخ٣ى٫: )خًغ الُال  ب لِـ ٍػ

ل  ضا( ٞجغي جدٍى ضا( والبيُت الٗم٣ُت لها )خًغ الُالب لِـ الخايغ ٍػ الُالب ال ٩ًىن ٍػ

 ٖلى الجملت بدظٝ اؾم لِـ وال ٩ًىن.

م مً لُت(، بل و  واإلاالخٔ ؤهه بالٚغ و الٟهل ُسهجوؾم عؾالخه بٗىىان )ألاهماٍ الخدٍى

لُت ب ٠ُ  -مً وظهت هٓغي  -ال ؤهه الشالض ٧امال للبدض ًٖ َظٍ ألاهماٍ الخدٍى الخبـ ٖلُه جْى

ظا ما ججضٍ في ال٣ؿمحن الشاوي والشالض، ولى ؤهه  مٗجى )ؤهماٍ( ٞهى ًىٓغ بلُه مً هاخُت جغ٦ُبُت، َو

ا إلاا ٌؿمى ؤهماٍ  ٌ( ل٩ان ؤ٦ثر ٢غب  ظٗل الخ٣ؿُم ٖلى ٚغاع الىمِ ألاو٫ )الاؾخصىاء بالخٍٗى

ل.  الخدٍى

ٌ(؛ خُض بهه مما ًشحر الاؾخٛغاب طا٥ َظا ولي و٢ٟت ؤزغي ٖىض ما ؾما ٍ )الاؾخصىاء بالخٍٗى

لخٔ في جدلُله لجملت الاؾخصىاء ٖلى ؤجها مدىلت بالخظٝ والخٗىٌٍ، خُض ًٓهغ  ًُ الخٗاعى الظي 
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جُب٣ُه الٟٗلي ألهماٍ في ٢اهىوي الخمضص والخ٣لو، و  َظا الخٗاعى بحن جإًُضٍ ال٢تراح ؤؾخاطٍ

ل.  الخدٍى

وهدً م٘ الض٦خىع ؾمحر ؾخِخُت في حٗضًل نىعة ٢اهىوي الخىؾٗت ب٣ىله:  طل٪ ٣ٞض ؤزبذ

 والخ٤ًُِ ٖلى الهىعة التي ا٢ترخها لل٣اهىهحن، وهي:

   ؤ، ؤي ؤن )ؤ( جخدى٫ بلى )ؤ(+ )ب(، خُض )ب(   ؤ + ب : ب   ٢اهىن الخىؾٗت )الخمضص(: ؤ

 مخًمىت في )ؤ(

 ٞالخىؾٗت: بياٞت ٖىهغ ظضًض ًخًمً ؤخض ٖىانغ التر٦ُب.

 ب : ؤ   ىن الخ٤ًُِ )الخ٣لُو(: ؤ + ب ٢اه   ً ب، ؤي ؤن التر٦ُب اإلا٩ىن مً الٗىهٍغ

 )ؤ(+ )ب( ًخدى٫ بلى )ب(، خُض )ب( مخًمىت في )ؤ(.

ً في الٗىهغ الباقي ُٞه.  ٞالخ٤ًُِ: ًخمشل في خظٝ ٖىهغ مً التر٦ُب مخًمَّ

هحن"، ل ال٣اهى ٞةطا ٧ان ؾمحر ؾخِخُت "خغم ٖلى بػالت اللبـ بحن الخظٝ والخ٤ًُِ بخٗضً

  و٧ان الباخض ًخ٤ٟ مٗه
 

ال ضا( جدٍى ل في ظملت الاؾخصىاء )خًغ ال٣ىم بال ٍػ في َظا، ٞلَم ظٗل الخدٍى

ل بالخ٤ًُِ؟!ؤلم ٨ًً بىاء ٖلى ال٣اهىن اإلاّٗض٫ ؤن ٩ًىن ا ؟!بالخظٝ ال بالخ٤ًُِ بط بن  لخدٍى

ضا(،  مَّ  ومًالبيُت الٗم٣ُت للجملت الؿاب٣ت هي: )خًغ ال٣ىم ؤؾدشجي ٍػ
َ
ى  ز ُخظٝ الٟٗل )ؤؾدشجي( َو

ً في الٗىهغ الباقي والظي َى ؤصاة الاؾخصىاء )بال( ومً َىا ْهغ الخٗاعى بحن جإًُضٍ ال٢تراح  .مخًمَّ

لُحن.ٍ في ٢اهىوي الخظٝ والخ٣لو، و ؤؾخاط  جُب٣ُه الٟٗلي لهظًً الىمُحن الخدٍى

إحي  ُٞه َاوي  ٖجىالظي  (1)الغابشةألاهماغ الخدىٍليت لجملت الىهي جدىٍلت البييت بدض ٍو

ا مً ؤؾالُب الٗغب التي جدخىي ٖلى ٦شحر مً اإلاٗاوي  نبري آ٫ ًىوـ بإؾلىب الىهي بىنٟه واخض 

ا خضزذ  ت، والاؾخٗالء ... بلخ، وبىنٟه ؤؾلىب  اإلاخجضصة، ٧الضٖاء، والالخماؽ، وؤلاعقاص، والدؿٍى

لُت بضزى٫ )ال( التي ا٢خًذ الخدى٫ مً الخبر بلى ؤلاوكاء، ومً ؤلازباث بلى  ُٞه حُٛحراث جدٍى

٘ بلى الجؼم.   الىٟي، ومً الًمت بلى الؿ٩ىن، ومً الٞغ

لُت مٟاصَا جىز٤ُ  ٖلى ؤن ًجٗل البدض -٦ما ؤقاع في اإلا٣ضمت - خغم الباخض  م٣اعبت جدٍى

لُت  ا جدٍى
 
غي الٗال٢ت بحن الىهي وألامغ بىنٟهما ؤهماَ طل٪ ألهه  ؛ن والضاللتىّ إلاٗاٍن مخُىعة في الخ٩ُٖ

                                                           

، مجلت التربيت والللمًىٓغ: آ٫ ًىوـ، َاوي نبري ٖلي، ألاهماٍ الخدىٍلُت لجملت الىهي جدىٍلت البيُت الٛاثغة،  (1)

 (.213 - 222م(، الهٟداث: )1228، )4، الٗضص: 21الٗغا١، املجلض: 
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م( ٞإهذ جإمٍغ بال٣ُام، وإطا ٢لذ: )ال ج٣م( ٣ٞض ؤعصث مىه 
ُ
ًغي ؤن الىهي َى هٟي ألامغ، ٞةطا ٢لذ: )٢

 هٟي طل٪.

الث، ٣ٞىل٪: )ال جًغب( بيُت  وُظلَّ ما ؤعاص جىيُده في َظا البدض َى ؤن الىهي مّغ بٗضة جدٍى

جغ٦ُبُت ؾُدُت ٣ًهض بها البيُت الٗم٣ُت )ايغب( والتي هي في الى٢ذ طاجه بيُت جغ٦ُبُت ؾُدُت 

لظي ألانل اؤو الىىاة  (ًًغب)زباع وهي ؤلا ٚاثغة ؤي )ٚحر ْاَغة( لبيُت ؤزغي ؤٖم٤ ٣ًهض بها 

الث التي خضزذ في ظملت الىهي ٖلى جىلضث مىه اإلاٗاوي الؿُدُت ألازغ  م٨ً جىيُذ الخدٍى ي، ٍو

 الىدى آلاحي:

 الخدى٫ ألاو٫:

ت   )ايغب( )مشبخت( بيُت بوكاثُت     )مشبخت( )ًًغب(بيُت زبًر

 بيُت زاهُت ٚاثغة.             بيُت ؤولى ٖم٣ُت                

 الخدى٫ الشاوي:

 ) ال جًغب( )مىُٟت( بيُت بوكاثُت     )مشبخت( )ايغب(بيُت بوكاثُت 

 بيُت زالشت ؾُدُت.              بيُت زاهُت ٚاثغة                 

لخٔ في َظا البدض ؤن مٟهىم ألاهماٍ ظاء ُٞه مسخلٟا، ٞلم ٣ًهض به الخظٝ  ًُ والظي 

اصة والخم ما ؤهماٍ جدىٍل ٖبّ  ضص والخ٣لو وؤلاخال٫ ...بلخ، ول٨ىهوالٍؼ ر به ًٖ الىهي وألامغ ٞاٖخبَر

، ولظل٪ وؾم بدشه صزلذ ٖلى الجملت ٞدىلتها مً الخبر بلى ؤلاوكاء، ومً ؤلازباث بلى الىٟي

لُت في ظملت الىهي(، وفي ْجي ؤن الىهي وألامغ  لُت لجملت الىهي، ال )ألاهماٍ الخدٍى باألهماٍ الخدٍى

ل والاؾخٟهام والىٟي .... بلخ هي ؤؾالُ ب مً ؤؾالُب الجملت الٗغبُت ًضزلها همِ مً ؤهماٍ الخدٍى

اصة ؤو خظٝ ؤو ج٣ضًم وجإزحر ...بلخ،  مَّ بٍؼ
َ
ؿمى بىٟؿها ؤهماٍ ومً ز

ُ
ل، وما خهل في ظملت  ال ح جدٍى

ضث ؤصاة الىهي )ال( ٞدىلذ الجملت مً الخبر بلى ؤلاوكاء، ومً  اصة خُض ٍػ ل بالٍؼ الىهي، َى جدٍى

 ؤلازباث بلى الىٟي.

ل بك٩ل ٖام، ٞةن بٌٗ الضعاؾاث  وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاولذ ؤهماٍ الخدٍى

ل، وجدّبٗذ نىٍع ومىايٗه، ٦غؾالت: ) صىس زههذ الخضًض ًٖ همِ واخض مً ؤهماٍ الخدٍى



94 

 

الخدىٍل باالظدبذاٌ ) :وبدض، (1)(الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت، ظىسة البلشة أهمىرًحا

ت جدليليتفي الىدى  ـــبُان البيُت الٗم٣ُت في التر٦ُب بٗض (2) (اللشبي دساظت هـٍش َغَى لـِ َٖ ، وبًٗها 

 .(3)(البييت اللميلت لللىاصش اللعاهيت املحّىلت باالظدبذاٌ الاػشادي) صزى٫ َظا الىمِ، ٦بدض :

لُت  ت الخدٍى الجذ ٖلى اللٛت الٗغبُت، َظٍ بٌٗ الضعاؾاث التي خاولذ جُب٤ُ الىٍٓغ ٖلى ٖو

ل التي اٖترث ٢ىاٖ وظه الخهىم وعَصْث صعاؾاث ٦شحرة  ض اللٛت الٗغبُت، وفي الخ٣ُ٣تؤهماٍ الخدٍى

لي ْذ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي جدٍى
َ
ْذ ًٖ الهلت بحن الترار الىدىي (4)جىاول

َ
، وجدضز

لُت ت الخىلُضًت الخدٍى لي ٖىض ال٣ضماء(5)والىٍٓغ ْذ ًٖ ال٨ٟغ الخدٍى
َ
ولِـ مً ٚاًاث . (6)، وبدش

ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى ما ظاء الخضًض ُٞه ًٖ ؤهماٍ  ولهظا ؛بدض جدب٘ ٧ل ما ظاء في َظا الكإنال

ل بك٩ل ؤص١.  الخدٍى

                                                           

، عؾالت ماظؿخحر، أهمىرًحاصىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت، ظىسة البلشة ًىٓغ: ٚغبي، ٖاجكت،  (1)

 م(. 1221ظامٗت الكهُض خّمه لخًغ الىاصي، 

ت جدلُلُتًىٓغ: الباع، ابتها٫،  (2) ( املجلت الالىتروهيت Eimj)، الخدىٍل باالؾدبضا٫ في الىدى الٗغبي صعاؾت هٍٓغ

  م(.1224، )24، الٗضص: الشاملت مخلذدة الخخصصاث

غاصي، بدض ميكىع في: ًىٓغ: بى مٗؼة، عابذ، البيُت الٗم٣ُ (3) اإلاؤجمش ت للٗىانغ اللؿاهُت املخّىلت باالؾدبضا٫ الَا

  .(281 - 232الهٟداث: ) (ص.ث، )الذولي الخامغ للغت اللشبيت

 ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  (4)

ت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، الغقُض، ؤبى ب٨غ - الث الىدٍى ، املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت، اؾخسضام الخدٍى

 (.42 - 31، الهٟداث: )م(2481) الؿىصان، املجلض ألاو٫، الٗضص ألاو٫،

لُت وجُب٣ُاتها في الىدى الٗغبي،  - ت الخىلُضًت الخدٍى مجلت اإلاىهىعي، ؤخمض اإلاهضي/ والهالر، ؤؾمهان، الىٍٓغ

 (.144 -111م(، الهٟداث: )1221، )14، ٞلؿُحن، ٕ: حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاث

 ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ً (5)

ت الٗغبُت،  - ت والىدٍى لُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٍٛى ت الخىلُضًت الخدٍى مجلت وليت الىجاصاث، ها٠ً دمحم، الىٍٓغ

 (.121 - 255م(، الهٟداث: )1221، )83، مهغ، الٗضص: داس الللىم حاملت اللاهشة

ت الىدى الخىلُ - لي لدكىمؿ٩ي، ٖمحرة، ماَغ مدمىص، ؤزغ الىدى الٗغبي ٖلى هٍٓغ حاملت  مجلت التربيتضي الخدٍى

 (.34 - 41م(، الهٟداث: )1222، )1، ط:243، مهغ، الٗضص: صهشألا 

 ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  (6)

لي ٖىض ٖبضال٣اَغ الجغظاوي،  - ت الىدى الخدٍى ؼ، ؤنى٫ هٍٓغ ، مهغ، مجلت كلىم اللغتمٗىى، ٖا٠َ ٖبضالٍٗؼ

 (.181 - 125م(، الهٟداث: )1225، )4، 22ٕمج: 

لي في زهاثو ابً ظجي،  - م، ٖبضهللا ؤخمض، في ال٨ٟغ البيُىي الخدٍى خىلياث آلاداب والللىم ظاص ال٨ٍغ

 (. 241 - 22الهٟداث: ) م(،1221، الخىلُت الشالشت والشالزىن، )الاحخماكيت
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لُت: ؤبغػ اإلاالخٓاث في وؾإوظؼ ُٞما ًلي  َظٍ الضعاؾاث الٗغبُت الخدٍى

  جِم٘ ج٩اص َظٍ الضعاؾاث
ُ
ظملت جىلُضًت بلى ٖلى ؤن ؤي حُٛحر في الجملت الىىاة ًدّىلها مً ج

ا بهظا الخُٛحر ؤزغ   ه  لُت، م٩ّىِ ٍع في اإلاٗجى اظملت جدٍى ؛ وبظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإجها جىنلذ بلى جهىُّ

لُت.  ال زالٝ ُٞه إلاٟهىم ألاهماٍ الخدٍى

  ُّجدب ٍِ  ألبىاب الىدى الٗغبي،  ٘ ؤهما
 

ل في ٦شحر مً َظٍ الضعاؾاث الٗغبُت ظاء قامال الخدٍى

٤ ؤهماٍ ٩ٞاهذ َظٍ الضعاؾاث ؤق َبه باؾخٗغاِى ٢ىاٖض الىدى الٗغبي، وجدلُلها ٞو

ل، ؤي ؤجهم جدبَّ  ت، و٢ض ؾاعوا في طل٪ ٖلى الخدٍى ل في ٧ل ٢اٖضة هدٍى ٗىا ؤهماٍ الخدٍى

 ههجحن:

o  ًإحي 
 

ت الٗغبُت، ٞمشال ل، زم ًضعط جدخه ال٣ىاٖض الىدٍى ٤ ٧ان ًظ٦غ همِ الخدٍى ٍٞغ

ضزل ُٞه مىاي٘ ج٣ض  بلخ....ومىاي٘ ج٣ضًم اإلاٟٗى٫  ًم الخبر،بىمِ بٖاصة الترجِب، ٍو

o  ؿخٗغى ألا ٤ اٖخمض ال٨ٗـ، ٩ٞان ًإحي بالتر٦ُب الاؾمي ؤو الٟٗلي، َو ٍغ هماٍ ٞو

ل التي  لُت، ُٞإزظ ال٣اٖضة، ٧اإلاٟٗى٫ به مشال، زم ٌؿخٗغى ؤهماٍ الخدٍى الخدٍى

بجي حٗتريه، مً خظٞه، ؤو ج٣ضًمه ٖلى الٟاٖل، ؤو بخالله م٩ان الٟاٖل في الٟٗل اإلا

  للمجهى٫.

 ا ؤّن و ا ٖضة ؤهماٍ  في مؿا١ َظٍ الضعاؾاث ًٓهغ ؤخُاه  ت الىاخضة جخٗاوَع ال٣اٖضة الىدٍى

ل  ّٖضٍ ٖبضالخلُم  جميحز اليعبتمشا٫ ٖلى طل٪:  مً ؤهماٍ الخدٍى
 

ال اصة ٖىانغ ب جدٍى ٍؼ

ال ب ه، وؤما ابتها٫ الباع ّٞٗضج(1)مخممت للتر٦ُب ؤو  ٞاٖلؾدبضا٫ ٞالخمُحز مدى٫ ًٖ ال اجدٍى

( ٖضٍ ٖبضالخلُم الىلذ العببي، ومشال: (2)ًٖ مٟٗى٫  ال  )مغعث بغظل ٢اثم ؤبٍى جدٍى

اصة ٖىانغ مخممت للتر٦ُبب ال باالؾدبضا٫ خُض خل ّٗض ٞ، وؤما ابتها٫ الباع (3)ٍؼ جه جدٍى

) ت (4) الىن٠ مدل الٟٗل )مغعث بغظل ٢ام ؤبٍى ظا عاظ٘ بلى ازخالٝ الخىظحهاث الىدٍى ، َو

 –٦ما ؾُإحي بُاهه  -را٦ُب في َظٍ الت

 

                                                           

 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،   (1)

ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبيًىٓغ: الباع،  (2)  .13، مغظ٘ ؾاب٤، م: مـاهش هـٍش

 14، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،   (3)

ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبيًىٓغ: الباع،   (4)  251 ، مغظ٘ ؾاب٤، م:مـاهش هـٍش
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 ُ٘ا ٦بحرة في جدلُل ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي  ٢
 
البدض اللؿاوي الٗغبي ؤقىاَ

لي، وحٗضصث في ؾبُل طل٪ اإلاالٟاث الٗغبُت، ل٨ً  ال جؼا٫ الضعاؾاث خى٫ م٘ طل٪ جدٍى

ل ٖلى ٢ىاٖض الٗغبُِت    جُب٤ُ ؤهماٍ الخدٍى
 
  -ُٞما جدبُٗذ -بط لم ؤظض  ؛٢انغة

 
قملذ  صعاؾت

جُب٤ُ ظمُ٘ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ٧امل ؤبىاب الىدى، ٞالظي ًخدب٘ ؤبىاب الىدى ًجضٍ 

ل ًجضٍ ًُب٣ها ٖلى بٌٗ  ٌٟٛل بٌٗ ؤهماٍ الخدىٍل، والظي ًّٟهل في ؤهماٍ الخدٍى

جخدبٗها في جم٘ ال٣ىاٖض الىدىٍت و جبٗمل بخهاثُت  ال٣ُامؤبىاب الىدى؛ ولظا ٧ان مً اإلاهم 

ل الظي جىضعط بلُه، وعنض ازخالٞاث ٦خب ألاهما ت همِ الخدٍى لُت؛ إلاٗٞغ ٍ الخدٍى

ت، و٧ان طل٪ ٖبر بغهامج ٢ىاٖض البُاهاث  لي لل٣اٖضة الىدٍى الضاعؾحن في بٌٗاػ الىمِ الخدٍى

(Microsoft Access.)  
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 في جشاهيب الؼالق يتهماغ الخدىٍلألا 
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 جمهيذ:

ل، وحؿلُِ بٌٗ الًىء ٖلى ًٖ  بٗض الخضًض الىٓغي  ت مٟهىمي التر٦ُب والخدٍى الىٍٓغ

لُت اث في ون٠ جغا٦ُب اللٛاث  الخدٍى التي ظاء بها حكىمؿ٩ي، والتي ًم٨ً ّٖضَا مً ؤَم الىٍٓغ

الىاعصة في ٦خاب: بلى جدلُل الترا٦ُب في ٖباعاث الُال١، الخُب٣ُُت تهضٝ الضعاؾت  -ؤلاوؿاهُت 

ت )ال٩ى٦ب الضعي ُٞما ًخسغط ٖل ت مً الٟغٕو ال٣ٟهُت( لئلؾىىي، مً زال٫ هٍٓغ ى ألانى٫ الىدٍى

لُت،  ت الخدٍى ٌِ ٢ىاهُِجها التي لها ج٨ك٠ َغاث٤ جدلُل َظا التر٦ُب، وهي الىٍٓغ ِخماِص ٖلى بٗ بااٖل

لُت، وهي  ل الُجملت مً ظملت بؿٍُُت جىلُضًٍت بلى ظملٍت جدٍى ّم في جدٍى
َ
ؤزُغَا في حُٛحِر اإلاٗجى، ومً ز

 َظٍ ألاهماٍ، حؿمى ف
ُ
ُ٘ الضعاؾت بَّ

َ
ِل، ٞخَخد ٍِ الخدٍى ِت الخضًشِت بإهما ما ًاصًه صزىلها مً و ي الىٍٓغ

مَّ ، حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي بلى -ؤخُان ٦شحرة في -جإزحٍر في اإلاٗجى ٢ض ًاصي 
َ
٨ًك٠ ًٖ ألازغ ال٨بحر  ومً ز

إلاام بٗلىم الٗغبُت، للىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، وؤن ٞهم الىو الكغعي مخى٠٢ ٖلى ؤلا

لىم الٗغبُت، و٢ض مغ في م٣ضمت الضعاؾت ٠ُ٦  ٗت ٖو ظا ما ًشبذ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكَغ َو

ؿخُٗىىن بٗلماء الىدى في بٌٗ اإلاؿاثل.  ٧ان الٗلماء ًضًغون مؿاثل ال٣ٟه ٖلى ٢ىاٖض الىدى، َو

ل٣ي اوألظل َظا الاعجباٍ ال٣اثم بحن الٗلمحن ا٢خًذ الضعاؾت ؤن 
ُ
لًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب ج

ا في ٞهم جغا٦ُب  ال٣ٟهُت ًٖ ا ٦بحر  مٟهىم الُال١ ونُٛه وبٌٗ ؤخ٩امه؛ بط بّن ل٩ل َظا صوع 

ل الىاعصة ٞحها.  ت ؤهماٍ الخدٍى  الُال١ ومٗٞغ

 حلٍشف الؼالق: 

ا، ٞهي َالِ لغت
 
٤ َال٢

ُ
ل
ْ
ُ
َ
ْذ هي بالٟخذ، ج

َ
٣
َ
ل
َ
ا، َو ٤ الغظل امغؤجه جُل٣ُ 

َّ
اِل٣ت : ٣ًا٫: "َل ٤ َو

ذ بالًم"
َ
٣
ُ
ل
َ
ا ... ٢ا٫ ألازٟل: ال ٣ًا٫ َ  ً ى "(1)ؤً ى ؤلا مإزىط مً ؤلا ، َو  .عؾا٫ والتر٥َال١، َو

، "ومإزىط مً الخسلُت، ٣ًا٫: َل٣ذ الىا٢ت، بطا (2)"ؾحر، بطا خللذ ٢ُضٍ وؤعؾلخهج٣ى٫: ؤَل٣ذ ألا 

٣ا٫(3)ؾغخذ خُض قاءث" ْذ هي، ٍو
َ
٣
َ
(، و )َل

 
٣ذ اإلاغؤة جُل٣ُا

َّ
ا( : )َل

 
(4) َال٢

. 

                                                           

، 4، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع، ٍالصحاح، جاج اللغت وصحاح اللشبيتالجىَغي، بؾماُٖل خماص، ( 2)

 .، باب )َل٤(4/2124م( 2442)بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، 

 .313م(، م: 1224، )ال٣اَغة: صاع الٟخذ لئلٖالم اإلاهغي، 2، ٍفله العىتؾاب٤، الؿُض،  ( 1)

ا، ٍاإلالخص الفلهيآ٫ ٞىػان، نالر بً ٞىػان،  ( 1) حَر ، )الضمام: صاع ابً الجىػي لليكغ 22، ٢ؿم اإلاٗامالث ٚو

 ،٘  .121/ 1م(، 2444والخىَػ

 .2/51، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي بً ٌِٗل، ًىٓغ: ا (4)
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ى: ب٣ًإ مٗجى بلٟٔ ٣ًاعهه في  ٤َ( واخض مً ألاٞٗا٫ التي جض٫ ٖلى ؤلاوكاء، َو
َّ
والٟٗل )َل

٣ُْذ، ٞهظٍ ألاٞٗا٫ وؤمشالها مايُت اللٟٔ خايغة 
َّ
ظُذ، والخُل٤ُ بُل ج بؼوَّ الىظىص، ٧ة٣ًإ التزٍو

٣هض بها ؤلاوكاء، ؤي: ب٣ًإ مٗاهحها خا٫ الى٤ُ بها  .(1)اإلاٗجى، ٍو

: "خل عابُت الؼواط، وإجهاء الٗال٢ت الؼوظُت"ششًكامٗجى الُال١ و 
(2). 

ا، :  ٞهى ًسخل٠ بازخالٝ الٓغٝو وألاخىا٫، جاعة ٩ًىن مباخ  خىمه وؤما  َ ا، وجاعة ٩ًىن م٨غو

ا، ٞخإحي ٖلُه ألاخ٩ام الخمؿت ا، وجاعة ٩ًىن خغام  ا، وجاعة ٩ًىن واظب  وجاعة ٩ًىن مؿخدبًّ
(3)

. 

اج٤ٟ الٗلماء ٖلى ؤن الؼوط، الٗا٢ل، البالٜ، املخخاع َى الظي ٣ٞض  لؼالقمً ًلم مىه اوؤما 

ًُّ بطا ٧ان مجىىه  ٦ظل٪ و٦ُله، ؤما ًجىػ له ؤن ًُل٤، و  َ   ،اا، ؤو نب  .اا، ٞةن َال٢ه ٌٗخبر لٛى  ؤو م٨غ

 ؼوظال ٞهي الؼالق مً ًلم كليهاوؤما 
ًّ

  لُال١، لت  بطا ٧اهذ مدال
ًّ

 له ٞال ٣ً٘ ٞةطا لم ج٨ً مدال

 .ٖلحها الُال١

ض قٍغ مً قغٍو صخخه، ال ٣ً٘ لٓهىع ٞؿاص ال٣ٗض بؿبب ٣ْٞ  طٞاإلاٗخضة مً ٞسخ الؼوا

  ؛ٖلحها الُال١
ُ
 .ٌ مً ؤنله٣ِ ألن ال٣ٗض في َظٍ الخاالث ٢ض ه

ألن الٗال٢ت  ؛و٢بل الخلىة بها زلىة صخُدت ،و٦ظل٪ ال ٣ً٘ الُال١ ٖلى اإلاُل٣ت ٢بل الضزى٫ 

 الؼوظُت بُجهما ٢ض اهتهذ، و 
ًّ

 للُال١ بٗض ؤنبدذ ؤظىبُت بمجغص نضوع الُال١، ٞال ج٩ىن مدال

، ؤهذ َال٤، ؤهذ َال٤)ٞلى ٢ا٫ لؼوظخه ٚحر اإلاضزى٫ بها: "، ألجها لِؿذ ػوظخه وال مٗخضجه ؛طل٪

ال  ؤما الشاهُت والشالشت، ٞهما لٌٛى ، اثمت٢، و٢ٗذ باألولى ٣ِٞ َل٣ت باثىت، ألن الؼوظُت (ؤهذ َال٤

(4)"مٗخضجه، خُض ال ٖضة لٛحر اإلاضزى٫ بها جهما ناصٞخاَا وهي لِؿذ ػوظخه والأل يء؛٣ً٘ بهما شخ
. 

 ِ
ّ
ٞلى ٢ا٫ المغؤة لم ٌؿب٤ له ، ٤ ػوظُت ؾاب٣تو٦ظل٪ ال ٣ً٘ الُال١ ٖلى ؤظىبُت لم جغبُها باإلاُل

 .ؤزغ له ا ال٩ًىن ٦المه لٛى   (،ؤهذ َال٤)الؼواط بها: 

                                                           

، )الجحزة: هجغ للُباٖت 2ن، ٍ، جد٤ُ٣: ٖبضالغخمً الؿُض، ودمحم بضوي املخخى ششح الدعهيلًىٓغ: ابً مال٪، ( 2)

 .2/12م(، 2442واليكغ، 

 .313، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتؾاب٤، الؿُض،  ( 1)

٤ الضًً ٖبضهللا بً ؤخمض، ( 1) بضالٟخاح دمحم اإلاغني ًىٓغ: ابً ٢ضامت، مٞى ، جد٤ُ٣: ٖبضهللا بً ٖبضاملخؿً التر٧ي، ٖو

اى: صاع ٖالم ال٨خب، 1الخلى، ٍ  .111/ 22م(، 2445، )الٍغ

 .311، مغظ٘ ؾاب٤، م:  فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 4)
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 .ألجها باهتهاء الٗضة جهبذ ؤظىبُت ٖىه؛ تهال٪ الخ٨م ُٞمً َل٣ذ واهتهذ ّٖض و٦ظ 

ومشل طل٪ اإلاٗخضة مً َال١ زالر، ألجها بٗض الُال١ الشالر ج٩ىن ٢ض باهذ مىه بِىىهت ٦بري، ٞال 

 .(1)٩ًىن للُال١ مٗجى

٣ُ٘ ب٩ل ما ًض٫ ٖلى بجهاء الٗال٢ت الؼوظُت، ؾىاء ؤ٧ان طل٪ باللٟٔ، ٞ ما ًلم به الؼالقوؤما 

 .زغؽ، ؤو بةعؾا٫ عؾى٫ قاعة مً ألا ، ؤم باإل ؤم بال٨خابت بلى الؼوظت

ا، ؤو ٦ىاًت. د   والُال١ باللٟٔ بما ؤن ٩ًىن نٍغ

ذ  ًُ فالصٍش م مً مٗجى ال٨الم ٖىض الخلٟٔ به، مشل: ؤهذ َال٤ ومُل٣ت، و٧ل ما ٟهَ : َى الظي 

، ٦ـالخٗبحر بالٟٗل اإلااضخي، ٧إن ٣ًى٫: )َل٣خ٪(، ؤو اؾم الٟاٖل، ٧إن (2)اقخ٤ مً لٟٔ الُال١

٣ت(، 
َّ
: ؤلٟاّ الُال١ و٢ا٫ الكاٞعي"٣ًى٫: )ؤهذ َال٤(، ؤو اؾم اإلاٟٗى٫، ٧إن ٣ًى٫: )ؤهذ مُل

م دت زالزت: الُال١، والٟغا١، والؿغاح، وهي اإلاظ٧ىعة في ال٣غآن ال٨ٍغ : ال همبًٗ؛ ولظا ٢ا٫ الهٍغ

(3)"٣ً٘ الُال١ بال بهظٍ الشالر
. 

حٍرٞهي  :الىىاًتؤما و   ، مشل: (4)ما ًدخمل الُال١ ٚو

 (ًؤهذ باث،) دخمل البِىىهت ًٖ الكغجً الؼواط، ٦ما دخمل البِىىهت ٖج يٞه. 

 (ؤمغ٥ بُض٥)ت الخهٝغ، ، ٞةجها جدخمل جمل٨ُها ٖهمتها  .٦ما جدخمل جمل٨ُها خٍغ

 (ؤهذ ٖلي خغام)ٞهي جدخمل خغمت اإلاخٗت بها، وجدخمل خغمت بًظائها ،. 

ذ: ٣ً٘ به الُال١ مً ٚحر اخخُاط بلى ه   (5)ُتوالهٍغ
ُ
ن اإلاغاص مىه، لٓهىع صاللخه وويىح بحّ ج

 .مٗىاٍ

 
 
ذ: ؤن ٩ًىن لٟٓه مًاٞ كتٍر في و٢ٕى الُال١ الهٍغ ا بلى الؼوظت، ٧إن ٣ًى٫: ػوظتي َال٤، ؤو َو

 .ؤهذ َال٤

                                                           

 .311، 312، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 2)

 .311ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ( 1)

، )ال٣اَغة: م٨خبت 2، جد٤ُ٣: دمحم نبخي الخال١، ٍبذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذًىٓغ: ابً عقض، دمحم بً ؤخمض،  ( 1)

 .1/244م(، 2444، ابً جُمُت

م(، 1224، )بحروث: صاع ابً خؼم، 2، ٍالعيل الجشاس اإلاخذفم كلى خذابم ألاصهاسًىٓغ: الكى٧اوي، دمحم بً ٖلي،  (4)

ا: ؾاب٤، 422م:   ً ىٓغ ؤً  .311، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىت، ٍو

 .151/ 22، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاغني ًىٓغ: ابً ٢ضامت، ( 1)
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ذ الُال١ ٢ا٫ الىا٤َ بال٨ىاًت: لم ؤهىِ ى ٞل"ٞال ٣ً٘ بها الُال١ بال بالىُت،  :ؤما ال٨ىاًت ، بل هٍى

، والال مٗجى آزغ،  حٍر ن اإلاغاص َى الىُت ظي ٌٗحِّ ٣ً٘ َال٢ه، الخخما٫ اللٟٔ مٗجى الُال١ ٚو

  .(1)"وال٣هض

 صيغ الؼالق:

ٗٝغ بهُٜ: الخىجحز والخٗل٤ُ وؤلاياٞت بلى  ٌُ مً ألامىع اإلاهمت ُٞما ًخٗل٤ بهُٜ الُال١ ما 

 اإلاؿخ٣بل.

 الصيغت ف
ُ
 ضةىَج اإلا

 
، وال مًاٞ : هي الهُٛت التي لِؿذ مٗل٣ت ت بلى ػمً مؿخ٣بل، بل ٖلى قٍغ

وخ٨م َظا الُال١ ؤهه ٣ً٘ (، ؤهذ َال٤)٢هض بها و٢ٕى الُال١ في الخا٫، ٧إن ٣ًى٫ الؼوط لؼوظخه: 

 
ًّ

 . لهفي الخا٫ متى نضع مً ؤَله، وناصٝ مدال

 الصيغت وؤما 
 
  اما ظٗل الؼوط ٞحه ٞهي: تلاإلالل

َّ
، مشل ؤن ٣ًى٫ ٣  خهى٫ الُال١ مٗل  ا ٖلى قٍغ

 .(بن طَبذ بلى م٩ان ٦ظا، ٞإهذ َال٤)الؼوط لؼوظخه: 

كتٍر في صخت الخٗل٤ُ زالزت قغٍو  : (2)َو

 م٨ً ؤن ًىظض بٗضٚحر مؿخدُل ؤن ٩ًىن ٖلى ؤمغ مٗضوم ، ٞةن ٧ان ٖلى ؤمغ طل٪ ، ٍو

والىا٢٘ ؤن الجهاع  -( بن َل٘ الجهاع ٞإهذ َال٤)٣ًى٫:  ، ٧إنمىظىص ٞٗال خحن نضوع الهُٛت

 
 

ا ٖلى ؤمغ مؿخدُل إن ٧ان حٗل٣ُ  . و ا وإن ظاء في نىعة الخٗل٧٤ُان طل٪ جىجحز   -٢ض َل٘ ٞٗال

 .(بن صزل الجمل في ؾم الخُاٍ ٞإهذ َال٤) :ا، مشل٧ان لٛى  

  
 

 . للُال١ بإن ج٩ىن في ٖهمخهالشاوي ؤن ج٩ىن اإلاغؤة خحن نضوع ال٣ٗض مدال

 الشالض ؤن ج٩ىن ٦ظل٪ خحن خهى٫ اإلاٗل٤ ٖلُه. 

 :والخٗل٤ُ ٢ؿمان

  ٣ً :ال٣ؿم ألاو٫ ًُ  هض به ما 
َ
ِ ٖلى شخيء،لل ؛مَؿ ٣هض مً ال٣

ّ
ؤو  مى٘ مً شخيء، ؤو للخض

ؿمى ل ض  ، ُم (بن زغظذ ٞإهذ َال٤)إن ٣ًى٫ لؼوظخه: ٧ ، ميالخلليم اللَع خإ٦ُض الخبر، َو ا ٍغ

 .بظل٪ مىٗها مً الخغوط، ال ب٣ًإ الُال١

                                                           

 .311مغظ٘ ؾاب٤، م: ، فله العىتؾاب٤،   ( 2)

 .318ًىٓغ:  اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:   ( 1)
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 ٩ىن ال٣هض مىه ب٣ًإ الُال١ ٖىض خهى٫ الكٍغ :ال٣ؿم الشاوي ؿمى ، ٍو الخلليم َو

 .(بن ؤبغؤججي مً مازغ نضا٢٪ ٞإهذ َال٤)، مشل ؤن ٣ًى٫ لؼوظخه: الششػي

ظا الخٗل٤ُ ب غي ابً خؼم ؤهه ٚحر وا٢٘، ُه وا٢٘ ٖىض ظمهىع الٗلماء٣ؿمَو  .ٍو

هَّ    لٞو
َّ
وججب ، ٤ الظي ُٞه مٗجى الُمحن ٚحر وا٢٘ابً جُمُت وابً ال٣ُم، ٣ٞاال: بن الُال١ اإلاٗل

وهي بَٗام ٖكغة مؿا٦حن، ؤو ٦ؿىتهم، ٞةن لم ًجض ، خهل املخلٝى ٖلُه ُٞه ٦ٟاعة الُمحن بطا

ي: بهه وا٢٘ ٖىض خهى٫ اإلاٗل٤ ٖلُه. ٞهُام زالزت ؤًام  .و٢اال في الُال١ الكَغ

متى  : ٞهي ما ا٢ترهذ بؼمً، ب٣هض و٢ٕى الُال١ ُٞهعخلبلاإلاالصيغت اإلاظافت إلى وؤما 

، ٞةن الُال١ ٣ً٘ في الٛض (ا، ؤو بلى عؤؽ الؿىتال٤ ٚض  ؤهذ َ)، مشل ؤن ٣ًى٫ الؼوط لؼوظخه: (1)ظاء

(2)٨ه ٖىض خلى٫ الى٢ذ الظي ؤياٝ الُال١ بلُهلبطا ٧اهذ اإلاغؤة في م ،ؤو ٖىض عؤؽ الؿىت
. 

ٌ َظا الىٕى مً  ابً خؼم ل٨ً بطا ظاء عؤؽ )مً ٢ا٫: ": ، ٣ُٞى٫ الُال١ بلى ؤظل حٗل٤ًُٞغ

ان ؛ وال بطا ظاء عؤؽ الكهغ، نا بظل٪. ال آلا ٞال ج٩ىن َال٣   ،اؤو ط٦غ و٢خ  (، الكهغ ٞإهذ َال٤ بَغ

ً   ... بظل٪ ال١طل٪: ؤهه لم ًإث ٢غآن وال ؾىت بى٢ٕى الُ ا ٞةن ٧ل َال١ ال ٣ً٘ خحن ب٣ًاٖه، وؤً

 (3)"لم ًى٢ٗه ُٞه ٞمً املخا٫ ؤن ٣ً٘ بٗض طل٪ في خحٍن 

ي والؼالق البذعي ِ
ّ
ن  الؼالق العُّ

ه بما ، ؤو ال ٩ًىن، ولظل٪ ٢ؿمىٍ بلى َال١  الُال١ مً خُض و٢ٖى ؤن ٩ًىن ٖلى الىظه اإلاكغٕو

 ؾجي وبضعي:

، وطل٪ بإن: َى الُال١ الظي الؼالق العنيف بها  ًُل٤ الؼوط اإلاضزى٫َ " و٢٘ ٖلى الىظه اإلاكغٕو

تر٦ها ختى جى٣طخي ٖضتها ها ُٞه،هبَل٣ت واخضة، في َهغ لم ً ي مً ظهت الٗضص؛ خُض (4)"ٍو ، ٞهى ُؾّجِ

                                                           

 .422/ 22، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاغني ًىٓغ: ابً ٢ضامت،  (1)

ض ٖبضالغخمً،   (2) الؼالق اإلاظاف إلى صمً اإلاعخلبل، بحن لالؾتزاصة في َظا الىٕى مً الُال١ ًىٓغ: بىَىت، ٍٞغ

 م(.1224ماظؿخحر، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، )، عؾالت الفله وسأي اللاهىن ألاسدوي الجذًذ

، )بحروث: 2، ٤ٍ: ٖبض الٟٛاع ؾلُمان البىضاعي ُد٣، جحلى باثآزاساملابً خؼم، ؤبى دمحم ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض،   (3)

 .4/454، م(1221صاع ال٨خب الٗلمُت، 

٤ الضًً ٖبضهللا بً ؤخمض،( 4) ، جد٤ُ٣: مدمىص أخمذ بً خىبل الشيباويلىم في فله ؤلامام اإلا ابً ٢ضامت، مٞى

اؾحن مدمىص الخُُب، ٍ ، ٍو ٘، 2ألاعهائٍو  .111م( ، م:1222، )ظضة: م٨خبت الؿىاصي للخىَػ
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ي مً خُض الى٢ذ؛ خُض َل٣ها في َهغ لم ًجامٗها ُٞهَل٣ها  َل٣ت واخضة، وُؾّجِ
: حٗالى ، ل٣ىله(1)

َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
بطا ؤعصجم جُل٤ُ اليؿاء  :ؤي، (2)

ً مؿخ٣بالث الٗضة ٤ ٞغنت ًخم٨ً ٞحها مً مغاظٗت ُٞل٣َى ِ
ّ
؛ والخ٨مت في طل٪ ؤن هللا ؤُٖى اإلاُل

ى لم ٌؿخٛغ١ ما له مً ٖضص الُال١، وهي ال جؼا٫ في الٗضة، ؤما بطا  ػوظخه بطا هضم ٖلى َال٢ها، َو

 . (3)٣ٞض ؤٚل٤ ٖلى هٟؿه باب الغظٗت -٦ما في الُال١ البضعي-اؾدىٟظ ماله مً ٖضص الُال١ 

، وطل٪ بإن الؼالق البذعيؤما   : َى الُال١ املخال٠ للىظه اإلاكغٕو
 
ا ب٩لمت واخضة، ًُل٣ها زالز

 
 
٤، ٞهظا بضعّي في مجلـ واخض، ٧إن ٣ًى٫: ؤهذ َال٤، ؤهذ َال٤، ؤهذ َالا مخٟغ٢اث ؤو ًُل٣ها زالز

ن خملها، ٞهظا بضعي حّ ولم ًدب ؤو ًُل٣ها في خٌُ ؤو هٟاؽ، ؤو في َهغ ظامٗها ُٞهمً ظهت الٗضص، 

(4)مً ظهت الى٢ذ
. 

 خئ  حئجئ ييُّٱ، ل٣ىله حٗالى: الٗلماء ٖلى ؤن الُال١ البضعي خغام، وؤن ٞاٖله آزم وؤظم٘

َّ خبحب جب هئ مئ
ذ ابً ٖمغ وطَب ظمهىع الٗلماء بلى ؤهه ٣ً٘،، (5)  واؾدكهضوا بخهٍغ

ٔ الغؾى٫ جُل٣ُت،  وهي خاثٌ َل٤ امغؤة لهإلاا  هنع هللا يضر ُّ  ملسو هيلع هللا ىلص. وإلاا بلٜ الغؾى٫ (6)وؤمٍغ بمغاظٗتها ملسو هيلع هللا ىلصٞخٛ

 
ّ
 ؤن عظال َل

 
ا و٢ا، ٤٢ امغؤجه زالز ب ب٨خاب هللا وؤها بحن ؤْهغ٦م؟!"ام ًٚباه  َٗ ل ًُ  .(7)ا٫: "ؤ

 الؼالق الشحعي والؼالق البابً:

ضمه بلى ٢ؿمحن: َال١ عظعي  ًى٣ؿم الُال١ مً خُض بم٩اهُت عظٕى الؼوظت بلى ػوظها ٖو

ال١ باثً:  َو

                                                           

ا، مغظ٘ ؾاب٤ ، اإلالخص الفلهيًىٓغ:  آ٫ ٞىػان،  ( 2) حَر  .124/ 1، ٢ؿم اإلاٗامالث ٚو

 .2ؾىعة الُال١، مً آلاًت:  ( 1)

 .124/ 1، مغظ٘ ؾاب٤ ، الفلهياإلالخص ًىٓغ:  آ٫ ٞىػان،  ( 1)

 .124/ 1ًىٓغ:  اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  ( 4)

 .114ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  ( 1)

 .5/42، ٦خاب الُال١، باب بطا َل٣ذ الخاثٌ ، مغظ٘ ؾاب٤، صحيذ البخاسي البساعي،  ( 3)

، بةقغاٝ العجن(ظجن اليعاةي الصغشي )املجخبى مً اليؿاجي، ؤبى ٖبضالغخمً ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي، ( 5)

ؼ آ٫ الكُش، ٍ اى: صاع وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت والضٖىة وؤلاعقاص، مً بنضاعاث: 2ومغاظٗت: نالر ٖبضالٍٗؼ ، )الٍغ

 ،٘ ت وما ُٞه مً الٛلُٔ(، م: 2444الؿالم لليكغ والخىَػ  .453م(، ٦خاب الُال١، )الشالر املجمٖى
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  فالؼالق الشحعي
 
، ولم ٨ًً َى الُال١ الظي ًى٢ٗه الؼوط ٖلى ػوظخه التي صزل بها خ٣ُ٣ت

 
 
 ٣ا بُلمؿبى٢

 
 ت ؤنال

 
د   وال ٞغ١ ، ا بُل٣ت واخضة، ؤو ٧ان مؿبى٢ ا في طل٪ بحن ؤن ٩ًىن الُال١ نٍغ

َّ خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ ييُّٱ، ل٣ىله حٗالى: (1)ؤو ٦ىاًت
، ٞللؼوط ؤن ًغاظ٘ (2)

، ٦ما ًجىػ له طل٪ بٗض الُل٣ت الشاهُت، ػوظخه بٗض  ظا مٗجى ؤلامؿا٥  الُل٣ت ألاولى باإلاٗغٝو َو

، ؤي   .مغاظٗتها، وعصَا بلى الى٩اح ومٗاقغتها بالخؿجىباإلاٗغٝو

ً لؼوظها ما صامذ اإلاُل٣ت في الٗضة،  شخيءال ًترجب ٖلُه والُال١ الغظعي  جىػ لها ؤن جتًز ٍو

  ،وه٣ٟتها واظبت ٖلُهوجخُُب، 
َ
 وإطا ماث ؤخضَما وعزه آلازغ ما صامذ الٗضة لم ج

َ
ٌِ ى٣

وإهما ، (3)

ضص ًى٣و ٖ والُال١ الغظعي، ؤن ًغاظٗها، ٞةجها جِبحن مىهًٓهغ ؤزٍغ بٗض اه٣ًاء الٗضة صون 

وإن ، ٞةن ٧اهذ الُل٣ت ألاولى اخدؿبذ وب٣ُذ له َل٣خان، الُل٣اث التي ًمل٨ها الغظل ٖلى ػوظخه

زغ، بل لى جغ٦ذ ختى ٧اهذ الشاهُت اخدؿبذ وب٣ُذ له َل٣ت واخضة، ومغاظٗتها ال جمدى َظا ألا

ا ب٣ي مً ا آزغ زم ٖاصث بلى ػوظها ألاو٫ ٖاصث بلُه بماه٣ًذ ٖضتها مً ٚحر مغاظٗت، وجؼوظذ ػوظ  

 .(4)ٖضص الُل٣اث، وال حهضم الؼوط الشاوي ما و٢٘ مً الُال١

  و٢ٗه ٖلى ػوظخه ٢بل الضزى٫ بها، ؤو َل٣ها: ٞهى الُال١ الظي ؤالؼالق البابًوؤما 
 
 اَال٢

 
 

 .الُال١ بؿبب ُٖب الؼوط، ؤو بؿبب ُٚبخه، ؤو خبؿه ؤو للًغع ، وؤياٞىا له  للشالرم٨مال

 ٢ؿمحن:والُال١ الباثً ًى٣ؿم 

ى ما ٧ان البابً بيىىهت صغشي  ، ولم ًغاظٗها بلى ؤن اهتهذ مً الٗضة، (5)"بما صون الشالر": َو

ٞةجها جبحن ٖىه بِىىهت نٛغي، وجهحر اإلاُل٣ت ؤظىبُت ٖىه، وال ًدل له الاؾخمخإ بها، وال ًغر 

ا  آزغ. ؤخضَما آلازغ، وله ؤن ٌُٗضَا بلى ٖهمخه ب٣ٗض ومهغ ظضًضًً، صون ؤن جتزوط ػوظ 

إزظ ؤخ٩ام ري بيىىهت هبالبابً ؤما  ى اإلا٨مل للشالر، ٍو بال ؤهه ال ًدل  الباثً بِىىهت نٛغي : َو

 حل ٱُّٱ، ل٣ىله حٗالى: (6)اا صخُد  ا آزغ ه٩اخ  بٗض ؤن جى٨ذ ػوظ   بلى ٖهمخه بال  َاللغظل ؤن ٌُٗض

                                                           

 .344، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ:  ؾاب٤،  ( 2)

 .114ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  ( 1)

 .1/234، مغظ٘ ؾاب٤، بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذًىٓغ: ابً عقض،  ( 1)

 .343، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ:  ؾاب٤،  ( 4)

 .1/233، مغظ٘ ؾاب٤، بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذًىٓغ: ابً عقض،  ( 1)

ل، ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، و٢ض ؤقاع بلى  ( 3) ِ
ّ
 .1/233قغٍو ال٣ٟهاء في ه٩اح املخل
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َّ منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل
ٞةن َل٣ها الُل٣ت الشالشت، ٞال جدل لؼوظها  :ؤي، (1)

 .ألاو٫ بال بٗض ؤن جتزوط آزغ

ع والخىهيل في الؼالق  الخفٍى

الُال١ خ٤ مً خ٣ى١ الؼوط، ٞله ؤن ًُل٤ ػوظخه بىٟؿه، وله ؤن ًٟىيها في جُل٤ُ هٟؿها، 

ٌ والخى٦ُل ال ٌؿ٣ِ خ٤ ها، و٧ل  وله ؤن ًى٧ل ٚحٍر في جُل٣ُ ٗه مً وال ًمىالؼوط  مً الخٍٟى

 .اؾخٗماله متى قاء

ُل ؤمغ امغؤجه بُضَا، ُٟٞىيها في جُل٤ُ هٟؿها، ومً نُٜفالخفٍىع ْٗ ٌ : ظ  :الخٍٟى

 (اخخاسي هفعً)

ازخلٟىا ُٞما  ٖلى خحنولم ًسخل٠ ؤخض مً ال٣ٟهاء ٖلى ؤن َظا اللٟٔ ٌؿخٗمل في الُال١،  

ى مغوي ًٖ ٖمغ وابً ، ٣ً٘ بطا ازخاعث اإلاغؤة هٟؿها: ٣ٞا٫ بًٗهم بهه ٣ً٘ َل٣ت واخضة عظُٗت َو

ى مغوي ًٖ ٖلي بً ؤبي ، مؿٗىص وابً ٖباؽ و٢ا٫ بًٗهم: بطا ازخاعث هٟؿها ٣ً٘ واخضة باثىت، َو

ٗلل ابً ٢ض(2)َالب هنع هللا يضر (3)"ًضزله ٖضص ألن طل٪ جسُحر، والخسُحر المت َظا "ا؛ َو
. 

 (أمشن بيذن)

بض هللا ب طا ٢ا٫ الغظل لؼوظخه ؤمغ٥ بُض٥، ُٞل٣ذ هٟؿها، ٞهي َل٣ت واخضة، ٖىض ٖمغ، ٖو

بلى ؤجها بن هىث ؤ٦ثر مً واخضة و٢٘ ما هىث، ألجها جمل٪ الشالزت  ماوطَب ٚحَر، بً مؿٗىص

ظا مظَب ٖشمان، وابً ٖمغ، واب ذ، ٞخمل٨ها بال٨ىاًت ٧الؼوط، َو  .(4)ً ٖباؽبالخهٍغ

ظا " ا باملجلـ، َو ومتى ما ظٗل ؤمغ امغؤجه بُضَا، ٞهى بُضَا ؤبضا ال ًىٟ٪ ٖجها، ؤي لِـ م٣ُض 

: َى م٣هىع ٖلى املجلـ، وال َال١ لها بٗض ٣ٞالىامال٪ والكاٞعي عؤي ٖلي بً ؤبي َالب، وؤما 

(5)"٣٦ىله: ازخاعي  ،ا ٖلى املجلـ٩ٞان م٣هىع   ،ألهه جسُحر لها ؛مٟاع٢خه
. 

                                                           

 .112ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  ( 2)

 .312، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 1)

 .181/ 22، مغظ٘ ؾاب٤ ، اإلاغني ابً ٢ضامت، ( 1)

 .181/ 22اإلاغظ٘ الؿاب٤،  ًىٓغ: ( 4)

 .182/ 22اإلاغظ٘ الؿاب٤،  ( 1)
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 (ًػللي هفع) 

، ٞهي (َل٣ذ هٟسخي)٣ٞالذ:  ،، وال هُت له، ؤو هىي َل٣ت واخضة(َل٣ي هٟؿ٪)مً ٢ا٫ المغؤجه 

 .وإن َل٣ذ هٟؿها زالزا، و٢ض ؤعاص الؼوط طل٪، و٢ًٗ ٖلحها، واخضة عظُٗت

لم  (٢ض ازترث هٟسخي) :، َل٣ذ، وإن ٢الذ(ؤبيذ هٟسخي)وإن ٢ا٫ لها َل٣ي هٟؿ٪، ٣ٞالذ  

 
ُ
(1)ٞلها ؤن جُل٤ هٟؿها في املجلـ وبٗضٍ(، َل٣ي هٟؿ٪ متى قئذ)ا: وإن ٢ا٫ له ،٤جُل

. 

، : ٞهى الخىهيلوؤما  د٨م ما لى جى٦ُل ألاظىبي في الُال١ ٦ وخ٨مظٗل ؤمغ امغؤجه بُض ٚحٍر

ا ٖلى املجلـ، بهماو  .٧الخٟىٌٍ، ؤي (2)ظٗله بُضَا  .بُضٍ في املجلـ وبٗضٍ َى لِـ م٣هىع 

ِ ) :، ؤو ٢ا٫(في َال١ امغؤحي الخُاَع  لَ٪  ظٗلُذ )، ؤو ٢ا٫: (٥َ امغؤحي بُِض  ُغ ؤْم ): لغظل ٢ا٫ٞةطا 
ّ
 ٤ْ َل

  ٖىض ابً ٢ضامتٞهى  .(امغؤحي
ْ
 ــــــجى٦ُل مُ
َ
وإطا زبذ َظا ٞةن له ؤن ًُل٣ها ما ، (3)٤ ٧الخى٦ُل في البُ٘ل

ًجىػ جى٦ُله ، ولِـ له ؤن ًجٗل ألامغ بال بُض مً له ؤن ًُل٤ واخضة وزالزالم ًٟسخ ؤو ًُإَا، و 

ى الٗا٢ (4)ٞإما الُٟل واملجىىن، ٞال ًصر ؤن ًجٗل ألامغ بإًضحهمل، َو
. 

ٌِ الجىاهِب ال٣ٟهُت اإلاغجبُت بمٟهىم الُال١   ا َظا الخ٣ضًُم الىظحز بْٗغِى بٗ ٧ان لؼام 

ا ٌؿاٖضها في جدلُل جغا٦ُب الُال١ الىاعصة  ا ٦بحر  واؾخٗغاى نُٛه وبٌٗ ؤخ٩امه؛ بط بن لهظا صوع 

ت ؤزغ ٧ل طل٪ في في  اصة .... ، ومٗٞغ هم ما ٌٗتريها مً ج٣ضًم ؤو جإزحر ؤو خظٝ ؤو ٍػ الضعاؾت، ٞو

٠ٍ البضء ب؛ ومً َىا وظب حُٛحر اإلاٗجى، ومً زم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ـمهُلر )جغا٦ُب لىي٘ حٍٗغ

ؿخ٣ى مىه َظٍ الترا٦ُب.الُال١(
ُ
ا ح  ٗ زِخحر هْب

ُ
 ، وب٨خاب )ال٩ى٦ب الضعي( الظي ؤ

 

 هىم )جشاهيب الؼالق(:مف

لجمل والترا٦ُب التي في َظٍ الضعاؾت لحرمؼ ل هُلر )جغا٦ُب الُال١( مهُلر اؾُخٗملبن م

له،٣ًىلها الؼوط لؼوظخه ِ
ّ
، مً هاإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟؿوالتي ج٨ك٠ ًٖ  ، ؤو لؼوظاجه، ؤو إلاى٧

ت مً  صٞاجه، و٢ض جدخىي ٖلى غامكخ٣اجه ؤو محكخمل ٖلى لٟٔ الُال١ ؤو  ال٩لماثزال٫ مجمٖى

                                                           

 .312مغظ٘ ؾاب٤، م: ، فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 2)

 .141/ 22، مغظ٘ ؾاب٤ ، اإلاغني ابً ٢ضامت، ( 1)

 .144/ 22ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  ( 1)

 .312، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 4)
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ل ر ٖىه ال٣ٟهاء بــ )نُٜ  .ٖىهغ واخض ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الخدٍى ظا اإلاهُلر مغاصٝ إلاا ٖبَّ َو

 .الُال١(

ًٌ مٗحن، وال جغ٦ٌُب وا ا ػم باعاث الُال١ التي ٣ًىلها الؼوط لؼوظخه هي ٖباعاث ال ًدهَغ خض، ٖو

  هدخاُط  بل هي ٖباعاث مخضاولت
َ
ت ه  مٗٞغ

ُ
دِضز ًُ ٍٝ  التر٦ُِب  حُٛحرما  في الخ٨ِم ال٣ٟهي،  ٞحها مً ازخال

٘
َ
ٍت ؤي بُل٣ٍت  ٧إْن ٣ً َٗ ا بغظ

 
ا بشالِر َل٣اث، ؤم َال٢ ا باثى 

 
َ٘ َل ٣ً٘ َال٢ الُال١ُ، ؤو ال ٣ً٘، وإن و٢

٤ بخد٤٣ قٍغ مٗحن، ؤو و٢ذ  واخضٍة؟
َّ
ا في الخا٫، ؤو ٖىض الاؾخ٣با٫ ُٞٗل

 
وما بن ٧ان ٣ً٘ َال٢

 .مٗحن ؤو م٩ان مٗحن

ا ًخٗغى للخ٨م ال٣ٟهي،  ـ الٛغى ألاؾاؽولِ ا بدخ  ًُّ في َظا ؤن ٩ًىن الخىاُو٫ُ جىاُوال ٣ٞه

ٗغ وازخالٞاث اإلاظاَب ال٣ٟهُت الىاعصة في اإلاؿإ ٌَ ُى ألازَغ الىدىي الظي لت، بهما َى جىاُو٫ٌ لٛىي  

كحر بلى الخُٛحر  ل، َو ي اث التي خضزذ في اإلاٗجى، وإن ا٢خًاٍ صزى٫ُ ؤهماٍ الخدٍى ظا بلى حُٛحراث َؤصَّ

 في الخ٨م ال٣ٟهي.

اصة ؤو خظٝ، ؤو ج٨غاع، ؤو حُٛحٍر في  طل٪ ؤّن ما ٌٗتري ٖباعاث الُال١ مً ج٣ضًم ؤو جإزحر، ؤو ٍػ

غابُت، ٧ل َظا ٌؿهم في حُٛحر مٗجى التر٦ُب،  مَّ الخغ٦ت ؤلٖا
َ
٨ًك٠ ًٖ الخإزحر ال٨بحر للىدى في  ومً ز

ظا ما وؤن ٞهم الىو اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت،  الكغعي مخى٠٢ ٖلى ؤلاإلاام بٗلىم الٗغبُت، َو

لىم الٗغبُت ٗت ٖو  .ًشبذ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكَغ

و٧ان مً ؤبغػ ال٨خب التي عنضث َظا ألامغ، وزّغظذ ٦شحرا مً اإلاؿاثل ال٣ٟهُت ٖلى ألانى٫ 

ت ٦خاب: )ال٩ى٦ب الضعي( ُذ ٦ (1) الىدٍى ْٟ ه ب٣ىله: "ؤلّ ُٟ
ّ
كحر لظل٪ مال ٌُ ا امتزَط بالىدِى وال٣ٟه، بط  خاب 

ض دمحم خؿً ٖىاص (2)ولم ًخ٣ّضمجي بلُه ؤخٌض مً ؤصخابىا"
ّ
ا٦ ؤّن ؤلاؾىىي  -ال٨خاب ؤخض مد٣٣ي-، ٍو

٤ ال٣ىاٖض الىدىٍت، وال ٌٗجي َظا ؤهه لم   إلاٗالجت ال٣ًاًا ال٣ٟهُت ٞو
ًّ

ا مْؿخ٣ال َى ؤّو٫ مً ؤَٞغَص ٦خاب 

ضًغ مؿاثل ال٣ٟه ٖلى
ُ
ؿب٤ بمداوالث ج مؿاثل الٗغبُت ٦ما في الىظحز للٛؼالي، وقغخه ال٨بحر  ٌُ

لذ  ٣ّضع لها ؤن ججخم٘ في ٦خاب زام بها، ْو ًُ للغاٞعي، والغويت للىىوي، بال ؤن َظٍ املخاوالث لم 

                                                           

٣ًى٫ مدمىص دمحم الُىاحي: "في م٨خبدىا الٗغبُت ٦خاب خاقض، ًضوع خى٫ عبِ ال٣ٟه بالىدى َى ٦خاب: )ال٩ى٦ب (1)

ت( لجما٫ الضًً ؤلاؾىىي، مً ٖلماء ال٣غن الشامً"، الضعي ف ج الٟغٕو ال٣ٟهُت ٖلى اإلاؿاثل الىدٍى صيدت في ظبيل ي جسٍغ

غ وحٗل٤ُ: ؤخمض ٖبضالغخُم، ج٣ضًم: خؿً الكاٞعي، ٍاللشبيت ملاالث مً أحل نهظت اللشبيت وزلافتها )ّٖمان: 2، جدٍغ

 .214م( م:1224ؤعو٢ت للضعاؾاث واليكغ، 

 .251، م: ، مغظ٘ ؾاب٤الىىهب الذسي فيما ًخخّشج كلى ألاصٌى الىدىٍت مً الفشوق الفلهيتؾىىي، ؤلا ًىٓغ: ( 1)
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مخىازغة في ٦خب الىدى وال٣ٟه، بلى ؤن ظاء ؤلاؾىىي وظم٘ مؿاثل ال٣ٟه ُمضاعة ٖلى مؿاثل الىدى، 

 ًُّ ا ٖلم ل بهظا َؾب٣  ك٨غ ٖلُهوسجَّ ٌُ  (1)ا 
 

ا ٖلى ؤزغ الىدى في ال٣ٟه، وصلُال ًُّ ا ٖمل ، ٩ٞان ٦خابه جُب٣ُ 

 .(2)ٖلى حّٗم٤ مالٟه في الىدى وال٣ٟه

ت ؤوال، زم بول٣ض ههَج ؤلاؾىىي في ٦خابه َظا بِظ  ِغ اإلاؿإلت الىدٍى
ْ
جباٖها باإلاؿإلت ال٣ٟهُت، زم ٦

ن في م٣ضمت ٦خابه ؤن مؿاثله اؾخسالم الخ٨م ال٣ٟهي اإلابجي ٖلى م٣خًُاث ال٣ىاٖض  ت، وبحَّ الىدٍى

ت مى٣ىلت مً ٦خب الىدى، وبسانت مً ٦خاَبي )الخظًُل والخ٨مُل( و)اعحكاٝ الًغب( (3)الىدٍى
(4)  

مى٣ىلت مً ٦خب الٟغٕو ال٣ٟهُت ، وبسانت مً ٦خابي ٞألبي خُان ألاهضلسخي، وؤما مؿاثله ال٣ٟهُت 

 للىىوي. (6)للغاٞعي، و)الغويت( (5))الكغح ال٨بحر(

وإلاا ٧ان َظا ال٨خاب ًغنض َظا الاعجباٍ بحن ال٣ٟه والىدى ٖبر ؤق٩ا٫ ٖضة؛ ٧ان مً ألاصعى ؤن 

ل، والتي هي ٖباعة ًٖ بٌٗ ال٣ىاهح ٤ ُٞه ؤهماٍ الخدٍى ُبَّ
ُ
في اإلاٗجى  حُٛحرو  اإلاٗجى. حُٛحرن جاصي بلى ج

 الخ٨م ال٣ٟهي. حُٛحرٖباعاث الُال١ ٣ًىص بك٩ل ٦بحر بلى 

وجغ٢ُمها،  اءث مخٟغ٢ت في ٦خاب ؤلاؾىىي،الضعاؾت بخهاء جغا٦ُب الُال١ التي ظوا٢خًذ 

قاعة إلاىايٗها في ال٨خابوؤلا 
و٢ض بلٜ ٖضص  في ٖضة مىاي٘ ؤو ال؟ ، وما بطا ٧ان التر٦ُب ٢ض ج٨غع (7)

ُا.14، مجها )جغ٦ٍُب  122الُال١ الىاعصة في َظا ال٨خاب جغا٦ُب   ( جغ٦ُبا قَغ

                                                           

  وما بٗضَا. 214  ، 41، 4 ، م:إلاغظ٘ الؿاب٤ًىٓغ: ا (2)

، خيام الششكيتأزش اللالكت بحن أصٌى الفله وأصٌى الىدى في اظخيباغ ألا ببغاَُم، الىُٗم دمحم ؤخمض، ًىٓغ:  (1)

 .14م(، م: 1221خحر، )الؿىصان، ظامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، عؾالت ماظؿ

ٌ[، جد٤ُ٣: خؿً َىضاوي، )ص.ٍ(، 541، ألبي خُان ألاهضلسخي ]ث: الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيلَى:  (3)

 م(.2443)صمك٤: صاع ال٣لم، 

، )ال٣اَغة: م٨خبت 2عظب ٖشمان دمحم، ٍ، ألبي خُان ألاهضلسخي، جد٤ُ٣: اسحشاف الظشب مً لعان اللشبَى:  (4)

 م(.2448الخاهجي، 

ض َى:  (5) م الغاٞعي ]ث: في ششح الىححز اللٍض ى مٗغوٝ بالكغح ال٨بحر، ألبي ال٣اؾم ٖبضال٨ٍغ ٌ[، جد٤ُ٣: 311، َو

اص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، ٍ  م(.2445،)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 2ٖلي دمحم مٗىى، ٖو

ا مدحي الضًً الىىوي ]ث: وكمذة اإلافخحنسوطت الؼالبحن َى:  (6) ، )"ص.م"،اإلا٨خب ؤلاؾالمي، 1ٌ[، 353ٍ، ألبي ػ٦ٍغ

 م(.2442

 .اٖخمضث في جغ٢ُم الهٟداث ٖلى جد٤ُ٣: دمحم خؿً ٖىاص( 5)
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: )٧ل امغؤة لي ٚحر٥ َال٤( ، ٣ٞض ج٨غع في هدى مً مىي٘،ول٣ض ج٨غعث بٌٗ الترا٦ُب في ؤ٦ثر 

ا وبٗض ٍٚض(، و مىاي٘ 1 ض   .، ٣ٞض ج٨غع في مىيٗحن )ؤهذ َال٤ الُىم ٚو

ا ًإحي بمشالحن ٖلى )ؤهذ َال٤ َل٣ت هدى:  هٟؿه الخ٨مقاَض واخض ٖىضما ٌكتر٧ان في  وؤخُاه 

ّض جغ٦ُبان، ومشلها: )ؤهذ َال٤ ٢بل ؤن جضزلي  وبظل٪بُجهما بإو،  ًٟهلم٘ َل٣ت، ؤو مٗها َل٣ت(  َٗ
ُ
ح

 ، ٞهما جغ٦ُبان لهما الخ٨م هٟؿه.الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغب٪(

ى ٣٦ىله(وؤخُاها ًإحي بإمشلت جىز٤ جغ٦ُبه، ٣ُٞى٫: )وهي مشل ٦ظا(، ؤو:   ،ؤو: )٦ما لى ٢ا٫( ،)َو

ب اإلاٗجى وقغخه، ؤو: )٩ٞإهه ٢ا٫(، ال لخدلُلها وبُان ألازغ الىدىي في حُٛحر الخ٨م  والٛغى مجها ج٣ٍغ

وواخضة بال   َل٣خحن ال٣ٟهي، ومً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ٞٗىض جدلُل ؤلاؾىىي لتر٦ُب: )ؤهذ َال٤ٌ 

ا إال )أ بّحن ؤن مٗىاَا بطا ٢ُل بجم٘ )َل٣خحن وواخضة( ٧إهه ٢ا٫: واخضة(
ً
ٞهظا  (واخذةهذ ػالم زالز

ي ٢هض جدلُلها، والت لُال١ التي وعصث في ٦خاب ؤلاؾىىي مً جغا٦ُب ا اإلاشا٫ ال ًم٨ً بخهاٍئ ٧ىاخٍض 

 .بهما َى مشا٫ جيء به لخىيُذ مٗجى التر٦ُب الظي ٌؿب٣ه ولكغح مٗىاٍ

ً اإلاىهجُ التي اخخىث ٖلى  مً جغا٦ُب الُال١ الترا٦َُب  ازترُث في جدلُل ٧ل جغ٦ُب ت اإلاخبٗت ٖو

ٍل لهٍ اهمؤ ومً زم في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي، وجغ٦ذ الترا٦ُب  ،في حٛحر اإلاٗجى اؤزَغ اجدٍى

،٠
ُّ
ل  الٛامًت الٛاع٢ت في الٗؿ٠ والخ٩ل ل ُٞه ٚحر جغ٦ُبي: ٧الخدٍى بذ ما ٧ان الخدٍى ٦ما ججىَّ

ل ٚحر اإلاىُى١ الظي ٩ًىن اإلاىُى١ زاعط بَاع اإلا٨خىب، الظي ٩ًىن في الىبر والخىُٛم،  و٧الخدٍى

ظٍ( باإلقاعة بالُض، ىة ٣ُٞى٫: )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( ، ؤو ج٩ىن امغؤجه في وؿ٣ُٞى٫: )ؤهذ َال٤ َو

ل ًسغط ًٖ الىُا١ التر٦ُبي الظي خضصهاٍ في َظا بلى ػوظخهبُضٍ ِكحر ٞ ؛ ألن َظا الىٕى مً الخدٍى

 البدض.

املخضزحن ، مؿخُٟضة مً ظهىص اؤخاو٫ جهي٠ُ الترا٦ُب جدذ ؤبغػ همِ جدىٍل ٞحه و٦ىذ

ل ٖلى ؤبىاب الىدىالظًً َب٣ىا ؤهم ، ؤمشا٫: ٖبضالل٠ُُ خماؾت، وزلُل ٖماًغة، اٍ الخدٍى

ىىا هٕى  َِّ بضالخلُم بً ِٖسخى،  وابتها٫ الباع ...بلخ،  الظًً ب وخؿام البهيؿاوي، وعابذ بىمٗؼة، ٖو

ت، و٢ض جدبٗذ ٧ل ظهىصَم  ل في ٧ل ٢اٖضة هدٍى وؤخهُتها ٖبر  -٢بل جدلُلي لترا٦ُب الُال١-الخدٍى

ا Microsoft Accessبغهامج ٢ىاٖض البُاهاث ) ؼَو ت ٖو ( الظي ؤوكإجه بٛغى ظم٘ ال٣ىاٖض الىدٍى

ل الظي جىضعط بلُه،  لي لل٣اٖضة بلى همِ الخدٍى وعنض ازخالٞاث الضاعؾحن في بٌٗاػ الىمِ الخدٍى
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ت،  ل بالالىدٍى  (1)خلُم بً ِٖسخى، ّٖضٍ ٖبضالخظٝمشا٫ ٖلى طل٪:  ؤؾلىب الازخهام صزله جدٍى

  (2)وابتها٫ الباع
 

ال ضٍ عابذ بى مٗؼة جدٍى   (3)بدظٝ الٟٗل، ٖو
 

ال ٝ دظٝ وخضة بؾىاصًت )خظب جدٍى

  ، ّٖضٍ ٖبضالخلُم(. ومشال جمُحز اليؿبتظملت
 

ال اصة ٖىانغ مخممت للتر٦ُبب جدٍى ، وؤما ابتها٫ (4)ٍؼ

ج ضَّ َٗ   هالباع ٞ
 
ومشال: الىٗذ الؿببي )مغعث  . (5)٫ ؤو ًٖ مٟٗى  ٞالخمُحز مدى٫ ًٖ ٞاٖل ،اؾدبضالا

  (6)بغظل ٢اثم ؤبىٍ( ٖضٍ ٖبضالخلُم
 

ال اصة ٖىانغ مخممت للتر٦ُب بجدٍى جه ّٗض ٞ، وؤما ابتها٫ الباع ٍؼ

 
 

ال ( ، باالؾدبضا٫جدٍى  .(7) خُض خل الىن٠ مدل الٟٗل )مغعث بغظل ٢ام ؤبٍى

ل في الىدى الٗغبي،  ٨ظا اؾخٟضث مً مغاظٗاحي ل٨خب الخدٍى واؾخُٗذ جهي٠ُ الترا٦ُب َو

ل. ٤ ما اٖتراَا مً ؤهماٍ الخدٍى  ٞو

جضع ال٣ى٫ بهه لُت في الترا٦ُب؛ ألهه ٚالب   ٍو ا ما ال ًم٨ً الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدٍى

اصة وإخال٫ بالًمحر،  لي، ٧إن ٩ًىن ُٞه خظٝ وٍػ ًجخم٘ في التر٦ُب الىاخض ؤ٦ثر مً همِ جدٍى

اصة ؤؾلى مشال:  ، هدى: )بن صزلذ الضاع ُٞال٤(،خظٝ اإلابخضؤ وٍػ ٨ٞىذ ؤٖؼو َظا التر٦ُب  ب الكٍغ

 الخ٨م ال٣ٟهي. حُٛحرَظا الىمِ بلى  حُٛحرر، زم ؤصي الظي ٧ان جإزحٍر ٖلى اإلاٗجى ؤ٦بللىمِ 

و٢ض ٦ىذ ؤظم٘ الترا٦ُب اإلادكابهت )٦ترا٦ُب الكٍغ مشال( ٞإُٖغى التر٦ُب ألاؾاسخي للكٍغ 

التر٦ُب الخالي وؤؾخٗغى الىمِ الظي ػاص ُٞه، وبه ازخل٠ ًٖ  وما صزله مً ؤهماٍ الخدىٍل، زم

اصة ٧لمت ؤو خظٞها،  ٟطخي بلى ؤن ٍػ
ُ
ت ج ٓهغ في َظا م٣اعهت لٍٛى التر٦ُب ألاؾاؽ ؤو الظي ٌؿب٣ه؛ ٍو

اؤو ج٣ضًم وجإزحر في  في حُٛحر مٗجى التر٦ُب، ؤو بياٞت  ا٦بحر   التر٦ُب ... بلخ ٧ل َظا ٌؿهم بؾهام 

                                                           

 84، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،   (1)

ت ًىٓغ: الباع،  (2)  128، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبيمـاهش هـٍش

 212مغظ٘ ؾاب٤، م:الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، ًىٓغ: بى مٗؼة،  (3)

 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،   (4)

ت جدليليتمـاهش ًىٓغ: الباع،  (5) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ هـٍش

 13ؾاب٤، م: 

 14، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،   (6)

ت جدًىٓغ: الباع،  (7) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ ليليتمـاهش هـٍش

 251ؾاب٤، م: 
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ي  وبظل٪؛ مٗاٍن ظضًضة ُٞه ًخيسخى لل٣اعت ٦ك٠ ألازغ الظي ؤخضزه َظا الٟاع١ في اإلاٗجى، وإن ؤصَّ

. ّصِ
َ
 َظا بلى ؤزغ في الخ٨م ال٣ٟهي ؤو لم ًا

 
 

وِعُص هوَّ ؤلاؾىىي ٧امال
ُ
 وبٗض جهي٠ُ التر٦ُب جدذ الىمِ الباعػ والظي ؤصي بلى حٛحر اإلاٗجى، ؤ

الِٕ ال٣اعت ٖ
ْ
 في بَ

 
بت جه للخ٨م ال٣ٟهي في جدلُله لهظا التر٦ُب؛ ٚع لى وظهت هٓغ ؤلاؾىىي في جسٍغ

 بىاء ٖلى ألانل الىدىي.

ت وآعاء الىداة خى٫ الخُٛحر الظي  وبٗض طل٪ ؤبضؤ بخدلُل التر٦ُب بٗغى ؤؾاؽ ال٣اٖضة الىدٍى

 خضر في التر٦ُب، وما َى ؤنل اإلاٗجى ٖىضَم.

لُت، مؿخٗغيت البيُت ت الخدٍى ٤ الىٍٓغ الٗم٣ُت له، زم همِ  ومً زم ؤبضؤ جدلُلي للتر٦ُب ٞو

ل ألاؾاؽ الظي صزلها، وألاهماٍ ألازغي اإلاؿاهضة، وؤبّحن ؤزغ ٧ل طل٪ في اإلاٗجى، زم في الخ٨م  الخدٍى

ت طل٪ بإ٢ىا٫  ، في ال٣ًُت مً زال٫ الغظٕى ل٨خبهمالغاٞعي والىىوي الكحراػي و ال٣ٟهي، مضٖمَّ

 ما ه٣له ؤلاؾىىي ٖجهم.ولِـ ٣ِٞ ب

لُت في الترا٦ُب؛ ألهه  وإن م ال٣ى٫ بإهه ال ًم٨ً الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدٍى ٧ان ٢ض ج٣ضَّ

لي ا ما ًجخم٘ في التر٦ُب الىاخض ؤ٦ثر مً همِ جدٍى ٩ًىن  التي ، ٨ٞظل٪ ألامغ في بٌٗ الترا٦ُبٚالب 

ا لها  ت، ؤخُاه  مَّ ّٖضة جىظحهاث هدٍى
َ
ا  ومً ز لُت؛ هٓغ  ها ّٖضة ؤهماٍ جدٍى الزخالٝ الخىظُه جدىاٖػ

ى مً الترا٦ُب التي وعصث ب٨ثرة في ٦خاب ؤلاؾىىي، الىدىي  ا(، َو
 
 في جغ٦ُب: )ؤهذ َال٤ زالز

 
، ٞمشال

 ًإحي في ٧لمت )زالر( جىظحهاث مخٗضصة ٖىض الىداة وال٣ٟهاء ٖلى الىدى الخالي:

  ا ًٖ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤، ؤيؤن ج٩ىن ضًغ: )ؤهذ اإلاهضع، ٞدلَّ مدل اإلاهضع ٖضُصٍ، والخ٣ هاثب 

ا(
 
ا زالز

 
ا ٖلى ٢ىلهَال٤ٌ َال٢ َّ ىل مل يك ُّٱحٗالى:  ، ٢ُاؾ 

هاثب "ٞشماهحن:  ،(1)

ًىىب ًٖ اإلاهضع في الاهخهاب ٖلى اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤  ٣ًى٫ ابً َكام:ُل٤، اإلاٟٗى٫ ًٖ اإلا

 مل يكُّٱٱو اٍث(ـــَغ يغبـــــــه ٖكـــــــى: )يغبخـ، ومً طل٪ ٖضُصٍ هدضعــــــــما ًض٫ ٖلى اإلاه

َّ ىل
 (2). 

                                                           

 .4ؾىعة الىىع، مً آلاًت:  (1)

)ص.ٍ(، )بحروث، جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، ، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً َكام،  (2)

ت،  ٦غث ٞحها الخاالث التي  114م:وما بٗضَا، ًىٓغ :  1/285م(، 1228اإلا٨خبت الٗهٍغ
ُ
جىىب ًٖ مً َظٍ الضعاؾت، ٣ٞض ط

 اإلاهاصع.
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مَّ 
َ
ا(، هاب الٗضص ًٖ اإلاهضع، ؤي: خلَّ مدله، ٞىمِ  ومً ز

 
ٟٞي جغ٦ُب: )ؤهذ َال٤ زالز

ل َىا ؤلاخال٫.  الخدٍى

ر بٌٗ ال٣ٟهاء ًٖ َظا التر٦ُب،  :ٞمجهم مً عؤي ول٣ض جدضَّ

  طل٪ ؤلامام الٛؼالي، ٣ًى٫ الغاٞعي: "ازخلٟىا في جٟؿحر ال٣اثلمىهىٌب  ؤجها جمُحٌز ٌ : ، وٞع

ا( ٠ُ٦ ؾبُله؟
 
ا( ٖلى الخٟؿحر )ؤهذ َال٤ٌ زالز

 
غ، و٢ىله: )زالز ، و٢ا٫ ؤلامام: (1)٢ُل: بهه مٟؿَّ

بالٗغبُت، وباب الخٟؿحر والخمُحز مكهىع بحن الىداة، ولِـ َظا  : َظا ظهٌل  -عخمه هللا  -

 .مىه"

 ٨مل الغاٞعي ، ٍو ا إلاهضع مدظٝو لؿاب٤ خضًشه ًٖ التر٦ُب ا والغؤي الشالض: ؤن ج٩ىن وٗخ 

 
 

ى ٣٦ى٫ ٢اثال ا(، َو
 
ا زالز

 
، واإلاٗجى: )ؤهذ َال٤ َال٢ : "وإهما )الشالر( وُٗذ مهضٍع مدظٝو

ا قضًضا" ا( ؤي يغب  ا قضًض  ض  ل  (2)ال٣اثل: )يغبذ ٍػ لى َظا الخىظُه ٩ًىن همِ الخدٍى ، ٖو

 َىا الخظٝ.

ُل لغؤي الغاٞعي ، ول٨ً ًبضو مً جغ٦ُب مكابه ؤهه ًمخدلُل َظا اإلاشا٫وؤلاؾىىي لم ًخٗغَّى ل

ظا ما اجطر في ٢ىله: ا( وٗخ  ل )زالروالٛؼالي في ظٗ ، َو دظٝ اإلاهضع وج٣ام  " إلاهضع مدظٝو ًُ ٢ض 

ا ..... بطا ٖلمذ َظا ٞمً  ا قضًض  ا( ؤي: يغبخه يغب  نٟخه م٣امه، ٣٦ى٫ ال٣اثل: )يغبخه قضًض 

ه: بطا ٢ا٫ لؼوظخه: )ؤهذ وا َِواِخ َل٣ت َو٢ٗذ  خضة( ...... بالىهب،ٞغٖو
َ
٣
َ
ه ،َضة ٞ

َ
ْنل ؤ

َ
 َوألا

َ
اِل٤ ذ َ

 
 
ت َواِخَضة

َ
٣
ْ
ل
َ
دظٝ اإلا َ

َ
امهٞ

َ
 .(3) "هضع وؤ٢ُمذ نٟخه م٣

( نٟت للمهضع ٞهى
 
، وج٣ضًغ ال٨الم:  ظٗل )واخضة   َال٤ٌ )ؤهذ املخظٝو

 
 واخضة

 
(، وبّحن في َل٣ت

امهاإلاهضع ُخظٝ، "٦المه ؤن 
َ
( مدّل اإلاهضع ؤي ، "وؤ٢ُمذ نٟخه م٣

 
ذ الهٟت )واخضة

َّ
املخظٝو خل

،)
 
ى بهظٍ الٗباعة ًجم٘ بحن همُي الخظٝ وؤلاخال٫ )َل٣ت  ، ٩ٞإهه ظم٘ بحن الغؤًحن الؿاب٣حن.َو

 
َ
ث بلى ؤن جد ت في التر٦ُب ؤصَّ ٨ظا ًٓهغ ؤن ازخالٝ الخىظحهاث الىدٍى  َٖ ىاػَ َو

ُ
ؤهماٍ  ه ّٖضة

ل، ٞٗلى الغؤي ألاو٫ ٩ًىن   باإلخالٌللخدٍى
ً

ا(  خلَّ خُض  جدىٍال
 
ٞىاب ًٖ مدل اإلاهضع، الٗضص )زالز

لى الغؤي الشالض ٩ًىن اإلاهضع )ٖضُصٍ(،   بالحزفٖو
ً

، وب٣ُذ  جدىٍال خُض ُخظٝ اإلاهضع اإلاىنٝى

                                                           

 الخٟؿحر: َى الخمُحز بمهُلر ال٩ىُٞحن. (1)

ض الغاٞعي،  (2)  .4/3، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

  .115: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)
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لى عؤي ؤلاؾىىي ٩ًىن الهٟت التي جض٫ ٖلى الٗضص  ، ٖو
ً

، ٞدظٝ اإلاهضع بالحزف وؤلاخالٌ جدىٍال

ذ الهٟت مدل اإلاهضع، ٞىاب ًٖ اإلاهضع )نُٟخه(
َّ
 .وخل

ي ؤمُل بلى و  ِ
ّ
ا هابذ ًٖ اإلاهضع، ؤص١ مً ظٗلها لٗل ( ؤٖضاص 

 
ا( و)واخضة

 
ل)زالز ْٗ الغؤي ألاو٫؛ ألّن ظ

ا إلاه ضاص صخُذ ؤجها مً ألاقُاء التي تصع مدظٞوانٟاج  ، ٞهي في الخ٣ُ٣ت ؤؾماء ؤٖضاص، وؤؾماء ألٖا

ىٗذ بها ر ما ُويٗذ له في (1)ًُ ا، ؾُحرجَّ  ؤو ٖضص 
 
ألانل، ، ل٨ً بطا صاع ألامغ بحن جغظُذ ظٗلها نٟت

ى الٗضص  .َو

وبٗض بُان اإلاىهج اإلاّخب٘ في بخهاء جغا٦ُب الُال١ التي ظاءث في ٦خاب ؤلاؾىىي، والاؾخٟاصة مً  

ؿهم بضوع ٦ب
ُ
حر في جدلُل َظٍ ٖغى بٌٗ اإلاٟاَُم وألاخ٩ام ال٣ٟهُت التي جسو الُال١، والتي ح

َمت  الترا٦ُب، ؾخيخ٣ل لُت، م٣ؿَّ ه مً ؤهماٍ جدٍى ٤ ما جدخٍى الضعاؾت بلى جهي٠ُ َظٍ الترا٦ُب ٞو

ل بالخظٝ، بلى  اصة، زم الخدٍى ل بالٍؼ ظٍ الٟهى٫ ٧اآلحي: )الخدٍى ٍِ في ٞهل، َو ٖضة ٞهى٫، ٧ل هم

ل بخُٛحر الخغ٦ت  ل بةٖاصة الترجِب، زم الخدٍى ل بالخ٨غاع، زم الخدٍى ل باإلخال٫، زم الخدٍى زم الخدٍى

  .ٖغابُت(ؤلا 

  

                                                           

ل مد٤٣ ٦خاب:  (1) التي دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض في ط٦غ ألاقُاء  أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًو٢ض ٞهَّ

ذ ألازىاب  ىٗذ بها  بطا ٧اهذ مً الجامض اإلاكبه للمكخ٤، وهي زمؿت ؤمىع، مجها: ؤؾماء الٗضص، هدى ٢ىل٪: )اقتًر ًُ

مَّ ٞـ )الشالزت( اؾم ٖضص ظامض ٌكبه 
َ
الشالزت(، ٞةجها في مٗجى اإلاٗضوصة بهظٍ الٗضة، ؤي ألازىاب اإلاٗضوصة بإجها زالزت، ومً ز

ً ،
 
 (.2وما بٗضَا، َامل ) 1/151 ىٓغ:اإلاكخ٤، ٞصر ؤن ٩ًىن نٟت
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ادة   الخدىٍل بالٍض

(Transformation by addition) 
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ادة  الفصل ألاوٌ: الخدىٍل بالٍض

 اإلاصؼلح واإلافهىم:

ر وعوصَا في الضعؽ الىدىي، ٣ٞض وعصث ٖىض 
ُ
اصة مً اإلاهُلخاث التي ٦ث ّٗض مهُلر الٍؼ ٌُ

٣َدم في التر٦ُب لٟٔ ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه، مً ٚحر ؤن ًخإزغ  ًُ ا بإن  َغ ه في مىاي٘ ٦شحرة ٞؿَّ ؾِبٍى

ٌض(، ٞبهما صزل لخإ٦ُض اإلاٗجىاإلاٗجى،  ٩إهه ٢ا٫: )ما ، مً طل٪، بطا ٢ا٫ الغظل: )ما ؤجاوي مً ؤخض بال ٍػ

ؤجاوي ؤخٌض بال ٞالن(؛ ألن مٗجى )ما ؤجاوي ؤخٌض( و )ما ؤجاوي مً ؤخٍض( واخٌض، ول٨ً )ِمً( صزلذ َىا 

ا، ٦ما جضزل الباء في ٢ىل٪: )٦ٟى بالكِب وؤلاؾالم(، وفي: )ما ؤهذ بٟاٍٖل( ه  (1) جى٦ُض  ٞإَل٣ه ؾِبٍى

ما ٧ان صزىله ٦سغوظه مً ٚحر بخضار  ٖلى خغٝو الجغ الؼاثضة، وؤياٝ ابً ٌِٗل بإن الؼاثض َى:

ض (2)مٗجى  بال الخى٦ُض ي "ؤجها ُؾّمُذ ػاثضة؛ ألجها ال ًخٛحر بها ؤنل اإلاٗجى، بل ال ًٍؼ ، وبّحن الؿَُى

 
َ
ْض قِئا إلاا لم حٛاًغ مً ٞاثضجه الٗاعيت الٟاثضة ِٟ

ُ
خه، ٩ٞإجها لم ج بؿببها بال جإ٦ُض اإلاٗجى الشابذ وج٣ٍى

 .  (3)الخانلت ٢بلها"

اصة هي: ٧ل ما صزل بحن مخالػمحن و  ا ؤو ٞٗال ؤو اؾما  -٨َظا ّٖضوا الٍؼ م٘ بم٩ان  -ؾىاء ٧ان خٞغ

الاؾخٛىاء ٖىه مً ٚحر حُٛحر في اإلاٗجى بال إلياٞت الخإ٦ُض، ٦ما في خغٝو الجغ الؼاثضة، في هدى ٢ىله 

َّ مش هس مس هث مث ٱُّٱحٗالى: 
اصة يمحر  (4) ا(، وٍػ ض  اصة )٧ان( في هدى )ما ٧ان ؤخؿً ٍػ وٍػ

اصة )ما( في هدى ٢ىله حٗالى ض َى اإلاىُل٤(، وٍػ  .(5)َّمن خن حن جن يم ىم ُّٱ :الٟهل، هدى: )ٍػ

مَّ 
َ
ا لئل٢دام ومً ز

 
اصة ٖلى َظا ألاؾاؽ، وظٗلٍى مغاصٞ ، (6)ها٢ل بٌٗ املخضزحن مهُلَر الٍؼ

اصة ؤ ج٣ى٫  ـ: "اإلاغاص بالٍؼ ٣دم في ال٨الم لٟٔ ال ًاصي بؾ٣اَه بلى زلل، ٩ُٞىن صزىله ؾىاء الَغ ًُ ن 

                                                           

ه،  (1)  1/123، مغظ٘ ؾاب٤، الىخابًىٓغ: ؾِبٍى

 1/34، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي ًىٓغ: ابً ٌِٗل،  (2)

يًىٓغ:   (3) اث مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ألاشباه والىـابش في الىدى ،، ظال٫ الضًًالؿَُى ، )ص.ٍ(، )صمك٤: مُبٖى

 2/413م(، 2485

 .43ؾىعة ٞهلذ، مً آلاًت: (4)

 .214ؾىعة آ٫ ٖمغان، مً آلاًت: (5)

م،  (6) ت، 2، ٍؿاهشة ؤلاكدام في التراهيب اللغىٍتًىٓغ: بؿىضي، زالض ٖبضال٨ٍغ ( 1221، )ّٖمان: ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 .41م:
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غ ٖبضٍ الغاظخي همِ  ،(1)٦سغوظه، مً ٚحر بخضار مٗجى بال الخى٦ُض" لى َظا ألاؾاؽ ٞؿَّ ٖو

اصة ؤو ؤلا٢دام، بإجها "جغ٦ُباث هٓمُت جضزل ٞحها ٧لماث ال جض٫ ٖلى مٗجى في الٗم٤،  ل بالٍؼ الخدٍى

ُٟت جغ٦ُبُت " وإهما جُٟض ْو ا مً ؤلىان الؼزاٝع
ٗض لىه 

ُ
 .(2)، و٢ض ح

اصة  ابىنٟها والخ٣ُ٣ت ؤن الٍؼ
 
ل ال ج٣خهغ ٖلى َظا اإلاٗجى ٣ِٞ، بل هي  همُ مً ؤهماٍ الخدٍى

٢دم بحن مخالػمحن، ولِؿذ إلٞاصة الخى٦ُض ٣ِٞ، بل لها ؤق٩ا٫ 
ُ
ا ٖلى ما ؤ ؤٖم وؤقمل، ٞلِؿذ ٢هغ 

ىاثض مخٗضصة، ٞ ّبر ٖجها الىداة  الجملت الىىاة مً هي :"٧ل ما ًًاٝ بلىمسخلٟت ٞو َٗ ٌُ ٧لماث 

اصة في اإلاٗجى" بالًٟالث ؤو الخخماث .... ؛ اصة في اإلابجى ٍػ اصة في اإلاٗجى، ٩ٞل ٍػ لخد٤ُ٣ ٍػ
، ٩ٞلما (3)

هبذ  ،في الجملتؤوكإ اإلاخ٩لم ٖال٢اث اعجباٍ  اصة في الٟاثضة، ٍو اصة ٖلى الجملت الىىاة ٧ان طل٪ ٍػ ٍػ

اصة ٚحر اإلاٗجى اإلاؿخٟاص مً الجملت الىىاة وخضَااإلاٗجى اإلاؿخٟاص بٗض  ُم ظضًض (4)الٍؼ ، ٞضزى٫ مىٞع

ٖلى الجملت الىىاة، ٠ًًُ صالالث ظضًضة بلى الجملت، ُٞدّى٫ الجملت مً ؤلازباع بلى ؤلاوكاء، ؤو 

ا في هٟـ اإلاخل٣ي  .  (5)٣ًلب الضاللت مً ؤلاًجاب بلى الىٟي، ؤو ًُٟض الخى٦ُض لجٗل اإلاٗجى ؤ٦ثر زبىج 

اصة ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ التر٦ُب، ٖلى ؤن ًخم ب٣اء الٗىهغ و  ٍخم بمىظب َظا الىمِ ٍػ

ًاٝ بلُه ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىهغ  .(6)ألاو٫ ٖلى ما َى ٖلُه، ٍو

م٨ً جمشُلها بـ: ؤ   . (7)ؤ + ب  ٍو

 .(8)ؤ + ب + ط  ؤو: ؤ + ب 

                                                           

ت ، )ص.ٍ(، )صمك٤: الهُئت الٗاأزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ،  (1) مت الؿىٍع

ت الخىلُضًت  115م(، م: 1223لل٨خاب،  وما بٗضَا، و٦ظل٪ ٖىض: اإلاىهىعي، ؤخمض اإلاهضي/ والهالر، ؤؾمهان ، الىٍٓغ

لُت وجُب٣ُاتها في الىدى الٗغبي،   .111، مغظ٘ ؾاب٤، م: مجلت حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاثالخدٍى

 .211مغظ٘ ؾاب٤، م: ، (بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث الغاظخي، ٖبضٍ،  (2)

 .43مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها، ٖماًغة، زلُل (3)

ت ًىٓغ، قٗحر، دمحم عػ١،  (4) الىؿابف الذالليت للجملت اللشبيت، دساظت للالكاث اللمل الىدىي بحن الىـٍش

 .15م(، م:1225، ، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب2،ٍوالخؼبيم

 .42، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش، التر٥ًىٓغ:  (5)

 .44مغظ٘ ؾاب٤، م: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي  (6)

 .18، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (7)

 .1، مغظ٘ ؾاب٤ ، م: معجم كلم اللغت الىـشي الخىلي،   (8)
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٣ت جإل٠ُ الجملت الٗغبُت ؤْن جخإل٠ مً ع   ٦ىحن ؤؾاؾُحن َما: اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه، طل٪ ؤّن ٍَغ

 جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت  ٧ل ما ٖضاَما ال٣ى٫ بنم٨ً ومً َىا ًٞهما ٖمضة ال٨الم، 
 
ٗض ًٞلت ٌُ

 
 

لُت لٛغى في اإلاٗجى، مً طل٪ مشال )أهذ ػالم  بطا ٢ا٫ الؼوط المغؤجه: الىىاة؛ ٞخدىلها بلى ظملت جدٍى

ا(
ً
اخخىث ٖلى الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن )اإلاؿىض بلُه واإلاؿىض(، ل٨ً بةياٞت  ٞجملت )ؤهذ َال٤( زالز

ى ؤن ج٣٘ ٖلحها زالر َل٣اث، و  اصة في اإلاٗجى، َو ا( ؤعاص الٍؼ
 
٤ بياٞت )زالز اصة جمذ ًٖ ٍَغ َظٍ الٍؼ

ا( التي هابذ ًٖ )زال
 
ٍ،  وبهظا جدىلذ الجملت ٖضصُ  اإلاهضع، ٞدّل مدلَّ اإلاهضعاإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ؤي ز

لُت.بلى ظمل  ت جدٍى

ياٞت )ؤ٦ثر الُال١( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ ، ٞة(1) )أهذ ػالم أهثر الؼالق(وإطا ٢ا٫:  

، وؤ٦ثر الُال١ زالر َل٣اث؛ لظا ٞالخ٨م  ى ؤن ٣ً٘ مً الُال١ ؤ٦ثٍر َال٤( ٞحها بياٞت للمٗجى َو

ا.
 
٤ زالز

َّ
 ال٣ٟهي في َظا التر٦ُب ؤجها جُل

ا جأدًبً وإطا ٢ا٫ 
ً
ى جىيُذ ؾبب َال٢ها،  ا لً()أهذ ػالم زالز ٣ٞض ؤياٝ مٗجى آزغ، َو

الخٔ ٠ُ٦ اعجبُذ ال٩لماث بالجملت الىىاة، و٠ُ٦  ٗٝغ ٖىض الىداة باإلاٟٗى٫ ألظله، ٍو ٌُ ظا ما  َو

جد٤٣ الىٓم الظي ٢ا٫ ٖىه ٖبضال٣اَغ: " ومٗلىم ؤن ال هٓم  في ال٨الم وال جغجِب ختى ٌٗل٤ بًٗها 

بجى بًٗها ٖلى بٌٗ، وججٗ  .    (2)ل َظٍ بؿبب مً جل٪"ببٌٗ، ٍو

ا، ؤو جدىله بلى مٗجى ظضًض  اصة جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت ج٠ًُ إلاٗىاَا مٗجى ػاثض  ٩ٞل ٍػ

ٚحر الظي ٧ان؛ ولظا ٢ا٫ ابً ظجي: "ٞةطا ٧اهذ ألالٟاّ ؤصلت اإلاٗاوي، زم ِػٍض ٞحها شخيء، ؤوظبذ 

اصة اإلاٗجى به" ال٣ؿمت له ٍػ
٣ى٫ ٖبضال٣اَغ: "و٧لما (3) ا وظضث اإلاٗجى ناع ٚحر الظي ، ٍو ػصَث قِئ 

اصة ، ومً َىا جخٗضص(4)٧ان" ل بالٍؼ  .ؤٚغاى الخدٍى

                                                           

 .111، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ، ؤلاؾىىي،  11جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .44، مغظ٘ ؾاب٤، م: دالبل ؤلاعجاصالجغظاوي،   (2)

واليكغ، ، )بحروث: صاع الهضي للُباٖت 1، جد٤ُ٣: دمحم ٖلي الىجاع، ٍالخصابصابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان،   (3)

 .138/ 1م( ، 2411

، صاع اإلاضوي ظضة: -مُبٗت اإلاضوي، )ال٣اَغة: 1، بخد٤ُ٣: مدمىص دمحم قا٦غ، ٍدالبل ؤلاعجاصًىٓغ: الجغظاوي،   (4)

 .114م(، م: 2441
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ادة أغشاض  :الٍض

 :(1)٢ض ج٩ىن 

  اصة ؤصواث الاؾخٟهام، ؤو الىٟي، ؤو الىهي، ؤو الىضاء ....لخدليم غشض لغىي  ، ٦ٍؼ

 ٣َدم في التر٦ُب لٟٔ ال ًاصي وجىهيذه لخلىٍت اإلالنى ألاظاس ي ًُ بؾ٣اَه بلى زلل ، وهي بإن 

 في اإلاٗجى، ٦دغٝو الجغ الؼاثضة، ويمحر الٟهل بحن اإلابخضؤ والخبر ....

 اصة البض٫ والىٗذ والخمُحز ...لخىطيذ ملنى بلذ ؤلابهام  ، ٦ٍؼ

 ض(، ٞإنله لىلل أصل اإلالنى اإلاألىف إلى معخىي فني ، ٦ما في ٞٗل الخعجب: )ؤخِؿً بٍؼ

ٌض(.  ًَ ٍػ  )ؤخَؿ

ادة وصىسها:  مىاطم الٍض

اوؤما مً خُض  اصة ونىَع ، و٢ض جخٗض مىاي٘ الٍؼ  ص٣ٞض ج٩ىن ؤو٫ التر٦ُب، ؤو وؾُه، ؤو آزٍغ

اصة في التر٦ُب الىاخض، وجإحي ٖلى نىع مخٗضصة، ٣ٞض ج٩ىن   :(2)ٖىانغ الٍؼ

  ُٟتها، ؤو ٞحهما بئطافت أسوان مؤزشة في الترهيب اللغىي ، جازغ في مًمىن الجملت، ؤو في ْو

ا، مشل: ألاٞٗا٫   ٗ ًّ وؤزىاتها،  م ، و٧إٞٗا٫ ْ الىا٢هت، و٧إٞٗا٫ اإلا٣اعبت والغظاء والكغٕو

 وؤصواث الىٟي، والىهي، والاؾخٟهام، والىضاء، والكٍغ ...بلخ.

  ّال جازغ في ٖال٢اث التر٦ُب ألاؾاسخي، وحٗمل ٖلى اللغىي  لت للترهيببئطافت كىاصش مىم ،

ُض، والبض٫، والخا٫، والخمُحز، جىؾُ٘ التر٦ُب وجمضًضٍ، ٧ةياٞت الىٗذ، وال٠ُٗ، والخى٦

 وؤلاياٞت ... بلخ.

وفي الجملت الٗغبُت ٖىانغ ٦شحرة جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت الىىاة ٞخ٠ًُ لها مٗجى  

ُمذ لبُاهه ًُ ا َىا، ل٨ً الظي  ا، ولِـ اإلا٣ام ٨ًٟي لخهَغ َى حّٗضي َظا  في َظا البدض ظضًض 

غ ٖلى الخ٨م
ّ
 ال٣ٟهي. اإلاٗجى بلى ؤبٗض مً طل٪، بإن ًاز

                                                           

ت جدليليتًىٓغ: الباع،  (1) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مغظ٘ مـاهش هـٍش

 .111ؾاب٤، :

ىٓغ ؤًًا:  بى 18 – 24، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (1) ، ٍو

ل في الىدى اللشبيمٗؼة،  حن: الخدىٍل الجظعي والخدىٍل املخلي، م: الخدٍى  .212 -244، ٣ٞض نىٟها جدذ هٖى
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ُت   مَّ  مً ؤ٦ثر الترا٦ُبٞالجملت الكَغ
َ
ل ٞحها حُٛحٌر في اإلاٗجى ومً ز ب ٖلى الخدٍى التي ًترجَّ

ا ال بإؽ به فيالخ٨م ال٣ٟهي،  ض ٖلى )ُعب٘( جغا٦ُب جغا٦ُب الُال١ بل وؤزظث خحز  ، ٞجاء ما ًٍؼ

ُت، ا،( 14ونل ٖضصَا )و  الُال١ بهُٛت جغا٦ُب قَغ ًُّ ا قَغ ًسو  ( جغ٦ٍُب 122مً ؤنل ) جغ٦ُب 

  ٖباعاث الُال١.

ُت   الخٔ ؤن الجملت الكَغ  لها َبُٗت جغ٦ُب زانت ج وٍُ
َ
ؤهىإ الجمل الٗغبُت،  سال٠ ٞحها ب٣ُت

، ن ل٩ل مجهما م٣ىماجه ؤلاؾىاصًتؾىاصًاب ناجغ٦ُبزالزت ٖىانغ مسخلٟت، ازىان مجهم: جخ٩ىن مً ٞهي 

، و  ما: ظملت ٞٗل الكٍغ ، َو والٗىهغ الشالض َى ألاصاة التي ج٣ىم بالغبِ ظملت ظىاب الكٍغ

؛ ألن "الجؼاء َى (2)ؤي الىىاة ٦ما ٣ًى٫ ٖماًغة ،وظملت الجىاب َظٍ هي الجملت الخىلُضًت، (1)بُجهما

ٌ٘ له"  .(3)اإلا٣هىص والكٍغ ٢ٌُض ُٞه وجاب

ادةجشاهيب الؼالق ا   )الىىهب الذسي(: في ملحىلت بالٍض

  (4) (فأهذ ػالم إن كمِذ ) :الؼوط لؼوظخه ٢٫ابطا 

زباع بُال٢ها، ول٨ً لِـ َظا هي ظملت جىلُضًت اؾمُت جُٟض ؤلا ٞجملت الجىاب )ؤهذ َال٤(، 

ِذ( ؤن ٌكتٍر لُال١ امغؤجه ٢ُاَمها، ٞإحى بجملت الكٍغ )بن ٢م، بهما ؤعاص اإلاخ٩لم ٣ِٞ مغاص

لُت صزى٫ ، "ٞالجىاب شخيء مى٢ىٝ صزىله في الىظىص ٖلى ٞخدىلذ الجملت بلى ظملت جدٍى

ه"  . (5)قَغ

وؤما مً خُض بٞاصة ٞٗل الكٍغ وظىابه إلاٗجى اإلاطخي ؤو الاؾخ٣با٫، ٞةن اإلاكهىع ٞحهما ؤجهما ال 

٧ان مؿخ٣بل اإلاٗجى، ٣٦ىل٪: )بن ِمذَّ ٖلى ؤلاؾالم  ،ًخٗل٣ان بال باإلاؿخ٣بل، ٞةن ٧ان ماضخي اللٟٔ

                                                           

،)ال٣اَغة: ماؾؿت 2، ٍالششػيت" -الىصفيت  -"الـشفيت  التراهيب ؤلاظىادًت، الجمل:، ًىٓغ: ؤبى اإلا٩اعم، ٖلي (1)

 ،٘  .124، 248م(، م:1225املخخاع لليكغ والخىَػ

 .212، مغظ٘ ؾاب٤، م:في هدى اللغت وجشاهيبها، ٖماًغة، زلُل (2)

ت (3) ال٣ٟه ، جد٤ُ٣: ٖلي بً دمحم الٗمغان، )ص.ٍ(، ظضة: مجم٘ بذاةم الفىابذ ،دمحم بً ؤبي ب٨غ ،ابً ٢ُم الجىٍػ

 .2/42ؤلاؾالمي )ص.ث(، 

 .151، م:35جغ٦ُب ع٢م:  (4)

 .1/222، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي بً ٌِٗل، ًىٓغ: ا (1)
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ى ما ّٖبر ٖىه ؤلاؾىىي ب٣ىله: "(1) صزلذ الجىت( ا اه٣لب بلى ؤلاوكاء الٟٗل  ، َو
 
اإلااضخي بطا و٢٘ قَغ

دَمل ٖلى ٢ُاٍم نضع مجها في اإلااضخي بال (بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤).... ٞةطا ٢ا٫:  باجٟا١ الىداة ًُ ، ٞال 

٤ َال٢ها ب٣ُامها، و ، (2)بضلُل آزغ"
َّ
دمل ٖلى ؤهه خهل في ٟٞي َظا التر٦ُب ٖل ًُ َظا الخٗل٤ُ ال 

ا به الاؾخ٣با٫و  ، اإلااضخي، بهما ٣ًهض به اإلاؿخ٣بل  . (3)بٗض )بن( زانت ٨ٍثر مجيء اإلااضخي مغاص 

لى َظا ٞالبيُت      هي: )بن ٢امذٞإهِذ َال٤(،  : )بن ٢مِذ ت للتر٦ُبالٗم٣ُ ٖو
َ
ٞالؼوظت  الؼوظت

 َال٤(.

لها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:  و٢ض جم جدٍى

 اصة  :الٍؼ

اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن(  .ٍػ  إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ

، ( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞاصة مٗجى ٍاصة ظملت ٞٗل الكٍغ )٢مِذ ػ  الكٍغ

دمل ٖلى ؤهه خهل في اإلااضخي، بهما ٣ًهض ، وحٗل٤ُ َال١ الؼوظت ب٣ُامها ًُ ظا الخٗل٤ُ ال  َو

 الؾخ٣با٫. بٗض )بن( ٨ًثر مجُئه لبه اإلاؿخ٣بل؛ ألن الٟٗل اإلااضخي 

ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت. 

 :ؤلاخال٫ 

ؾم الٓاَغ، في جغ٦ُب الكٍغ خُض خل الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الا 

 ِذ(.)٢م

 ٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.

 
ّ
اٖله الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت ذ٦ما خل ذ مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

ّ
، وخل ( مدل ٞٗل الكٍغ

( م ، وُعبِالجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخضؤ وزبٍر  بُجهما بالٟاء. دل ظىاب الكٍغ

                                                           

 .2/55، مغظ٘ ؾاب٤، بذاةم الفىابذ، ابً ٢ُم  (1)

 .151، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)

مأظلىب الششغ واللعم مً ًىٓغ: قى، نبخي ٖمغ،  (3) ، )ّٖمان: صاع ال٨ٟغ هاقغون 2، ٍخالٌ اللشآن الىٍش

ىن،   .4م(، م: 1224ومىٖػ
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٨ظا ًم٨ً  ٌؿمحها ٖلماء  ٞإهِذ َال٤(، )بن ٢مِذ َظٍ البيُت الؿُدُت للتر٦ُب  ال٣ى٫ بنَو

٤ الُال١ بِٟٗل ما الىدى بإؾلىب الكٍغ والج ِ
ّ
ٗل ٌُ ؿمحها ال٣ٟهاء بالخٗل٤ُ، ؤي ؤن "الؼوط  ؼاء، َو

ضٍ، ٞةما ؤن جمخى٘ وال جٟٗل، ُٞدهل ٚغيه، ؤو جسال٠، ٞخ٩ىن هي املخخاعة  ه، ؤو جغ٥ ما ًٍغ َُ ٨ًَغ

، لم ًجؼ له الغظٕى ٖىه، ٦ما لى ٣ٖض الُمحن ٖلى ٞٗل" ٤ الُال١ بكٍغ
َّ
 .(1)للُال١، وإطا ٖل

٣ًى٫ الغاٞعي: "ألالٟاّ التي ًخٗل٤ بها الُال١  ٦ما لتي ًخٗل٤ بها الُال١، ومً ألالٟاّ ا

(، و)بْن(، و)بطا(، و)متى(، و)متى ما(، ًَ  ولم (2)و)ؤي(" و)و٧لما(، ، و)مهما( بالكغٍو والهٟاث: )م

ُت(،ًدهغ ألالٟاّ، ٞ ى(، و)خُشما(، و)ؤًً(، هىا٥ )ما الكَغ
ّ
 ؤحىه و)لى( ....بلخ، ل٨ى و)٠ُ٦(، و)ؤو

ت بحن ال٣ٟهاء في ؤبىاب ال٣ٟه.  باأللٟاّ اإلاخٗاٞع

ا،  ٣ًى٫ ؤبى خُان: "ؤصواث الكٍغ هي ٧ِلٌم ُويٗذ لخٗل٤ُ ظملت بجملت، وج٩ىن ألاولى ؾبب 

ا؛ ولظل٪ ٖىض ظمهىع ؤصخابىا ال ج٩ىن بال في اإلاؿخ٣بل" ب  والشاهُت مدَؿّبِ
، و٢ض ًسغط الكٍغ ًٖ (3)

ا ٖ ب  ا ٖلُه، هدى ٢ىله حٗالى: طل٪، ٞال ٩ًىن الشاوي مؿبَّ  ٟ   مث زث رث يت ىت نت ًُّ ألاو٫ وال مخى٢

ا باألو٫ (4)َّىث نث
 
ىا، ٞلِـ الشاوي مكغَو

ّ
ىا ؤو لم ًخىل

ّ
ً ؾىاء  جىل ، ٞاهلل ال ًدب ال٩اٍٞغ

ا ٖىه ب  ب، ؤي بوال مؿبَّ  .(5)ن الكٍغ والجىاب لِؿا صاثما بمجزلت الؿبب واإلاؿبَّ

ل، ٌؿمى  وإياٞت َظٍ ألالٟاّ في الترا٦ُب َى همِ ى المً ؤهماٍ الخدٍى اصة، َو ل بالٍؼ خدٍى

اصة ٖلى اإلاٗجى الظي ٧ان في ظملت  ظا حُٛحر في اإلاٗجى وٍػ ، َو ًاصي بلى حٗل٤ُ الُال١ بهظا الكٍغ

 الىىاة.

ل التي صزلخهظمُ٘ في  -: )بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤( ٍمازل َظا التر٦ُبو   جغ٦ٌُب  -ؤهماٍ الخدٍى

ى: )بْن صزلِذ الضاَع آزغ، َى ِغص ٞإهذ َال٤( َو ًَ ا في ٦خاب ؤلاؾىىي،  لم  ل٨ً ٚالبُت ظمل ههًّ

 ، ُٞخٗل٤هٟؿها الكٍغ في جغا٦ُب الُال١ الىاعصة في ٦خاب ؤلاؾىىي ج٣ىم ٖلى ؤلٟاّ َظا التر٦ُب

، زم  ٢امذٞهى الهُٛت ألاؾاؾُت التي ولظا  الُال١ بضزى٫ الضاع؛ ٖلحها ؤٚلب جغا٦ُب الكٍغ

                                                           

ض الغاٞعي،  (1) ى مٗغٝو بالكغح ال٨بحر، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض  .4/32، َو

 .4/54الغاٞعي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (2)

 .4/2831، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان ألاهضلسخي،  (3)

 .11ؾىعة آ٫ ٖمغان، مً آلاًت:  (4)

مًىٓغ: قى، نبخي ٖمغ،   (5)  .22، مغظ٘ ؾاب٤، م:أظلىب الششغ واللعم مً خالٌ اللشآن الىٍش
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اصة، ٦ما في: ا ا ٞإهذ َال٤(، ؤو خظٝ، ٦ما في: )بْن صزلِذ ٖتريها ٍػ ض  )بْن صزلِذ الضاع وإن ٧لمِذ ٍػ

ا ؤلاقاعة بلى ؤن ؤهماٍ جإزحر، ٦ما في: )ؤهذ َال٤ بن صزلِذ(؛ ولظا ٧ان لؼام  ؤو ج٣ضًم و الضاَع ُٞال٤(، 

ل التي ظاءث في َظا التر٦ُب هي هٟؿها التي ظاءث في جغ٦ُب: )بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤(.  الخدٍى

خدذ ب٣ُ
ُ
ُت جلتزُم ٦ؿغ الهمؼ، وإن ٞ ذ مؿإلت مهمت ُٞما ًسو ؤصاة الكٍغ )بْن(، ٞةْن الكَغ

)ؤْن صزلِذ الضاَع ٞإهذ َال٤(، ٞاإلاٗجى ْن صزلِذ الضاَع( ؤ ؤهذ َال٤ناعث للخٗلُل، ٞٗىضما ٣ًى٫: )

ى ًُ لى َظا ٞالُال١ ٣ً٘ في الخا٫، وال  ْن ٧ان ٦ظا( ؤي: ؤهذ َال٤ لضزىل٪ الضاع، ٖو
َ
ل )أِل

َّ
ٓغ بلى ما ٖل

ز  مّحِ
ًُ به، ٣ُٞ٘ ٖلحها الُال١ وإن لم جضزل، وخ٩ى بًٗهم بطا ٧ان الغظل ممً ال ٌٗٝغ الٗغبُت، وال 

ا. (1)بحن )ؤْن( و )بْن(، ٞالٓاَغ ؤهه ٣ًهض الخٗل٤ُ
 
 ال الخٗلُل، ٞخ٩ىن قَغ

حن وال٣ٟهاء، ختى وظضهاٍ  ـٍ بحن الىدٍى في ٦خب ومً َىا ٧ان َظا التر٦ُب مدل ظضا٫ وجىاٞ

ؤبا ًىؾ٠ ال٣ُٟه الخىٟي صزل ٖلى الغقُض، وال٨ؿاجي ٖىضٍ، ٣ٞا٫ ُٞغِوَي ؤن "التراظم وألازباع، 

لب ٖلُ٪! ٞغّص الغقُض: ؤهه ًإجُجي بإقُاء ٌكخِمل 
َ
٪ ٚو ؤبى ًىؾ٠ للغقُض: َظا ال٩ىفي ٢ض اؾخٟٖغ

٢ا٫: هدى ؤم ت؟ ٖلحها ٢لبي. ٞإ٢بل ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ٠ و٢ا٫: ًا ؤبا ًىؾ٠، َل ل٪ في مؿإل

ا؟!، ٞطخ٪ الغقُض: ٣ٞه؟ ٢ا٫: بل ٣ٞه ل٣ي ٖلى ؤبي ًىؾ٠ ٣ٞه 
ُ
وٗم، زم ٢ا٫ ال٨ؿاجي:   و٢ا٫ ج

لِذ الضاَع ؾإله: ًا ؤبا ًىؾ٠ 
َ
ما ج٣ى٫ في عظل ٢ا٫ المغؤجه: )ؤهذ َال٤ بن صزلِذ الضاع(؟ ٢ا٫: بن َصز

ْذ 
َ
٣
َ
ل
َ
ْن(  .َ

َ
٢ا٫: ؤزُإث ًا ؤبا ًىؾ٠. ٞطخ٪ الغقُض، زم ٢ا٫: ٠ُ٦ الهىاب؟ ٢ا٫: بطا ٢ا٫ )ؤ

٣ٞض وظب الٟٗل، وإطا ٢ا٫ )ِبْن( ٞلم ًجب، ولم ٣ً٘ الُال١. ٩ٞان ؤبى ًىؾ٠ بٗضَا ال ًَضٕ ؤن ًإحَي 

 .(1)"ال٨ؿاجيَّ 

٩ىن اإلاٗجى: ؤهذ َا خٟؿحر ال٨ؿاجي ًبّحن ؤن ٞخذ )ؤْن( ًجٗلهاٞ ل٤ لضزىل٪ الضاع، للخٗلُل، ٍو

٤ َال٢ها  : ٣ً٘ الُال١، ؤما ٦ؿغ )بن( ًجٗلهاوبظل٪
َّ
ى ما ؤؾماٍ ال٣ٟهاء بالخٗل٤ُ، ٞٗل ُت، َو قَغ

 بضزى٫ الضاع، ٞةطا صزلذ الضاع و٢٘ ٖلحها الُال١، وإن لم جضزل ٞال ٣ً٘.

حن ٖلى ال٣ٟهاء، ٞالؿاا٫ هٟؿه ا مً َظٍ الغواًتوالظي ًٓهغ  ا للىدٍى لظي ؤّن ٞحها اهخهاع 

غ َغخه ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ٠ ٧ان ب٨ؿغ )بْن(  مما ٌٗجي صخت  ما طَب بلُه ؤبى ًىؾ٠، ٞهى ٞؿَّ

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1) ، مغظ٘ سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن، والىىوي، 4/81، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/213ؾاب٤، 

ىٓغ: 2) ًُ  .215مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،نواللغىٍح ػبلاث الىدىٍحن ،بً الخؿً دمحمالؼبُضي،  ( 
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، ٞلى جد٤٣ صزىلها الضاع و٢٘ الُال١، وؤما ما  ي، و)بْن( ؤصاة قٍغ التر٦ُب ٖلى ؤهه جغ٦ُب قَغ

ٌض ٖلى الؿاا٫، و ال٨ؿاجي مً جٟؿحر اإلاٗجى  طَب بلُه عبما َضٞه بـ )ؤن( الخٗلُلُت، ٞهظا جؼٍُّ

 اؾخٗغاى ال٣ضعاث الىدىٍت، وبُان خاظت ال٣ٟه بلى ٢ىاٖض الىدى. 

ُت للُال١ الىاعصة  ا في الترا٦ُب الكَغ والخ٣ُ٣ت ؤن ؤصاة الكٍغ )بْن( ٧اهذ ؤ٦ثر ألاصواث ُوعوص 

ا، مً ؤنل )41في ٦خاب ؤلاؾىىي، ٣ٞض وعصث في ) ا، وال عجب في طل٪ ٞــ 14( جغ٦ُب  ًُّ ا قَغ ( جغ٦ُب 

كٗغ بؼماٍن ٩ًىن ُٞه جى٠٢ خهى٫ الجؼاء ٖلى خهى٫ الكٍغ مً (2)ؤّم ؤصواث الجؼاء )بْن(
ُ
، وال ح

 .(2)لٟٓها

غ ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي: 
ّ
اصة بجملت الكٍغ ٞإز ُما ًلي بٌٗ اإلاؿاثل التي صزَل ٞحها ٖىهغ الٍؼ  ٞو

ًذا فأهذ ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  دخلِذ الذاس وإن ولمِذ ٍص
ْ
  (إن

، هدى: )بن ٣ًى٫  ؤلاؾىىي: "بطا ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ بالىاو، ٞةن ٧ان بةٖاصة ؤصاة الكٍغ

 .(3)نمَذ وإن ٢غؤَث ٞإهَذ خغ( ٨ُٟٞي وظىص ؤخضَما في خهى٫ الٗخ٤"

ُت في جغا٦ُب الُال١ ؤحى باإلاشا٫: )بن  والخ٣ُ٣ت ؤن ؤلاؾىىي في َمِٗغى خضًشه ًٖ الجمل الكَغ

ٙ ال٣ُاؽ ٖلى َظا التر٦ُب، نمَذ وإن ٢غؤَث ٞإهَذ خغ( ٞلم ٨ًً  مً جغا٦ُب الُال١، والظي ؾىَّ

ا ٞإهذ َال٤وؤلاجُان بـاإلاشا٫: ) ض  (، َى وظىصٍ في  الغويت والكغح بْن صزلِذ الضاع وإن ٧لمِذ ٍػ

ً اٖخمض ٖلحهما  (4)ال٨بحر ما ؤَّم مهضٍع ٦مشا٫ٍ ٖلى ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ بةٖاصة ألاصاة، َو

ؤن مشا٫ ؤلاؾىىي ًٖ الٗخ٤؛ "والُال١ والٗخ٤ ًخ٣اعبان في ٦شحر  ؤلاؾىىي في ٦خابه، ؤي٠ بلى طل٪

 ، ٦ما ٣ًى٫ الغاٞعي.(5)مً ألاخ٩ام"

                                                           

م الخلُل ؤن )بْن( هي ؤم خغٝو الجؼاء، ٞؿإلخه: لم ٢لذ طل٪؟ ٣ٞا٫: مً ٢بل ؤوي ؤعي خغٝو  (2) ه: "وٖػ ٢ا٫ ؾِبٍى

ظٍ ٖلى خا٫ واخضة ؤب ا، ومجها ما ًٟاع٢ه ما ٞال ٩ًىن ُٞه الجؼاء، َو ًَّ اؾخٟهام  ٨ُٞ ،ً ضا ال جٟاع١ الجؼاء ٢ض ًخهٞغ

ه،   .1/31، مغظ٘ ؾاب٤، الىخاباملجاػاة" ، ؾِبٍى

 .4/2831، مغظ٘ ؾاب٤، اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان،  (2)

 .131، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (4) ، مغظ٘ اإلافخحنسوطت الؼالبحن وكمذة ، والىىوي، 4/218، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/253ؾاب٤، 

ض الغاٞعي،  (5)  .4/32،  في ششح الىححز اللٍض
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، هدى: )بن  َذ ٖلى ٞٗل الكٍغ بالىاو، وج٨غعث ؤصاة الكٍغ ْٟ ُ َٖ ت ؤهه: "بطا  ٞال٣اٖضة الىدٍى

ِخ٤ بالٟٗلحن ٧لحهما، ؤو بىاخض مجهما" ُٖ  .(1)آِج٪ وإن ؤصزُل صاع٥ ٞٗبضي خغ(، 

٧ل الترا٦ُب الؿاب٣ت ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ باؾخسضام خٝغ ال٠ُٗ الىاو، م٘ بٖاصة  ٟٞي

ان"ألاصاة )بن(،  "٨ٞغع)بن( مغجحن، والبض ل٩ّلِ واخضة مً ظىاب؛ ألجهما قَغ
٧إن اإلاٗجى الٗم٤ُ: ، و (2)

ا ٞإهذ َال٤ٞإهذ َال٤، بْن صزلِذ الضاع ) ض  ، وإن ٧لمِذ ٍػ (، ٣ًى٫ الغاٞعي: "ج٨غع خٝغ الكٍغ

ا و٢ٗذ وط  ٗ ل٪ ًىظب ج٨غاع الجؼاء، ٣ُٞ٘ الُال١ بإًت واخضة مً الهٟخحن ُوظضث، وإطا وظضجا ظمُ

٣ى٫ الىىوي: "و٢٘ بالهٟخحن َل٣خان، وبةخضاَما َل٣ت"(3)َل٣خان" ، ومٗجى طل٪: ؤجها لى (4)، ٍو

٫ و الضزى -و٢٘ ٖلحها الُال١، ولى ٢امذ بالٟٗلحن  -الضزى٫ ؤو ال٨الم-٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن 

٤ بالٟٗلحن ٧لحهما ؤو بىاخض مجهما، وهي َال٤   -ال٨الم
َّ
ل
َ
حن ُٞخُ و٢٘ ٖلحها َل٣خان؛ ألن في الجملت قَغ

 في ٦ال الخالخحن.

لُه ٞ ل جم ٖو صزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى
ُ
ي في الٗباعة الؿاب٣ت ؤ التر٦ُب الكَغ

ا للخ٨غاع، ٖغيها في التر٦ُب ألاؾاؽ )بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤(، وال   ٗ اصتها َىا؛ مى خاظت إٖل

ظا ما خهل  ّم َىا عنُض ما اؾخجضَّ مً ؤهماٍل٨ً اإلاه ا، َو ى ظضًض  ٚحرث في اإلاٗجى وؤياٞذ ُٞه مٗج 

اصة خُض ِػٍَض ٞٗل الكٍغ ألاو٫ بإصاجه )بن(، زم ِػٍض ٞٗل الكٍغ الشاوي بإصاجه )بن(،  ،بىمِ الٍؼ

٠ُ بُجهما بدٝغ ال٠ُٗ الىاو، ا بغؤؾه،  ومً َىا ًدهل الُال١ بى٢ٕى ٞهاع ٧ل م ٖو
 
جهما قَغ

 ؤي مجهما، ٞلى خهل مجها ٞٗل واخض و٢٘ ٖلحها َل٣ت، وإن خهل مجها الٟٗالن و٢ٗذ َل٣خان.

ى الصخُذ، والشاوي:  ا، َو  ٗ وؤما مً خُض الجىاب "ُٟٞه عؤًان، ؤخضَما: ؤن الجىاب لهما ظمُ

لى (5)ؤزذ مؿإلت الخبر ًٖ اإلابخضؤ بجؼؤًً" ؤن ظىاب ؤخضَما ُخِظٝ لضاللت اإلاظ٧ىع ٖلُه، وهي ، ٖو

ل بالخظٝ، خُض خظٝ ظىاب الكٍغ الشاوي لضاللت ظىاب الكٍغ ألاو٫  الغؤي الشاوي ُٟٞه جدٍى

 ٖلُه.

                                                           

 .2888/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان،  (1)

ي، (2)  4/142، مغظ٘ ؾاب٤، ألاشباه والىـابشًىٓغ: الؿَُى

ض الغاٞعي،  (3)  .4/218، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/253، مغظ٘ ؾاب٤، الؼالبحن وكمذة اإلافخحن سوطتالىىوي،   (4)

ت (5)  .2/221، مغظ٘ ؾاب٤، بذاةم الفىابذ، ابً ٢ُم الجىٍػ
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ظا الخ٨م ال٣ٟهي ًسخل٠ ًٖ الخالت آلاجُت والتي ٠ٌُٗ ٞحهما ٞٗالن بىاو ال٠ُٗ مً ٚحر  َو

 بٖاصة لؤلصاة.  

 ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ْ
ًذا فأهذ ػالم إن  (1) (دخلِذ الذاس وولمِذ ٍص

، ٨ًمل  بٗض ؤن جدّضر ؤلاؾىىي ًٖ خ٨م ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ بالىاو م٘ بٖاصة ؤصاة الكٍغ

: "وإن لم ٨ًً بةٖاصتها 
 

، ٢اثال خضًشه ًٖ ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ بالىاو مً ٚحر بٖاصٍة ألصاة الكٍغ

ا ..."  ٗ  .(2)ٞال بّض مجهما م

قٍغ ٖلى قٍغ باؾخسضام خٝغ ال٠ُٗ الىاو، مً ٚحر بٖاصة  ٟٞي التر٦ُب الؿاب٤ ٠ُٖ

لى ؾاب٣ه،  ألاصاة، ومً مٗاوي واو ال٠ُٗ ؤن ج٩ىن إلاُل٤ الجم٘، ٞخ٠ُٗ الصخيء ٖلى مهاخبه، ٖو

م ٢ىم ؤجها ٢ض جسغط ًٖ بٞاصة مُل٤ الجم٘، ٧إن ج٩ىن بمٗجى ؤوفى ؤلاباخت، ٢اله  لى الخ٣ه، وٖػ ٖو

م ؤهه ٣ًا٫: )ظاِلـ حن  الؼمسكغي وٖػ ً( ؤي: ؤخضَما، واإلاٗغٝو مً ٦الم الىدٍى ًَ ؾحًر ًَ واب الخؿ

ا بحن 
 
ا بمجالؿت ٧ّلٍ مجهما، وظٗلىا طل٪ ٞغ٢ ً( ٧ان ؤمغ  ًَ وابً ؾحًر ؤهه لى ٢ُل: )ظاِلـ الخؿ

 .(3)ال٠ُٗ بالىاو وال٠ُٗ بإو

ا ٞإهذ َال٤(و٢ض ظاءث الىاو في التر٦ُب: )بْن صزلِذ الضاع  ض  الجم٘، ٖاَٟت إلاُل٤  و٧لمِذ ٍػ

،  ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )بْن  ُٟٞٗذ ظملت )٧لمِذ( ٖلى ظملت )صزلِذ( مً ٚحر بٖاصة ؤصاة الكٍغ

ا و  صزلِذ الضاع ض  ا ٞ،٧لمِذ ٍػ  ٗ  (.ؤهذ َال٤بهما م

ا ٞإهذ َال٤( ٞال بض مً وظىصَما لى٢ٕى  ض  ٣ًى٫ الغاٞعي: "لى ٢ا٫: )بن صزلِذ الضاع و٧لمِذ ٍػ

بمٗجى ؤهه: لى٢ٕى الُال١ (4)٣ت، وال ٞغ١ بحن ؤن ًخ٣ضم ال٨الم ؤو ًخإزغ"الُال١، وال ٣ً٘ بهما بال َل

ا )الضزى٫ وال٨الم(، وال ًبالي بإحهما بضؤث، ٞمتى ما ٢امذ بالٟٗلحن )الضزى٫   ٗ ًلؼم جد٤٣ الٟٗلحن م

٤، و٦ظل٪ ال٨ٗـ، ٩ٞإّن 
َّ
ُل

ُ
ا، لم ج ض  ٣ذ َل٣ت واخضة ل٨ً بن صزلذ الضاع ولم ج٩لم ٍػ ِ

ّ
ل
ُ
وال٨الم( َ

ا.ح  ٗ  ٗل٤ُ الُال١ َىا بى٢ٕى الٟٗلحن م

                                                           

 .148، م:41جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .131، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)

بمغني ًىٓغ: ابً َكام،  (3)  .421- 428/ 1مغظ٘ ؾاب٤،  ،اللبيب كً هخب ألاكاٍس

ض الغاٞعي،  (4)  .4/218، في ششح الىححز اللٍض
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م٨ً  ي في َظٍ الٗباعةا ال٣ى٫ بنٍو ل  لتر٦ُب الكَغ صزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى
ُ
ؤ

ل،  ي٠ُ َىا همِ مً ؤهماٍ الخدٍى
ُ
جم ٖغيها في التر٦ُب ألاؾاؽ )بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤( وؤ

ى همِ الؼ  ا، َو ى ظضًض  ر في اإلاٗجى وؤياٝ ُٞه مٗج  اصة ٞٗل الكٍغ الشاوي، واإلاُٗىٝ ٚحَّ ٍاصة، ٞبًز

ا لى٢ٕى الُال١.   ٗ  ٖلى ألاو٫ مً ٚحر ج٨غاع لؤلصاة، حّٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ولؼم جد٤٣ الٟٗلحن م

ٓهغ الٟغ١ بىيىح بحن َظا التر٦ُب والظي ٢بله، ٞهىا ظٗل الكٍغ بمجمٕى الٟٗلحن ًٖ  ٍو

٤ ُٖٟهما مً ٚحر ج٨غاع لؤلصاة، ؤما في التر٦ُب  الؿاب٤ الظي ج٨غعث ُٞه ؤصاة الكٍغ ٞجٗلهما ٍَغ

حن، و٧ل قٍغ ٢اثم بظاجه، ومً َىا ازخل٠ الخ٨م ال٣ٟهي ٞحهما ، ٟٞي َظا التر٦ُب لؼم جد٤٣ قَغ

ا لى٢ٕى الُال١، وفي التر٦ُب الؿاب٤ ٣ً  ٗ ا، الٟٗلحن م  ٗ هما م ٘ الُال١ بخد٤٣ ؤخض الٟٗلحن ال بى٢ٖى

ا و٢ٗذ َل٣خان.  ٗ  وإن جد٣٣ا م

ًذا فأهذ ػالم) لغظل لؼوظخه:في ٢ى٫ ا  دخلِذ الذاس فيلمِذ ٍص
ْ
 (1) (إن

 ٤
ّ
كتٍر في الى٢ٕى ج٣ضًم الضزى٫ ٖلى ال٨الم؛ ألن الٟاء  ؤلاؾىىي ٌٗل ٌُ ٖلى َظٍ الجملت بإهه 

 . (2)جض٫ ٖلى الترجِب بال مهلت

ٟٞي َظا التر٦ُب ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ باؾخسضام خٝغ ال٠ُٗ الٟاء، مً ٚحر بٖاصة 

ض ٞٗمغو(،  ألاصاة، ومً ان: جغجِب في اإلاٗجى، ٦ما في: )٢ام ٍػ ى هٖى مٗاوي ٞاء ال٠ُٗ: الترجِب، َو

ضًه، ومسر  ى ٠ُٖ اإلاٟهل ٖلى املجمل، ٦ما في: )جىيإ ٞٛؿل وظهه ٍو وجغجِب في الظ٦غ، َو

 .(3) بغؤؾه، وعظلُه(

ُت َىا جدىٍلُت ا ًٖ الجملت الؿاب٣ت ٞالجملت الكَغ )بالٟاء(، بال في ال٠ُٗ ، ال جسخل٠ ٦شحر 

ا ٞإهذ َال٤(و٢ض ظاءث الٟاء في التر٦ُب: )بْن صزلِذ الضاع ٞ ض  ٖاَٟت إلٞاصة الترجِب بال  ٩لمِذ ٍػ

مِذ 
ّ
،  ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ:  مهلت، ُٟٞٗذ ظملت )٧ل ( ٖلى ظملت )صزلِذ( مً ٚحر بٖاصة ؤصاة الكٍغ

 ٞ )بْن صزلِذ الضاع
 
اؤوال ض   (.ٞإهذ َال٤مباقغة ، بٗضَا ٩لمِذ ٍػ

                                                           

 .122، م:222جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .122، 122، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)

، جد٤ُ٣: ٞسغ الضًً ٢باوة، ودمحم هضًم ٞايل، الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويًىٓغ:  اإلاغاصي، الخؿً بً ٢اؾم،   (3)

ا: ابً َكام، 34 -32م(، م: 2441، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 2ٍ  ً ىٓغ ؤً  .2/281، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب، ٍو
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كتٍر ً ا(، ٞال بّض مجهما، َو ض  مِذ ٍػ
ّ
ا ؤو زّم ٧ل ض  ٣ى٫ الىىوي: "لى ٢ا٫: )بن صزلِذ الضاع ٩ٞلمِذ ٍػ

ِخ٤ بٟٗل (1)ج٣ضم الضزى٫" ُٖ َذ ٖلى ٞٗل الكٍغ بالٟاء ؤو زم،  ْٟ ُ َٖ ٟؿغ طل٪ ؤبى خُان بإهه بطا  ، ٍو

ها بالٟٗلحن ٖلى الترجِب ، ومٗجى ٦المهما ؤهه ًلَؼم لى٢ٕى الُال١ ٢ُاُم (2)الٟٗلحن بطا َبَضؤ باألو٫ 

 اإلاظ٧ىع في التر٦ُب.

٨ظا ًم٨ً  ي في الٗباعة الؿاب٣ت  ال٣ى٫ بنَو  التر٦ُب الكَغ
ُ
ؤخض ٖىانغ ُٞه ل ؾخٗمِ ا

ل ى ٖىهغ الٍؼ ،الخدٍى صزلِذ( بإصاة ال٠ُٗ )الٟاء( ٞخدىلذ اصة، ٠ُٗٞ ظملت )٩ٞلمِذ(، ٖلى )َو

ر الخ٨م ال٣ٟهي،  لُت، وحٛحَّ ض( ٖلى الجملت بلى جدٍى ٤ الُال١ )بضزىلها للضاع وج٩لُمها لٍؼ
َّ
ٞخٗل

 ً الترجِب طاجه؛ ألن الٟاء جض٫ ٖلى الترجِب، ولى خهل ال٨الم ٢بل الضزى٫، ؤو خهل واخض ألامٍغ

 لم ٣ً٘ الُال١.

والخ٨م ال٣ٟهي َىا مسخل٠ ًٖ التر٦ُب الؿاب٤ الظي ٠ُٖ ُٞه بالىاو، ٞإوظبذ  و٢ٕى 

ا مً  ٗ  ٚحر جغجِب، وال ًبالي بإحهما ُبِضَت. الُال١ بخد٤٣ الٟٗلحن م

 دخلِذ الذاس ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ْ
ًذا فأهذ ػالم إن  (3) (أو  ولمِذ ٍص

(، وهدى  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "ومً مٗاوي )ؤو( الخ٣ؿُم، ٣٦ىل٪: )ال٩لمت: اؾم ؤو ٞٗل ؤو خٝغ

ا. ا ٧ان ؤو جىجحز  ، حٗل٣ُ  ا ؤو بوكاء   طل٪، ؾىاء ٧ان ال٨الم زبر 

ا ٞإهذ َال٤( ؤو بطا  ض  ٖلمَذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )بن صزلِذ الضاع ؤو ٧لمِذ ٍػ

٣ذ بإحهما ُوظض، وجىدلُّ الُمحن، ٞال ٣ً٘ باألزغي شخيء" ِ
ّ
ل
ُ
  . (4))ؤهذ َال٤ بن صزلِذ ؤو ٧لمِذ(، َ

ت ألخض الكِئحن ؤو ألاقُاء، ولها ٖضة مٗاٍن، مً يمجها: ىن ؤن )ؤو( مىيٖى الك٪،  ط٦غ الىدٍى

ا ؤو  وؤلابهام، والخسُحر )بطا ٧اهذ وا٢ٗت بٗض الُلب، و٢بل ما ًمخى٘ ُٞه الجم٘، ٣٦ىله: جؼوْط َىض 

ؤزتها(، وؤلاباخت )بطا ٧اهذ وا٢ٗت بٗض الُلب، و٢بل ما ًجىػ ُٞه الجم٘، ٣٦ىله: ظاِلـ الٗلماء ؤو 

                                                           

 .8/255، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنالىىوي،   (1)

 .2888 / 4غظ٘ ؾاب٤،  ، ماسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (2)

 .121، م:221جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .121، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (4)
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اص(، وإطا صزلذ ال الىاَُت امخى٘ ٞٗل الجمُ٘، هدى:  بط  (1)َّمت هب مب هئ  مئ هيُّٱالَؼ

اإلاٗجى ال جُ٘ ؤخضَما، ٞإحهما ٞٗله ٞهى ؤخضَما، وط٦غ ابً مال٪ ؤن ؤ٦ثر وعوص )ؤو( لئلباخت في 

(2)َّزيري ٰى ين ىن ننُّٱٱالدكبُه، هدى: 
 نئ مئُّٱ، ولئلباخت في الخ٣ضًغ، هدى:  

َّربزب يئ ىئ
(3)

ا: الخ٣ؿُم، وؤما ابً ،   ً ، ٞلم ًسهها باإلاؿبى٢ت بالُلب، ومً مٗاوي )ؤو( ؤً

َض٫َ مال٪  َٖ ٤ ؤولى و ٤ املجغص مً الك٪ والخسُحر؛ ولظا عؤي ؤن الخٗبحر بالخٍٟغ ٞحري ؤجها جإحي للخٍٟغ

 .(4)ًٖ مؿمى الخ٣ؿُم الظي اؾخسضمه في ٦خابه الدؿهُل؛ ألن اؾخٗما٫ الىاو في الخ٣ؿُم ؤظىص

ا ٞإهذ َال٤( و )ؤهذ ض  ه: )بن صزلِذ الضاع ؤو ٧لمِذ ٍػ ُْ َال٤ بن  وؤلاؾىىي ًجٗل )ؤو( في جغ٦َُب

ؿب٤ بُلب، ٩ٞإن  صزلِذ ؤو ٧لمِذ( للخ٣ؿُم.
ُ
والظي ؤمُل بلُه ٞحهما، َى ظٗلها لئلباخت وإن لم ح

اؤو  اإلاٗجى الٗم٤ُ: )بْن صزلِذ الضاع ض  ِذ ٞٞ، ٧لمِذ ٍػ
ْ
 (.إهذ َال٤إي  مجهما ٞٗل

اصة، ٞؼاص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( وػاص ٞٗل  ى الٍؼ لُت ٖبر ٖىهغ مهم َو  وجدىلذ بلى ظملت جدٍى

صزلِذ( بإصاة ال٠ُٗ )ؤو( ٧لمِذ( ٖلى )٠ُٖ ظملت )الكٍغ الشاوي اإلاُٗٝى ٖلى ألاو٫، ؤي: 

٤ بإحهما ُوِظض"
َّ
ُل

ُ
لُت، وحٛحر الخ٨م ال٣ٟهي "بإن ج ؤي ٣ً٘ الُال١ بن  ،(5)ٞخدىلذ الجملت بلى جدٍى

ً )الضزى٫ ؤو ال٨الم ٣ذ، وإن ٞٗلذ ؤخض ألامٍغ
ّ
ل
ُ
ا َ ض  م ٍػ ِ

ّ
ا (، ٞةن صزلذ ٣ِٞ ولم ج٩ل ض  ٧لمذ ٍػ

٣ذ؛ ألن )ؤو( جُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت، وهي بظل٪ جسال٠ )واو ال
ّ
ل
ُ
اءٍ ٣ِٞ ولم جضزل َ ٠ُٗ ٞو

٤ الُال١ ٖلى جد٤٣ الٟٗلحن ال ؤخضَما ٦ما َى هٟؿه التر٦ُب وزم( التي جضزل ٖلى ِ
ّ
ٗل
ُ
، ل٨ً ح

 .الخا٫ في )ؤو(

                                                           

 .14ؾىعة ؤلاوؿان، مً آلاًت  (1)

 .54ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت  (2)

 .4ؾىعة الىجم،  آلاًت  (3)

 .82 - 2/54، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيبًىٓغ: ابً َكام،  (4)

، مغظ٘ ؾاب٤، الىىهب الذسي ، وؤًًا: ؤلاؾىىي، 8/253، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنالىىوي،  (5)

 .121م:
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ً، َما: ) ضٍ ؤلاؾىىي في جغ٦ُبحن آزٍغ
َّ
ظا ما ؤ٦ أهذ ػالم إن ( و )إن شئذ أو أبيِذ أهذ ػالم َو

ً"كمِذ أو كلذِث  ما: اإلاكِئت ؤو (1)(، خُض ٣ًى٫: " ٞم٣خطخى اللٟٔ و٢ٕى الُال١ بإخض ألامٍغ ، َو

 ؤلاباء، في التر٦ُب ألاو٫، وال٣ُام ؤو ال٣ٗىص في التر٦ُب الشاوي.

ا فأهذ ػالم) ٢ا٫:ل٨ً لى 
ً
 (2) (إن دخلِذ الذاس فلبذي خش، أو ولمِذ فاله

 ب ؤحىظا التر٦ُب في َ
ٌ
الُمُىحن  ، ُٞامغ بالخُٗحن، ؤيُّ خٗل٣ُحن و٧ان ل٩ل مجهما ظىاٌب مسخل٠

ض حٗل٤ُ الٗخ٤ بضزىلها الضاع؟   ؤم حٗل٤ُ َال٢ها بخ٩لُمها لٟالن؟ؤعاص؟ َل ًٍغ

٨ظا ًٓهغ الٟغ١ بحن َظا التر٦ُب والظي ٢بله ن للكٍغ ول٩ل مجهما ظىاب ٞهىا حٗل٣ُا ،َو

ىا٥ ظىابهما     َى )ؤهذ َال٤(.  واخضمسخل٠ َو

 ٠ُ ُٖ ان  اصة في الترا٦ُب الؿاب٣ت ٧اهذ بخىالي قَغ الَخٔ ؤن الٍؼ ًُ وبىٓغة ٖامت ٖلى ما ؾب٤ 

بُجهما بدغٝو ال٠ُٗ )الىاو، الٟاء، زم، ؤو ( ؾىاء ٧ان بخ٨غاع ؤصاة الكٍغ ؤو ال، وجم اؾخٗغاى 

 ال٣ٟهي، ٦ما وضخىا. الٟغو١ الضاللُت بُجهم في اإلاٗجى، والتي ؤصث بلى ازخالٝ الخ٨م

ظا ما  ان ل٨ً مً ٚحر ٠ُٖ، َو ُما ًلي حٗالج الضعاؾت بٌٗ الترا٦ُب التي جىالى ٞحها قَغ ٞو

، ٞمً ؤمشلخه:  -ووا٣ٞهم ؤلاؾىىي  -ؾماٍ ال٣ٟهاء   اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ

 (3) (إن أولِذ إن دخلِذ فأهِذ ػالم) ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ُت ٖلى مشلها، ٣٦ىله حٗالى: ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: اٖتراى الكٍغ ٖلى  الكٍغ َى صزى٫ ظملت قَغ

، و٣٦ى٫ (4)َّمس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبٱُّٱ

 )بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ ٞإهِذ َال٤(، ُٞه مظَبان:ال٣اثل: 

 ؤخضَما: ما ظؼم به ابً مال٪ في )قغح ال٩اُٞت( ؤن الكٍغ الشاوي في مىي٘ ههب ٖلى الخا٫.

                                                           

 .112، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (1)

 .121، م:223جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .131، م:231جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .14ؾىعة َىص، مً آلاًت  (4)
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، وإن 
 
ا مخ٣ضم في اإلاٗجى ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال  ُ ى ما صدخه في )الاعحكاٝ( ؤن اإلاظ٧ىع زاه والشاوي: َو

ا لجمُ٘ ما ٢بله، ومً 
 
، والكٍغ الشاوي ُظٗل قَغ جإزغ في اللٟٔ؛ ألن الكٍغ مخ٣ضم ٖلى اإلاكغٍو

ى  ؾاب٣ت  –هللا بعاصة  –ظملت طل٪ الكٍغ ألاو٫، وآلاًت الؿاب٣ت جض٫ ٖلُه؛ ألن الكٍغ الشاوي َو

 .ٖلى بعاصة املخلى٢حن

 بطا ٖلمذ طل٪ ٣ٞض ازخل٠ ؤصخابىا في اإلاؿإلت ٖلى زالزت ؤوظه:

  ًٞالغاٞعي بؿِ ال٨الم ٖلى طل٪ في حٗل٤ُ الُال١، وطَب مظَب الجمهىع، ؤهه ال بض م

ي ألاصاة ٧ةن
َ
ً ؤو مخٟغ٢حن، ؤو مسخلٟ م الشاوي ٖلى ألاو٫، ؾىاء ٧اها مخ٣ضمحن ؤو مخإزٍغ  ج٣ضُّ

 وإطا.

 .ب ظا ٍٚغ  ، َو
 
 وفي ٞخاوي ال٣ٟا٫: اقتٍر ج٣ضًم اإلاظ٧ىع ؤوال

 خٗل٤ الُال١ بدهىلهما  ٠ُ٦ ٧ان ، ٍو
 

 .(1)وما٫ بمام الخغمحن بلى ؤهه ال ٌكتٍر جغجِب ؤنال

، ل٨ً مً ٚحر ٠ُٖ، ٞالكٍغ ألاو٫: )بن  ان م٘ بٖاصة ؤصاة الكٍغ في َظا التر٦ُب جىالى قَغ

، و٢ض ها٢كه ؤ٧لذ( و الكٍغ الشاوي: )بن  ظا ما ٌؿمى اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ صزلِذ(، َو

ت ؤن حؿخٗغى الىداة وال٣ٟهاء في ٦خبهم، و٧اهذ لهم في جدلُله ٖضة آعاء مسخلٟت، ٩ٞان ٖلى الضعاؾ

 آعاء ال٣ٟهاء، ختى جهل للجاهب الضاللي زم الخ٨م ال٣ٟهي ُٞه.آعاء الىداة جدبٗها 

حن "ًخد٤٣ بمجمٕى  الىداة ظمهىع اإلاظَب ألاو٫ ًغي ُٞه ٞ ؤن الجىاب الىا٢٘ بٗض الكَغ

ا ٢بل و٢ٕى ألاو٫. ٞةن   ٗ حن، وآلازغ ٧ىن الكٍغ الشاوي وا٢ ً، ؤخضَما: خهى٫ ٧ل مً الكَغ ؤمٍغ

٢ُل: )بن ع٦بِذ بن لبؿِذ ٞإهذ َال٤(. ٞةن ع٦بذ ٣ِٞ، ؤو لبؿذ ٣ِٞ، ؤو ع٦بذ زم لبؿذ لم 

  .(2)جُل٤، وإن لبؿذ زم ع٦بذ َل٣ذ"

ٌض للكٍغ ألاو٫ بالخا٫ التي ٞل٪ ابً ماؤما  ُّ ى م٣ حري ؤن الكٍغ الشاوي في مدل ههب خا٫، َو

ج٣٘ مى٢ٗه، وظىاب الكٍغ اإلاظ٧ىع َى ظىاب للكٍغ ألاو٫، والشاوي مؿخٛجى ًٖ ظىابه، ل٣ُامه 

                                                           

 .131،  131مغظ٘ ؾاب٤، م: ،الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (1)

اث مجم٘ ألاشباه والىـابش في الىدى ،، ظال٫ الضًًالؿُىَي (2) ٠، )ص.ٍ(، )صمك٤: مُبٖى ، جد٤ُ٣: ؤخمض قٍغ

 .4/83م( ، 2485اللٛت الٗغبُت، 
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ى الخا٫،  ومشاله ٢ى٫ ٞمٗجى التر٦ُب الؿاب٤ )بن ع٦بذ البؿت ٞإهذ َال٤(، م٣ام ما ال ظىاب له َو

 الكاٖغ:

ـــــــــ ــــــــــــ
َ
ــــّؼٍ ػاجها ٦ـــ ـــ ـــــــــ غوا ججضوا          مّىا مٗا٢ــــــــــــــــل ٖـ

َٖ ظ
ُ
 َغُم.بن حؿخُٛشىا بىا، بن ج

ـــــــَغُم، ٞالجىاب )ججضوا( َى 
َ
ً ججضوا مّىا مٗا٢ــــــــــل ٖــــــّؼٍ ػاجها ٦ـــ ٩ٞإهه ٢ا٫: بن حؿخُٛشىا بىا مظٖىٍع

 .(1)و٫ )حؿخُٛشىا(، وؤما الكٍغ الشاوي ٞهى خا٫ ج٣ُض الكٍغ ألاو٫ للكٍغ ألا 

حن مً ٚحر  واإلاظَب الشاوي: ًغي ؤن حن ًخد٤٣ بدهى٫ الكَغ الجىاب الىا٢٘ بٗض الكَغ

بحن ٞؿاصٍ(2)جغجِب، ووؿب َظا الغؤي إلمام الخغمحن   .(3). ل٨ً ابً َكام ًىُٟه ٖىه ٍو

اُبه مظ٧ىع، والكٍغ ألاو٫ ظىابه )الكٍغ الشاوي الكٍغ الشاوي ظى ًغي ؤن واإلاظَب الشالض: 

ظا و   زم لبؿذ، َو
 
ظىابه(، ٞةن ٢ُل: )بن ع٦بِذ بن لبؿِذ ٞإهذ َال٤(. ٞةهما جُل٤ بطا ع٦بذ ؤوال

 ، ووظض َظا الغؤي في )ٞخاوي ال٣ٟا٫(: ال٣ى٫ عاعى َمً ٢ا٫ به جغجَِب اللٟٔ وإُٖاء الجىاب إلاا ظاوٍع

٤خُض اقتٍر ج٣ضًم اإلاظ٧ىع 
َّ
ُل

ُ
مَذ الشاوي لم ج ب ي٠ُٗ ، ل٨ىهؤوال، وإن ٢ضَّ ًه ابً ، (4)ٍٚغ ٞع

جٗل الجىاُب الؿاب٤ مجهما ًُ  .(5)َكام ألن ال٣اٖضة في اظخمإ طوي ظىاب ؤن 

ى الظيالظي ٖلُه الجمهىع  لغؤيامً َىا ًم٨ً جغظُذ و   (7)والىىوي  (6)طَب بلُه الغاٞعي َو

ا ٞإهذ َال٤(، ؤو ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بن صزلِذ الضاع ب٣ىلهم: ٞلى ٢ا٫: )بن صزلِذ الضاع بن ٧ ض  لمِذ ٍػ

ى  ى )ال٨الم( ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال، َو ا، َو كتٍر ج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغ  ا، َو  ٗ ا(، ٞال بض مجهما م ض  بن ٧لمِذ ٍػ

                                                           

 .235، 1/233، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اليافيت الشافيت، ًىٓغ: ابً مال٪ (1)

ض ًىٓغ: الغاٞعي، (2) ، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن، والىىوي، 212، 4/214، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/255مغظ٘ ؾاب٤، 

، مغظ٘ ألاشباه والىـابش في الىدى ،بمؿإلت اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ ٖىض ابً َكام الؿُىَيًىٓغ: اؾدكهاص  (3)

 .44 – 4/41ؾاب٤، 

ض ًىٓغ: الغاٞعي، (4) ، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن، والىىوي، 212، 4/214، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/255مغظ٘ ؾاب٤، 

، مغظ٘ ألاشباه والىـابش في الىدى ،بمؿإلت اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ ٖىض ابً َكام الؿُىَيًىٓغ: اؾدكهاص  (5)

 .4/48ؾاب٤، 

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6)  . 212، 4/214، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .8/255، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،   (7)
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ؿمى طل٪ اٖتراى الكٍغ ٖلى  ا لخٗل٤ُ الُال١ بالضزى٫، َو )الضزى٫(؛ ألهه ظٗل ال٨الم قَغ

، والخٗل٤ُ ٣ًبل   الخٗل٤ُ.الكٍغ

، م٘  ٍٍ  قغ
َ

ا ٞإهذ َال٤( جىالى ٞٗال ض  ومٗجى َظا ؤهه في التر٦ُب: )بن صزلِذ الضاع بن ٧لمِذ ٍػ

ا ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال، ؤي ٌكتٍر ج٣ضم )ال٨الم(  ٖلى  بٖاصة ألاصاة )بن(، ِٞكتٍر ُٞه ج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغ 

ا لخٗل٤ُ الُال١ بالضزى٫؛ ٞةطا ٧
 
٤ َال٢ها بإن )الضزى٫(؛ ألهه ظٗل )ال٨الم( قَغ

َّ
ا حٗل ض  لمْذ ٍػ

٣ذ، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ: ) ِ
ّ
ل
ُ
ا ٞإهذ بْن صزلِذ الضاع جضزل الضاع، ٞةطا صزلخه َ ض  بٗض ؤن ٧لمِذ ٍػ

 َال٤(.

ا ؤوال، زم  ض  وختى ٣ً٘ الُال١ ًلؼمها ٞٗل الازىحن )ال٨الم والضزى٫(، ل٨ىه ٌكتٍر بإن ج٩لم ٍػ

ا، ٞةن ٞٗلتهما بهظا الت  ُ ٣ذ.جضزل الضاع زاه
ّ
ل
ُ
 رجِب َ

ل، ّٚحر اإلاٗجى  ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
اصة ؤصاة الكٍغ وبٗضَا الكٍغ الشاوي ٧اهذ همُ ٨ظا ٍٞؼ َو

ظا مٗجى  ض، َو ٞإلؼم ٢ُامها بالٟٗلحن، ٞخٗل٤ َال٢ها بضزى٫ الضاع، وحٗل٤ صزىلها الضاع ب٨المها لٍؼ

مَّ ٢ىله: الخٗل٤ُ ٣ًبل الخٗل٤ُ، 
َ
حن، ٞةطا ازخل٠ الخ٨م ال٣ٟهي ٖلى خؿب ج ومً ز د٤٣ الكَغ

 .٤
َّ
٣ذ، وإن صزلذ الضاع زم ٧لمخه لم جُل ِ

ّ
ل
ُ
 ٧لمخه زم صزلذ الضاع َ

ا بحن التر٦ُب الظي ظاء به ؤلاؾىىي،  وبحن التر٦ُب 
 
ا بؿُُ

 
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىا٥ ٞاع٢

ٞإهذ  ٞتر٦ُب ؤلاؾىىي: )بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ   -والٟاع١ في ألالٟاّ -الظي ظاء ٖىض الغاٞعي والىىوي 

٤ َال٢ها 
َّ
َال٤(، ٞدتى ٣ً٘ الُال١ ًلؼمها ال٣ُام بالٟٗلحن )الضزى٫ وألا٧ل(، ٞةطا صزلذ الضاع حٗل

٣ذ، وإن ؤ٧لذ زم صزلذ الضاع لم  ِ
ّ
ل
ُ
٣ذ، بمٗجى ؤجها بطا صزلذ الضاع زم ؤ٧لْذ َ ِ

ّ
ل
ُ
باأل٧ل، ٞةن ؤ٧لْذ َ

٤، وإطا ٢امذ بىاخٍض مجهما لم جُل٤.
َّ
ُل

ُ
 ج

 .؛ بط ٦ّغع ؤصاة الكٍغ مغجحن في التر٦ُب(1)ا التر٦ُب في ٞهل الخ٨غاعوؾُإحي الخضًض ًٖ َظ

                                                           

 َظٍ الضعاؾت. مً 122ًىٓغ م:  (1)
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 (1) (إن شخمخني إن للىخني فأهذ ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

، هدى: )بن  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ بالىاو، ٞةن ٧ان بةٖاصة ؤصاة الكٍغ

الٗخ٤، وإن لم ٨ًً بةٖاصتها ٞال بّض نمَذ وإن ٢غؤَث ٞإهَذ خغ( ٨ُٟٞي وظىص ؤخضَما في خهى٫ 

ا، ٦ظا ظؼم به في الاعحكاٝ في آزغ باب الجىاػم.  ٗ  مجهما م

بطا ٖلمذ طل٪ ٣ٞض ط٦غ الغاٞعي في حٗل٤ُ الُال١ في ال٨الم ٖلى اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ 

ان بالىاو ًمُىان، ؾىاء ج٣ضما ؤو جإزغا، زمشل ما ط٦ٍغ الىد حن اإلاُٗٞى ط٦غ م اة، ٣ٞا٫: بن الكَغ

بٗض طل٪ ... ًٖ بؾماُٖل البىقىجي ما ًسال٠ طل٪، ٣ٞا٫: وإن ٢ا٫: )بن قخمخجي بن لٗىخجي، ٞإهذ 

ً، َظٍ ٖباعجه مً ٚحر مسالٟت له، و٢ض جابٗه ٖلُه في  ٤ ٖلى ألامٍغ
ّ
٤؛ ألهه ٖل

ّ
َال٤( ٞلٗىخه لم جُل

غ اإلاؿإلت الشاهُ ا. وعؤًذ في الغويت التي هي بسِ الىىوي جهٍى  ً  .(2)"ٖاصة بنةت بالغويت ؤً

ي ازخلٟذ ُٞما عظٗذ بلُه مً جد٣ُ٣اث ًم٨ً ال٣ى٫ بن َظا التر٦ُب مً الترا٦ُب الت

، مً ٚحر بن قخمخجي بن لٗىخجي ٞإهذ َال٤(، ٟٞي جد٤ُ٣ ٖىاص وعص: )لل٨خاب ، بةٖاصة ؤصاة الكٍغ

لٗىخجي  إنو بن قخمخجي وعص: ) (4)، ودمحم خؿً بؾماُٖل(3)٠ُٖ، وفي جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي

بن )وعص:  (6)والغاٞعي (5)، وفي ٦خابي الىىويبخ٨غاع ألاصاة ب٠ُٗ الكٍغ ٖلى الكٍغ ٞإهذ َال٤(

 .ب٠ُٗ الكٍغ ٖلى الكٍغ مً ٚحر بٖاصة ألاصاة لٗىخجي ٞإهذ َال٤(قخمخجي و 

ًٖ ؤن الغاٞعي وا٤ٞ البىقىجي ُٞما طَب بلُه مً ؤن وؤلاؾىىي ًإحي به في مٗغى الخضًض 

ً )الكخ الخ٨م في َظا م واللًٗ(، ٞةن لٗىخه ٣ِٞ التر٦ُب ًلؼم و٢ٕى الُال١ في خا٫ ٢امذ باألمٍغ

لى َظا ٞإص١ عواًت لهظا التر٦ُب هي التي ظاءث ٖىض الىىوي والغاٞعي وهي: )بن قخمخجي ٤لم جُل ، ٖو

ا ً ةألاصا بٖاصةمً ٚحر ٠ُٖ قٍغ ٖلى قٍغ خُض بن  لٗىخجي ٞإهذ َال٤(و   ٗ ً م لؼم و٢ٕى ألامٍغ

 .ؤو جإزغ ؾىاء ج٣ضم الكخم ٖلى اللًٗ، ٣٘ الُال١كخم واللًٗ( ختى ً)ال

                                                           

 .131، م:231جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .131، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

 182: م: 1/ ٍ 415، م:2، ٍالىىهب الذسي ًىٓغ: جد٤ُ٣: ٖبضالغػا١ الؿٗضي ل٨خاب:  (3)

 122، م: الىىهب الذسي ًىٓغ جد٤ُ٣: دمحم خؿً بؾماُٖل ل٨خاب:  (4)

 .8/124، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،  (5)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6)  . 231، 4/231، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض
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ةن ٧ان بًٗهم ؤظاػ ٞحها الخ٨م وؤما عواًخه ب٠ُٗ الكٍغ ٖلى الكٍغ م٘ بٖاصة ألاصاة ٞ

ً، الؿاب٤، بال ؤن  ا، ٞألا٢غب ؤجها جلؼم و٢ٕى الُال١ بإخض ألامٍغ  ٗ لى لٗىخه ٣ِٞ ال بى٢ىٖهما م

ل٣ذ
ُ
َ  . 

ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن جغا٦ُب الكٍغ والجؼاء التي ظاءث في ٦خاب ؤلاؾىىي مغاظٗت إلاا وب

ٗله ٖلى الجملت الىىاة، زم  ضث ٞحها ؤصاة الكٍغ ٞو اصة، ٍٞؼ ى الٍؼ ل َو صزلها همِ مً ؤهماٍ الخدٍى

ان ٠ٌُٗ بُجهما بدغٝو ال٠ُٗ م٘ ج٨غاع  في ٧ل مغة ًؼاص شخيء ٖلى التر٦ُب، ٞةما ًخىالى قَغ

ان ألاصاة، وإما ًخىا ان ٠ٌُٗ بُجهما بدغٝو ال٠ُٗ مً ٚحر ج٨غاع ألاصاة، وإما ًخىالى قَغ لى قَغ

 في 
ٌ
اصة اصة لهظا اإلابجى ٍػ ، وفي ٧ل ٍػ ى ما ٌؿمى اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ ل٨ً مً ٚحر ٠ُٖ، َو

اإلاٗجى، وحُٛحٌر الخ٨م ال٣ٟهي؛ ومً َىا وظضُث ؤهه مً اإلاُٟض ؤن ججم٘ َظٍ الترا٦ُب املخخلٟت في 

 ٧اهذ ؤو صاللُت ؤو ٣ٞهُت.ظضو٫ ً
 
 بحن الٟغو٢اث بُجها: جغ٦ُبُت

ادة الترهيب  هىكه خىمه الٍض

ا  وإنبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٞإهذ َال٤

واو ال٠ُٗ 

 +بٖاصة ألاصاة

٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن، وفي 

الغويت: لى ٢امذ بالٟٗلحن ج٣٘ َل٣خان، 

 وبإخضَما ج٣٘ َل٣ت.

٠ُٖ قٍغ ٖلى 

 قٍغ بةٖاصة ألاصاة

ا  أوبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٤ٞإهذ َال

خٝغ ال٠ُٗ 

 )ؤو(

٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن، ألن 

 )ؤو( جُٟض الخ٣ؿُم والخسُحر.

٠ُٖ قٍغ ٖلى 

قٍغ مً ٚحر بٖاصة 

 ألاصاة

ا وبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٞإهذ َال٤

 بن قخمخجي ولٗىخجي ٞإهذ َال٤

خٝغ ال٠ُٗ 

 (الىاو)

ا،   ٗ ؾىاء ج٣ضم ٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بالٟٗلحن م

خ٣٘ َل٣ت الضزى٫ ٖلى ال٨الم ؤو جإزغ، ٞ

 واخضة؛ ألن الىاو إلاُل٤ الجم٘.

„        „       „ 

ا فـبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٞإهذ َال٤

ال٠ُٗ  خٝغ

 (الٟاء)

ٖلى الترجِب، ٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بالٟٗلحن 

 ٖلى ال٨الم.ِٞكتٍر ج٣ضم الضزى٫ 

„        „       „ 

ا  زمبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٞإهذ َال٤

خٝغ ال٠ُٗ 

 )زم(

ٖلى الترجِب م٘ ٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بالٟٗلحن 

 الترادي، ِٞكتٍر ج٣ضم الضزى٫ ٖلى ال٨الم.

„        „       „ 

ا  إنبن صزلِذ الضاع  ض  ٧لمِذ ٍػ

 ٞإهذ َال٤

بٖاصة ألاصاة 

مً ٚحر خٝغ 

٠ُٖ 

كتٍر ج٣ضم ٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بالٟٗلحن ، َو

؛ ألهه ظٗل ال٨الم 
 
اإلاظ٧ىع آزغا ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال

ا لخٗل٤ُ الُال١ بالضزى٫، ؤي بطا ٧لمذ 
 
قَغ

٣ذ.
ّ
ل
ُ
ا، َ  ُ ، زم صزلذ البِذ زاه

 
ا ؤوال ض   ٍػ

 ، بٖاصة ؤصاة الكٍغ

مً ٚحر ٠ُٖ، 

ٌؿمى اٖتراى 

 الكٍغ ٖلى الكٍغ
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ا() لؼوظخه:في ٢ى٫ الغظل 
ً
 (1) أهِذ إن دخلِذ الذاس ػالل

، ٞةطا ٢ا٫ تى ًُٟض الخ٣ُُض به في ؤلاوكاء ٚو٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "الخا٫: ون٠ مً ظهت اإلاٗجى خ حٍر

 
 

ا( اؾخٟضها ج٣ُُض ألامغ بدا٫ الهالح.مشال ا نالخ  ض   : )ؤ٦ِغم ٍػ

ه ... بهه بطا ٢ا٫: )ؤهِذ بن صزلِذ الضاع  ا( وا٢خهغ ٖلُه، ٢ا٫ في بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٖو َال٣ 

ِبل مىه، ولم ٣ً٘ شخيء، وإن ؤعاص ما ًغاص ٖىض 
ُ
التهظًب: بن ٢ا٫: ههبُذ ٖلى الخا٫ ولم ؤجّم ال٨الم، ٢

٘ ولخً، و٢٘ الُال١ بن صزلذ الضاع"  .(2)الٞغ

جض  ا؛ ُٞجض ُٞه ٞٗل قٍغ مً ٚحر ظىاب، ٍو الِخٔ ؤهه ٚحر جام لٛىًٍّ ًُ اإلاخإمل في َظا التر٦ُب 

ا( في مدل ظىاب الكٍغ ل٨ىه ُٞه  ، وعبما ًًٓ ؤن ٧لمت )َال٣  خا٫ مىهىبت مخٗل٣ت بٟٗل الكٍغ

الث التي اٖتريذ َظا التر٦ُب عظ٘ ال٣ٟهاء بلى ٢اثله،  ٌؿخٛغب ٧ىجها مىهىبت؛ ومً ؤظل جل٪ الخإٍو

 ٞىظضوا ؤن التر٦ُب ًضوع خى٫ مٗىُحن:

، وؤحى بالخا٫ مخٗل٣ت بهظا الكغ  ٍ، ل٨ىه لم ٨ًمل ال٨الم، وؾ٨ذ ًٖ ؤخضَما: ؤهه هىي الكٍغ

، ٩ٞإن الجملت الٗم٣ُت ُٞه )ؤهذ بن صزلذ الضاع في خا٫ َال٢٪ ٧ان ٦ظا(، ٞهى ؤعاص  ظىاب الكٍغ

 
 
ض َظا الكٍغ بىن٠ َُئتها في طل٪ الى٢ذ بإن ج٩ىن ؤن ٌكتٍر قَغ ُّ ى صزىلها الضاع، و٢ ا َو

؛ لؿبب م ا، زم جى٠٢ ًٖ ال٨الم، ولم ٨ًمل ظىاب الكٍغ  َال٣ 
 
ا ؤو زٞى ص  ا ؤو جغصُّ  ٗ ا ... ا: بما جغاُظ

؛  ٤ الكٍغ بصخيء ٚحر مٗغٝو
َّ
لى َظابلخ، ٞٗل ، ألن اإلاٗجى ٚحر  ٖو ال ٣ً٘ شخيء ال َال١ وال ٚحٍر

 مخ٨مل.

ل ٖلحها ٖضة 
َ
لُت ؤصز ا( ظملت جدٍى لى َظا اإلاٗجى ٩ًىن جغ٦ُب )ؤهِذ بن صزلِذ الضاع َال٣  ٖو

ا ل، ؤَمها: الٍؼ ادةصة، ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى ٍٍ مؿ٩ىٍث ًٖ ظىابه، و بٍض ادةجغ٦ُب قغ خا٫  بٍض

 .ظىاب الكٍغ خزف، وم٣ُضة لهظا الكٍغ )قٍغ الضزى٫(

الجملت الٗم٣ُت ُٞه  وؤما اإلاٗجى آلازغ: ؤهه هىي الكٍغ وظىابه، ل٨ىه لخً في ال٨الم، ٩ٞإّن 

٤ َال٢ها  ِ
ّ
ٗل ٌُ )ؤهذ بن صزلذ الضاع َال٤ٌ(، ؤي: ) ؤهذ بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤ٌ(، ٞهى ؤعاص ؤن 

 
َ
ظؼٌء مً ظملٍت وا٢ٍٗت في مدل ظىاب   –َال٤ التي ؤحى بها مىهىبت  –بضزى٫ الضاع، ٩ٞإّن ٧لمت

                                                           

 .142، م:245جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .142ؾاب٤، م:، مغظ٘ الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)
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، ٞهي زبر إلابخضؤ مدظٝو ج٣ضًٍغ ؤهِذ، ص٫ ٖلُه الًمحر ) ؤهذ( اإلاخ٣ضم، و٧ان مً اإلاٟترى الكٍغ

ا ؤو عبما ل٩ىهه ٚحر ٖالٍم بالٗغبُت.
ت، ل٨ىه ههبها لخى  ٘ ٧لمت )َال٤( ٖلى الخبًر  ؤن ًٞغ

، ٞٗلى َظا ٩ًىن الخ٨م ال٣ٟهي ٞحها بى٢ٕى الُال١ متى ما جد٤٣  وألهه ؤ٢غ بإهه ؤعاص الكٍغ

ْذ الضاَع.
َ
 الكٍغ ، ؤي متى ما صزل

لى َظا اإلاٗجى ٩ًىن جغ٦ُ لُت ؤصزُب )ؤهِذ بن صزلِذ ٖو  جدٍى
 
ا( ظملت ل ٖلحها ٖضة الضاع َال٣ 

ل، ؤَمها:  ادةؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى ٍٍ م٩ىن مً ٞٗل قٍغ وظىابه، ظاء الٍض اصة جغ٦ُب قغ ، بٍؼ

 اؾمُت 
 
ى ٧لمت  ُخِزفالجىاب ُٞه ظملت ا لضاللت الًمحر اإلاخ٣ضم ٖلُه، وظاء الخبر َو مبخضَئ

ا بالخُإ، ٦  ما )َال٤( مىهىب 
ْ
ذ

َ
، و  ُخزف الجملت  إخالٌجّم مجها الٟاء الغابُت في ظىاب الكٍغ

. ( مدلَّ ظىاب الكٍغ
 
 الاؾمُت اإلا٩ىهت مً ) اإلابخضؤ املخظٝو وزبٍر اإلاىهىب زُإ

وما مً قّ٪ ؤن ازخالٝ اإلاٗىُحن بازخالٝ ألاهماٍ الضازلت ٖلحهما، ؤصي بلى ازخالٝ الخ٨م 

ال١؛ ألن ال٨الم ٚحر م٨خمل، وفي اإلاٗجى الشاوي ٣ً٘ الُال١ متى ال٣ٟهي، ٟٞي اإلاٗجى ألاو٫ لم ٣ً٘ الُ

ِذ الضاَع.
َ
 ما جد٤٣ الكٍغ وصزل

  

اصة بإصاة الكٍغ )بطا(،  :ومً ألاهماٍ التي ظاءث في جغا٦ُب الُال١ وهي مً ؤصواث الكٍغ الٍؼ

ُت، بال جغ٦ُب  ٚحر الجاػمت،  ا  ازُخِل٠ في  ا واخض  ٣ٞض وعصث )بطا( في )ؾخت( جغا٦ُب، ٧اهذ ٧لها قَغ

جٟؿحر مٗىاَا ُٞه، و٢بل ؤن حٗغى الضعاؾت َظٍ الترا٦ُب وجدلل ؤهماٍ الخدىٍل ٞحها، وظب 

ت التي جإحي ٖلحها )بطا( ٞهي  جإحي اؾم   ا، وج٩ىن ٖلى ٖضة اؾخٗغاى الاؾخٗماالث الىدٍى
 
ا وجإحي خٞغ

 ا ٞلها ٖضة ؤ٢ؿام:، ٞةطا ٧اهذ اؾم  (1)ؤوظه

، وجسخو ألاو٫: الٛالب ٞحها ؤن ج٩ ا إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان، مخًمىت مٗجى الكٍغ
 
ىن ْٞغ

إحي بٗضَا ظىاب، ٦ما َى في ؤصواث  ض ٣ُْٞم بلُه(، ٍو بالضزى٫ ٖلى الجملت الٟٗلُت، هدى: )بطا ظاء ٍػ

، وهي ؤصاة قٍغ ٚحر ظاػمت.  الكٍغ

                                                           

اسحشاف الظشب وما بٗضَا، و  5/124، مغظ٘ ؾاب٤،  الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ًىٓغ: ؤبى خُان، (1)

، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويوما بٗضَا، وؤًًا: اإلاغاصي، 2428/ 1، مغظ٘ ؾاب٤، مً لعان اللشب

ا:  ابً َكام،  135  ً ، مغظ٘ مغني اللبيب، و 4/241، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًوما بٗضَا، وؤً

 وما بٗضَا. 2/221ؾاب٤، 
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، ومشاله ٢ىله ا إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان، مجغصة مً مٗجى الكٍغ
 
 ىكُّٱٱحٗالى: الشاوي: ؤن ج٩ىن ْٞغ

َّ ام يل ىل مل يك
ا لخبر اإلابخضؤ بٗضَا  (1)

 
ُت والجملت الاؾمُت  -، ٞخ٩ىن ْٞغ ولى ٧اهذ قَغ

لُه ٞاإلاٗجى: )َم ٌٟٛغون و٢ذ ًٚبهم(، و٦ظل٪ بطا ؤجذ بٗض ال٣ؿم (2) -ا ال٢ترهذ بالٟاء ظىاب   ، ٖو

، ٦ما في ٢ىله حٗالى:  (3)َّني مي زي ري ٱُّٱٞال جخًمً مٗجى الكٍغ
َ
 ، ؤي و٢ذ ح
َ
ُه. ٛ
ّ
 ك

 
 
 مب خب حب ُّٱا إلاا مطخى مً الؼمان، وا٢ٗت مى٢٘ )بط(، ٣٦ىله حٗالى: الشالض: ؤن ج٩ىن ْٞغ

ظا الغؤي البً مال٪ وبٌٗ (4)َّجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ، َو

حن  .الىدٍى

ُت، ٞخ٣٘ مجغوعة بدتى، ؤو مبخضؤة ، ؤو مٟٗى٫ به،  ا، ل٨ً جسغط ًٖ الٓٞغ   الغاب٘: ؤن ج٩ىن اؾم 

ُتها.ومظَب الجمهىع، ومجه  م: ؤبى خُان،  ؤن َظا ال ًمى٘ ؤن ج٩ىن )بطا ( با٢ُت ٖلى ْٞغ

ا، ٣ٞؿم واخض
 
ى )بطا( الٟجاثُت، وجسخو بالجمل الاؾمُت، وال جدخاط بلى وإطا ٧اهذ خٞغ ، َو

جىػ  ظىاب، وال ج٣٘ في الابخضاء، ومٗىاَا الخا٫ ال الاؾخ٣با٫، هدى:)زغظُذ ٞةطا ألاؾُض بالباب( ، ٍو

ٛجي )بطا( 
ُ
ُت، ٞخ٩ىن عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه، ؤن ح الٟجاثُت ًٖ الٟاء في الجملت الكَغ

 َّ زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱهدى:
: وهي ؤن ٩ًىن الجىاب (5) ، وطل٪ بكغٍو

حر ما٦ضة بةّن،  -ؤي ال ًضزل ٖلحها هٟي  -ظملت اؾمُت، مىظبت  حر َلبُت، ٚو و٧ىن )بطا( جغبِ ، ٚو

هظملت الجىاب بجملت الكٍغ َى م   .(6)ظَب الخلُل وؾِبٍى

ُت م٘ )بطا( الٟجاثُت في ٢ىله حٗالى:  جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱو٢ض اظخمٗذ )بطا( الكَغ

َّ جف  مغ جغ مع
(7). 

                                                           

 .15ؾىعة الكىعي، مً آلاًت:  (1)

 .2/225، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسبًىٓغ: ابً َكام،  (2)

 .2ؾىعة اللُل، آلاًت:  (3)

 .41ؾىعة الخىبت، مً آلاًت:  (4)

 .13ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (5)

 .2851/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، مً لعان اللشب اسحشاف الظشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (6)

 .48ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (7)
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ُت ٧ان لؼام   وإط ُتُظٗلذ )بطا( قَغ كاع بلى الٟغ١ بُجها وبحن )بن( الكَغ ٌُ ، ٞـ )بطا(: جضزل (1)ا ؤن 

ً وظىصٍ، هدى: )آجُ٪ بطا اخمغَّ  ـ٣ِّ
ُُ ر، هدى: آجُ٪ بطا صٖىججي، و٢ض حؿخٗمل ٖلى ما جُ الُبؿغ( ، ؤو ُعّجِ

ه، وطل٪ ٢لُل.  )بطا( في ٚحر اإلا٣ُٕى بى٢ٖى

ؤما )بْن(: ٞةجها جضزل ٖلى اإلاك٩ى٥ ُٞه، ؤو اإلاخ٣ًُ وظىصٍ ل٨ىه مىبهم الؼمً، ٣٦ىله حٗالى: 

 ىق يف ىف يث ُّٱ، و٢ض جضزل ٖل اإلاؿخدُل، ٣٦ىله حٗالى: (2)َّمك لك خك حك جكٱُّٱ

 .(3)َّىك مك  لك اك يق

ا؛ بط الكٍغ في لؿان الٗغب ما ًم٨ً ؤبى خُانولظا ٣ًى٫ 
 
: "وألانل في )بطا( ؤن ال ج٩ىن قَغ

ا، و)بطا( في الٛالب جض٫  ه ٚالب  ُت جض٫ ٖلى اعجباٍ و٢ٖى ه، وم٘ صاللتها ٖلى الٓٞغ ٖلى اإلاٗلىم و٢ٖى

 .(4)بخضي الجملخحن باألزغي"

ه:  )إرا كذم الحاج فأهذ ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ومما صزلذ ُٞه )بطا( للم٣ُٕى بى٢ٖى

ا )٢ضم الدجاط(.  (5)ػالم(  ٖ ا بًٗهم مجمى  وط٦َغ

ب اإلاىّخذًً فامشأحي ػالم(و٢ىله:  ِ
ّ
ؤن هللا ٌٗظب بٌٗ  ٢هض ٞةْن  (6))إرا وان هللا ٌلز

؛ ألن الخٗظًب ٤ا ٞال جُل٣ذ، ؤما بن ٢هض حٗظًب اإلاىخضًً ٧لهم، ؤو لم ٣ًهض قِئ  اإلاىخضًً َل

 . ببًٗهمًسخو 

                                                           

ىٓغ: ؤبى خُان،1/122، مغظ٘ ؾاب٤،  الدعهيل ششحًىٓغ: ابً مال٪،  (1) الخزًيل والخىميل في ششح هخاب  ، ٍو

ىٓغ ؤًًا: اإلاغاصي، 122، 5/122، مغظ٘ ؾاب٤،  الدعهيل ، 135، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي، ٍو

138. 

 .14ؾىعة ألاهبُاء، مً آلاًت:  (2)

، آلاًت:  (3)  .82ؾىعة الؼزٝغ

 .2831/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، مً لعان اللشب اسحشاف الظشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (4)

 .123، م: 21جغ٦ُب ع٢م:  (5)

 .125، م: 21جغ٦ُب ع٢م:  (6)
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 ا في اللذة زاهيً ( فلامذ زم كامذ أًظً إرا كمِذ فأهذ ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ً
  (1)اا وزالث

، و٢ض ج٣٘  حها مٗجى الكٍغ ٌكحر ؤلاؾىىي بازخهاٍع إلاٗاوي )بطا( ٞهي ْٝغ للمؿخ٣بل، ٞو

بِّ 
َ
ي ًُ ، زم  ُت،  ه إلاٗاٍن ؤزغي جسغط ٖجها في خا٫للماضخي، و٢ض ال ٩ًىن ٞحها مٗجى الكٍغ ٧ىجها قَغ

، و٢ُل:  حٍر ذ )بطا( ٖلى الكٍغ ٞال جض٫ ٖلى الخ٨غاع، ٖلى الصخُذ في الاعحكاٝ ٚو
ّ
٣ُٞى٫: "وإطا صل

 جض٫ ٖلُه ٩٦لما، وازخاٍع ابً ٖهٟىع.

 
 

: )بطا ٢مِذ بطا ٖلمذ طل٪ ُٞبجى ٖلى اإلاؿإلت ألاًمان والخٗال٤ُ والىظوع، ٞةطا ٢ا٫ لؼوظخه مشال

ً  ٞإهذ َال٤( ٣ٞامذ زم ٢امذ ؤ ً  ُ  ا في الٗضة زاه
 
ا ، ٞةهه ال ٣ً٘ بهما شخيء، ٦ما ظؼم به الغاٞعي ا وزالش

 .(2)في ؤواثل حٗل٤ُ الُال١"

ل،  اصة( مً ؤهماٍ الخدٍى ا )الٍؼ ٤ الؼوط َال١ ػوظخه ب٣ُامها، مؿخسضم 
َّ
ٟٞي َظا التر٦ُب ٖل

ٗل الكٍغ )ال٣ُام( الظي ؤعاص حٗل٤ُ الُال١ ٖلُه،  ٞةن ٢امذ الؼوظت ٞإياٝ ؤصاة الكٍغ )بطا( ٞو

ؿخ٣بل مً الؼمان، مخًمىت م ٌُ ُت إلاا  ، ٞةطا و٢٘ الُال١، وإياٞت )بطا( َىا ظاءث ْٞغ ٗجى الكٍغ

 .جد٤٣ الكٍغ و٢٘ الجىاب

ُت، ٞهي ال جض٫ ٖلى الخ٨غاع  ٌَ الضالالث مً )بطا( الكَغ غِط ؤلاؾىىي بٗ
ْ
س  -ٖلى الصخُذ -وٍُ

ا، لم ٞلى ٢امذ الؼوظت و٢٘ ٖلحها الُال١، ل٨ً لى ٦غع 
 
ث الٟٗل ٣ٞامذ وهي في الٗضة مغجحن ؤو زالز

هم مً ٖضم صاللت 
ُ
٣ً٘ بخ٨غاع ٞٗلها للكٍغ ؤي شخيء ، ٞال ج٣٘ ٖلحها َل٣ت زاهُت ؤو زالشت، و٧ل َظا ٞ

ع الٟٗل، بل )بطا( ٖلى الخ٨غاع، ٣ًى٫ الغاٞعي: " وال ٣ًخطخي  شخيء مً َظٍ الهُٜ حٗضًض الُال١ بخ٨غُّ

 ٤
َّ
، (3)ٖلُه مغة جىدلُّ الُمحن، وال ًازغ وظىصٍ مغة زاهُت وزالشت بال ٧لمت )٧لما( "بطا وظض الٟٗل اإلاٗل

  ومٗجى َظا ؤن الؼوظت
 
ل٤؛ ألن الُمحن جى٣ٗض ، ٣ٞامذ بٗض طل٪ ال جُالى ٦غعث الٟٗل مغجحن وزالز

٤ ٖلُه الُال١.
َّ
ٗل
ُ
 ٖلى اإلاغة ألاولى التي ٢امذ ٞحها بالٟٗل اإلا

ُت، ٦ظل٪ زغَّ صاللت ال ٦ما زغَّط ؤلاؾىىي و  صاللت الٗمىم ٞحها، ٞضزى٫  طخ٨غاع مً )بطا( الكَغ

ُت في ؤي ج  غ٦ُب ال ًُٟض الٗمىم.)بطا( الكَغ

                                                           

 .142، م: 41جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 . 142، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)

ض الغاٞعي،  (3)  .54/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض
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 (1) (إرا ػللذ امشأة فلبذ مً كبيذي خش)  ٣ى٫ الغظل:٦

ا بالخىالي، ؤو   ٗ ٞةطا ٧ان له ٖبُض ووؿاء، و٢ا٫: ) بطا َل٣ذ امغؤة ٞٗبض مً ٖبُضي خغ( ُٞل٤ ؤعب

ٌٗخ٤ بال ٖبض واخض، وجىدل الُمحن، ٦ما ط٦ٍغ الغاٞعي في ال٨الم ٖلى الخٗل٤ُ اإلاُٗت، ٞال 

 .(2)بالخُل٤ُ

٤ ْٖخ٤َ ٞاإلاٗجى ال
َّ
ا  ٗم٤ُ لهظا التر٦ُب ؤهه ٖل ٖبٍض مً ٖبُضٍ بُال١ ػوظت مً ػوظاجه، مؿخسضم 

ٗل الكٍغ )َل٣ذ امغؤة( الظي ؤع  اصة( مً ؤهماٍ الخدىٍل، ٞإياٝ ؤصاة الكٍغ )بطا( ٞو اص )الٍؼ

غ ٧لمت )امغؤة( وؤٞغصَا، 
َّ
خ٤َ ٖبٌض  ٞالخ٨م ٞحها وبظل٪حٗل٤ُ الٗخ٤ ٖلُه،  وه٨ ُٖ ٤ واخضة 

َّ
، ؤهه بطا َل

 ل٨ً ما الخ٨م بطا َل٤ ػوظاجه ٧لهً؟ الخ٨م َى ْٖخ٤ ٖبٍض واخض؛ ألن )بطا( ال جُٟض مٗجى الٗمىم.

ذ اليىم فأهذ ػالم غًذا) وفي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  (3) (إرا حاء ٍص

ها وظؼائها، بسالٝ )متى( ٞةهه  ًبحن ؤلاؾىىي بٌٗ اإلاٗاوي لــ )بطا( "ٞال ًلؼم اجٟا١ ػمان قَغ

ا( وال ًصر طل٪ في متى، ٦ظا ظؼم به في  ٌكتٍر ٞحها طل٪، ُٞصر ؤن ج٣ى٫: )بطا ػعججي الُىم ػعج٪ ٚض 

، ٞإما ما ٢الٍى في بطا ٞىا٤ٞ ٖلُه ألاصخاب ، ٞجّىػوا ُٞه ج٣ضم ظىابه حٍر ا وم٣اعهخه الاعحكاٝ ٚو

ا(، وإن قئذ ٨ٖؿذ ؤو ؤَل٣ذ ض الُىم ٞإهذ َال٤ ٚض  ، ٞى٣ى٫: )بطا ظاء ٍػ وجإزٍغ
(4). 

ُت: ؤهه ال ًلؼم في  ت في )بطا( الكَغ هما،  (بطا)ٞال٣اٖضة الىدٍى اجٟا١ الٟٗلحن في ػمان و٢ٖى

ا( بسالٝ )متى( ُٞلؼم ٞحها و٢ٕى الٟٗلحن  في هٟـ الؼمان، ُٞجىػ ؤن ج٣ى٫: )بطا ػعججي الُىم ؤُػْع٥ ٚض 

ا(.  وال ًجىػ ٢ىل٪: )متى ػعججي الُىم ؤُػْع٥ ٚض 

ا(: ؤن الؼوط ؤعاص ؤن ٌٗل٤ َال١ ػوظخه 
ض الُىم ٞإهذ َال٤ ٚض  واإلاٗجى الٗم٤ُ لتر٦ُب )بطا ظاء ٍػ

لِؼم  ًُ ال٢ها في الُىم الخالي، ٞلم  ض الُىم، َو ض، ل٨ىه اقتٍر في َظا الخٗل٤ُ ؤن ٩ًىن مجيء ٍػ بمجيء ٍػ

 و٢ٕى ال
ُ
؛ ولظل٪ ؤحى بإصاة الكٍغ التي ال ج م اجٟا١ ػمان الٟٗلحن لؼِ جؼاء في ػمً و٢ٕى ٞٗل الكٍغ

لُت آلاجُت: ا ٖلى ألاهماٍ الخدٍى  و٢ذ و٢ىٖهما، وهي ألاصاة )بطا(، ٞجاء التر٦ُب مدخىٍ 

                                                           

 .142، م: 43جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .142، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)

 .142، م: 45جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .142ًىٓغ: ؤلاؾىىي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (4)
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 اصة  الٍؼ

ُت الضالت ٖلى ما ٌؿخ٣بل مً الؼمً، والتي ال ًلؼم ٞحها اجٟا١ الٟٗلح اصة )بطا( الكَغ ن في ٍػ

 و٢ٕى ػماجهما.

 ، ض( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞاصة مٗجى الكٍغ اصة ظملت ٞٗل الكٍغ )ظاء ٍػ ٍػ

ض.  وحٗل٤ُ َال٢ها بمجيء ٍػ

، لخ٣ُُض مجُئه في َظا الُىم.  اصة ْٝغ الؼمان )الُىم( ٖلى ٞٗل الكٍغ  ٍػ

ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت. 

؛ لخ٣ُُض َال٢ها في الُىم الخالي. ا( ٖلى ظملت الكٍغ اصة ْٝغ الؼمان )ٚض   ٍػ

 :ؤلاخال٫ 

  الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.بخال٫ 

ذ
ّ
، الجملت الٟ ٦ما خل اٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ ٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

( مدل ظى  ذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخضؤ وزبٍر
ّ
، و وخل  بِ بُجهما بالٟاء.عُ اب الكٍغ

ُت بٌٗ اإلاٗاوي  واإلاالخٔ في َظا التر٦ُب وفي التر٦ُبحن اللظًً ٌؿب٣اٍ ؤهه هٟى ًٖ )بطا( الكَغ

كتٍر ٞحها و٢ٕى ٞٗل الكٍغ وظؼاث، وال جُٟض الٗمىم، وال ٧لما(ـــ )ٞهي ال جُٟض الخ٨غاع ٦ ه في و٢ذ ٌُ

 اخض ٦ـــ )متى(.و 

ٌذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  (2) (أهِذ ػالم إر فللِذ هزا)  ؤو (1) (أهِذ ػالم إر كام ٍص

ت لها،  ٢بل الخضًض ًٖ )بط( في جغا٦ُب الُال١ ٖىض ؤلاؾىىي، وظب ٖغى الاؾخٗماالث الىدٍى

ا، وج٩ىن ٖلى ٖضة ؤوظههي  جإحي اؾم  ٞ
 
 :(3)ا وجإحي خٞغ

                                                           

 .142، م: 44، و٢ض ج٨غع َظا التر٦ُب بغ٢م: 118، م: 41جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .118، م: 41جغ٦ُب ع٢م:  (2)

اسحشاف الظشب وما بٗضَا، و  5/142، مغظ٘ ؾاب٤،  الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ًىٓغ: ؤبى خُان، (3)

، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويوما بٗضَا، وؤًًا: اإلاغاصي، 2421 /1مغظ٘ ؾاب٤، ، مً لعان اللشب

ا:  ابً َكام،  281  ً  وما بٗضَا. 2/44، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيبوما بٗضَا، وؤً
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ا إلاا مطخى مً الؼمان، هدى: )٢مُذ 
 
ى ألانل في ويٗها: ؤن ج٩ىن ْٞغ ض(، وهي  ألاو٫، َو بط ٢ام ٍػ

ُت، ٞال ج٩ىن ٞاٖلت وال مبخضؤ، بال بطا ؤي٠ُ بلحها ػمان، هدى ًىم وخحن، )ًىمئٍظ،  الػمت الٓٞغ

جها في ٚحر وال زالٝ في وخُيئٍظ(،  اؾمُتها بهظا اإلاٗجى، بضلُل ؤلازباع بها، وإبضالها مً الاؾم، وجىٍى

ً جغهم، وؤلاياٞت بلحها ى الخىٍى ّىِى مجها، َو
ُٖ ا بلى ما بٗضَا مً الجمل، ؤو إلاا  ، وهي مبيُت الٞخ٣اَع

 في: ًىمئٍظ، وخُيئٍظ.

ُت، ٧إن وجلؼمها ؤلاياٞت بلى الجملت ؾىاء ٧اهذ اؾمُت ؤو ٞٗلُت، وال جًاٝ ب لى الجملت الكَغ

 بْن جإجِىا ه٨غْم٪(، وال جًاٝ بلى اإلاٟغص.
ْ
غ بط

ُ
 ج٣ى٫: )ؤجظ٦

 
 
 ىل مل خل ٱُّٱ به، ٦ما في ٢ىله حٗالى: وؤظاػ ألازٟل والؼظاط وبًٗهم ؤن ج٩ىن مٟٗىال

، ٞهي (2)َّىي مي خي حي جيٱُّٱ ، و٦ما في ٢ىله حٗالى:(1)َّخم حم جم يل

ا ؤهه ال ًىظض في  ً، ومجهم: ؤبى خُان؛ مبرع  مٟٗى٫ به بخ٣ضًغ: )اط٦غ(، وؤه٨غ طل٪ بٌٗ اإلاخإزٍغ

ض(،  ا في آلاًت وبظل٪٦المهم: )ؤخببذ بط ٢ضم ٍػ
 
 ٖامله طل٪ ألاولى ظٗل اإلاٟٗى٫ مدظٞو

ٌ
، و)بط( ْٝغ

، والخ٣ضًغ: )واط٦غوا وٗمت هللا ٖل٨ُم بط(.  املخظٝو

 
 
  ىف يث ٱُّٱ، بمٗجى )بطا(، هدى ٢ىله حٗالى:الؼمانا إلاا ٌؿخ٣بل مً الشاوي: ؤن ج٩ىن ْٞغ

 زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مكلك اك يق ىق يف

ل اإلاؿخ٣بل الىاظب الى٢ٕى  (بطًغون ؤن ) والجمهىع  ،(3)َّٱمن ال ج٣٘ مى٢٘ )بطا(؛ ألهه ال ًم٨ً ججًز

بزباع هللا مخ٣ًُ هي في مجزلت ما و٢٘، ل٨ً ؤصخاب الغؤي ألاو٫ ؤظابىا بإهه َظٍ ألامىع اإلاؿخ٣بلت 

ر ٖجها باإلااضخي ّبِ
ُٖ  .خضوثها لظا 

 (4)َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطٱُّٱالشالض: ؤن ج٩ىن للخٗلُل، ٣٦ىله حٗالى: 

َّىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱو٢ىله: 
(5)

 

                                                           

 .13ؾىعة ألاهٟا٫، مً آلاًت:  (1)

 .12ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (2)

 .52، 52ؾىعة ٚاٞغ،  آلاًخان:   (3)

 .22ؾىعة ألاخ٣اٝ، مً آلاًت:  (4)

، آلاًت:  (5)  .14ؾىعة الؼزٝغ
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ُتها سخ الدؿهُل، ؤن ابً مال٪ نغَّح بدٞغ
ُ
، وطَب ٢ىم، مجهم ؤبى خُان: بإجها (1)وزبذ في بٌٗ و

ُت.  ال جسغط ًٖ الٓٞغ

ض(، وطَب  الغاب٘: ؤن ىا ؤها ٦ظل٪ بط ظاء ٍػ ِْ ىا(، هدى: )ب ِْ ج٩ىن للمٟاظإة، بطا و٢ٗذ بٗض )بِىما وب

ى الظي  ُتها، َو ضَم بًٗها ػاثضة، و٢ا٫ آزغون ؤجها با٢ُت ٖلى ْٞغ ُتها، ٖو ابً مال٪ بلى ال٣ى٫ بدٞغ

 طَب بلُه ؤبى خُان.

ا وؤلاؾىىي  ٌٗغى اؾخٗماالث )بط( ٦ما ٖغيها الىداة، ِٞك
 
حر لها ٖلى ألانل ٖىضما ج٩ىن ْٞغ

ا للخٗلُل، ٢اثال: "
 
ًَ مال٪ في ؤجها جإحي خٞغ ىا٤ٞ اب ا للؼمً اإلااضخي، ٍو

 
وط٦غ ابً مال٪: ؤجها ججيء خٞغ

ه، وظٗل مىه ٢ىله حٗالى:   جف مغ جغ مع جع مظ حطٱُّٱللخٗلُل، ووؿبه بًٗهم لؿِبٍى

 .(2)َّخف حف

ٌض ؤو بط ٞٗلِذ ٦ظا، ٣ُٞ٘ ٖلحهؤهِذ بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫:   اَال٤ بط ٢ام ٍػ

م٨ً ؤن ٩ًىن الخ٨م ُٞه ٖلى  الُال١، وإط للخٗلُل، مٗىاٍ: ألظل ال٣ُام والٟٗل. ٢ا٫ الغاٞعي: ٍو

 .(3)"الخٟهُل في )ؤن( اإلاٟخىخت بحن مً ٌٗٝغ الىدى وبحن ٚحٍر

ض( ؤو )ؤهذ َال٤ لٟٗل٪ ٦ظا( ظاء بىمِ مً  اإلاٗجى الٗم٤ُ لهظا التر٦ُب َى )ؤهذ َال٤ٌ ل٣ُام ٍػ

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي و٢ٕى  اصة ٞإياٝ )بط( التي جإحي َىا بمٗجى الخٗلُل، ٖو ى الٍؼ ل َو ؤهماٍ الخدٍى

٦ِغ في )ؤْن( اإلاٟخىخت، مً ؤجها جإحي للخٗلُل.
ُ
ى ؤقبه بما ط  الُال١ في الخا٫، َو

ه بلى  ى بيماع الٟٗل اإلاترو٥ ؤّن )بط( جإحي بمٗجى )ؤْن( في باب ما ًيخهب ٖلو٢ض ؤقاع ؾِبٍى

بْهاٍع في ٚحر ألامغ والىهي: بّن )ؤْن( في ٢ىلهم: )ؤّما ؤهذ مىُل٣ا اهُل٣ُذ( بمٗجى )بط( في َظا اإلاىي٘ ، 

،  (4)و)بط( بمٗجى )ؤن(، بال ؤّن )بط( ال ًدظٝ مٗها الٟٗل، و )ؤما( ال ًظ٦غ بٗضَا الٟٗل اإلاًمغ

ه ٣ًهض ؤّن )ؤْن   .(5)الؿببُت لِـ ٚحر ( بمٗجى )بط(  في مٗجىٞؿِبٍى

                                                           

 .1/222، مغظ٘ ؾاب٤، مششح الدعهيلًىٓغ: ابً مال٪،  (1)

 .22ؾىعة ألاخ٣اٝ، مً آلاًت:  (2)

 .118، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)

ه،   (4)  .2/144، مغظ٘ ؾاب٤، الىخابًىٓغ: ؾِبٍى

 . 5/148، مغظ٘ ؾاب٤،  الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ًىٓغ: ؤبى خُان، (5)
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ظا ما  وإطا ٧اهذ )بط( للخٗلُل، و٢٘ الُال١ في الخا٫؛ ألن اإلاٗجى: )ؤهذ َال٤ أله٪ ٞٗلذ ٦ظا(، َو

ا الٟغ١ بُجها بطا ظاءث بهظا اإلاٗجى وبحن )بطا(، ٣ُٞى٫  ى  ِ
ِّ : "ولى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بط وّضخه الغاٞعي مب

لضزىل٪ الضاع، بسالٝ نُٛت )بطا(، ٞةن لم ًمحز  صزلِذ الضاع( ٣ُٞ٘ الُال١ في الخا٫، ٞةن مٗىاَا:

 . (1)الغظل بحن )بط( و )بطا( ُٞم٨ً ؤن ٩ًىن الخ٨م ٦ما لى لم ًمحز بحن )بن( و )ؤن( وهللا ؤٖلم"

إحي بكىاَض  ض ؤلاؾىىي الغؤَي الظي ٣ًى٫ بإن )بط( جإحي للؼمً اإلاؿخ٣بل، بمٗجى )بطا(،ٍو ٍا ٍو

(2)َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱؤصخاب َظا الغؤي، ٣٦ىله حٗالى:
، وخضًض  

ل ًُّ : وع٢ت بً هٞى  .(3)٢ا٫ وٗم" : ؤمسغجيَّ َم؟ملسو هيلع هللا ىلصا بط ًسغظ٪ ٢ىم٪، ٣ٞا٫ "لُخجي ؤ٧ىن خ

ولظا ًإحي بىٟـ التر٦ُب الؿاب٤ الظي اؾخسضمه في )بط( بمٗجى الخٗلُل، ل٨ىه َىا ٌكحر بلى ؤن 

 
 
 .(4)ا للضاللت ٖلى اإلاؿخ٣بلالؼوط ٢ض ٣ًهض بةط ؤن ج٩ىن ْٞغ

ٌذ ) ٟٞي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  (5) (أهِذ ػالم إر كام ٍص

ض، ٧إهه ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بطا ٢ام  ض ؤن ٌٗل٤ َال٢ها بى٢ذ ٢ُام ٍػ ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ: ؤهه ًٍغ

 للؼمً اإلاؿخ٣بل، 
ٌ
ض(، ؤي و٢ذ ٢ُامه، وإط َىا ْٝغ مَّ ٍػ

َ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي، ؤن ٣ً٘ الُال١ و٢ذ  ومً ز

ض، ٞةن لم ٣ًم ٞال ٣ً٘ الُال١.  ٢ُام ٍػ

ٌض(الٟغ١ في َظا البإن الخٓت اإلاومً َىا ًم٨ً  ، عاظ٘ بلى بعاصة الؼوط تر٦ُب )ؤهِذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

٤ بؿبب
َّ
ُل

ُ
  ٞةن ؤعاص ؤن ػوظخه ج

 
ض الظي خهل، و٢٘ الُال١ خاال ؛ ألن )بط( ؤٞاصث مٗجى ٢ُام ٍػ

 لُل.الخٗ

ض الظي لم ٣ًم بٗض، و٢٘ الُال١ و٢ذ ٢ُامه في اإلاؿخ٣بل،  وإن ؤعاص ؤن ٌٗل٤ َال١ ػوظخه ب٣ُام ٍػ

٤؛ ألن )بط( ؤٞاصث الضاللت ٖلى اإلاؿخ٣بل.
َّ
ُل

ُ
 وإن لم ٣ًم ٞال ج

                                                           

ض الغاٞعي،  (1)  .83/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .223ؾىعة اإلااثضة، مً آلاًت:  (2)

  2/5، مغظ٘ ؾاب٤،  ملسو هيلع هللا ىلص، ٦خاب بضء الىحي، باب ٠ُ٦ ٧ان بضء الىحي بلى عؾى٫ هللا صحيذ البخاسي البساعي،  (3)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،   (4)

 .142، م: 44جغ٦ُب ع٢م:  (5)
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اصة بإصاحي الكٍغ )لىال ولى(، وهي مً ؤصواث الكٍغ  ومً ألاهماٍ التي ظاءث في جغا٦ُب الُال١: الٍؼ

 مت:ٚحر الجاػ 

 (1) (أهذ ػالم لىال دخلِذ الذاس) ٟي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:ٞ

-ٖلى اإلاٗغٝو -ال ًلحها بال اإلابخضؤ جاعة خٝغ امخىإ لىظىص، وخُيئظ  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "لىال ج٩ىن 

، ومىه 
َّ

ض، وجاعة خٝغ جدًٌُ، بمٗجى َال ض أل٦غمخ٪، ؤي: امخى٘ ؤلا٦غام ألظل وظىص ٍػ هدى: لىال ٍػ

َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن ُّٱ٢ىله حٗالى: 
(2)

 

بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ لىال صزلِذ الضاع(، ... وال ق٪ ؤهه 

ا لها ٖلى الضزى٫ ؤو 
 
ًدخمل ؤن ٩ًىن ٢ض ؤعاص بلىال الخدًًُُت، وؤحى بها بٗض ب٣ًإ الُال١ بما خش

دخمل بعاصة لىال ى الٓاَغ، ٍو  لئل٣ًإ، َو
 

ا وحٗلُال الامخىاُٖت، بال ؤهه ؤزُإ ٞإحى بالجملت  به٩اع 

ا لها، ولٗل َظا َى اإلاخباصع بلى الٟهم، ٞةن ؤَل٤ ؤو حٗظعث مغاظٗخه،  الٟٗلُت ٣ٖبها والاؾمُت ظىاب 

مذ ُٟٞه هٓغ ل  .(3)" بطاٖ 

، له ٢ؿمان  :(4)ال٣اٖضة الىدىٍت لــــ )لىال( ؤجها خٝغ

  ٖلى ألاؾماء، وجضزل ٖلى ظملخحن  ال٣ؿم ألاو٫: لىال الامخىاُٖت، وهي مسخهت بالضزى٫

ض  اؾمُت ٟٞٗلُت، وجُٟض امخىإ الجملت الشاهُت لىظىب الجملت ألاولى، هدى ٢ىلهم : )لىال ٍػ

ض، ولىال الامخىاُٖت مً ؤصواث الكٍغ ٚحر  أل٦غمخ٪(، ٞامخى٘ ؤلا٦غام ألظل وظىص ٍػ

 ن:لها خاال و  الجاػمت، وجُٟض حٗل٤ُ الجىاب ٖلى الٟٗل في الؼمً اإلااضخي،

o  مىٟهل، ٞخ٩ىن خٝغ ٘ ؤن ج٩ىن خٝغ ابخضاء، وطل٪ بطا ولحها اؾم ْاَغ، ؤو يمحر ٞع

ا ٞظَب  ٕى باالبخضاء ٖىض ؤ٦ثر الىداة، وؤما زبَر ابخضاء، والاؾم الظي بٗضَا مٞغ

ا ٧الىظىص  ا مُل٣  ا، وطَب بًٗهم بإهه لى ٧ان ٧ىه  الجمهىع بلى ؤهه مدظٝو وظىب 

                                                           

 .122، م: 211جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 . 5ؾىعة الٟغ٢ان، مً آلاًت:   (2)

 .122، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)

ا: ابً َكام،  145، مغظ٘ ؾاب٤، م: اإلالاويالجنى الذاوي في خشوف ًىٓغ: اإلاغاصي،  (4)  ً مغني وما بٗضَا، وؤً

 وما بٗضَا. 2/122، مغظ٘ ؾاب٤، اللبيب
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، ٣٦ىله: والخهى٫ وظب خظٞه، ؤما بطا ٧ان  ا ٧ال٣ُام وال٣ٗىص وظب ط٦ٍغ ا م٣ُض  ٧ىه 

ض ألجِخ٪(.  )لىال ٢ُام ٍػ

o  ؤن ج٩ىن خٝغ ظغ، وطل٪ بطا ولحها يمحر مخهل مً يماثغ الىهب والجغ: )الُاء

ا؛ ألن  ه ؤجها ظاعة، والًمحر مجغوع بها، وال ٩ًىن مىهىب  وال٩اٝ  والهاء(، ٞٗىض ؾِبٍى

ىَهب بٛحر اؾٍم بال ومٗها
ُ
 هىن الى٢اًت؛ ولظا حٗحن ٧ىجها في مىي٘ ظغ. الُاء ال ج

وظىاب )لىال( الامخىاُٖت ماٍى مشبذ، م٣غون بالالم ؤو ب٣ض، ؤو مىٟي بما، و٢ض ًسلى اإلاشبذ مً 

جىػ خظٝ ظىاب لىال بطا ص٫ ٖلُه صلُل، بما مً اإلاٗجى: ٣٦ىله حٗالى:    مم خم حم ُّٱالالم، ٍو

َّ مه جه هن من خن حن جن
م ٖلى )لىال( ًض٫ ٖلى  (1) ٍٔ ًخ٣ضَّ ٦م، ؤو مً لٟ

َ
ؤي: آلزظ

َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّٱالجىاب، ٣٦ىله حٗالى: 
(2)

ؤي: لهمَّ بها،  

" م ظىاب لىال، والظي هسخاع ظىاٍػ ٣ى٫ ؤبى خُان: "و٢ض مى٘ ٢ىم ج٣ضُّ  .(3)ٍو

  وهي مسخهت بالضزى ،
ّ

، وجُٟض ٗا٫٫ ٖلى ألاٞال٣ؿم الشاوي: لىال الخدًًُُت، بمٗجى َال

ا ؤلاؾىىي،   ين ىن نن من زن ُّٱالخدًٌُ والٗغى، ٦ما في آلاًت التي ط٦َغ

َّ زي ري ٰى
 حل جل مك ُّٱللخىبُش والخىضًم، ٣٦ىله حٗالى:  ، و٢ض ج٩ىن (4)

َّ ممخم حم جم هل مل خل
(5). 

ض البخت ٖما ط٦ٍغ ؤلاؾىىي في مٗاوي  ُٗ ت في )لىال( ُوظض ؤجها ال جب وبٗض اؾخٗغاى ال٣اٖضة الىدٍى

( ُٞه بلى جدلُله لتر٦ُب الُال١: )ؤهذ َال٤ لىال صزلِذ الضاع( ججضٍ ٌٗؼو مٗجى )لىال لىال، ولظا في

ن ؤن اإلاٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ًدخمل ؤن  َظًً اإلاٗىُحن، م٘ ؤجها صزلذ ٖلى الٟٗل اإلااضخي. بّحِ
ُُ ٞ

ا مً ظملخحن: ألاولى: ؤهذ َال٤، )لىال( ٞحها بٗض و٢ٕى الُال١؛  زم ظملت زاهُت ؤيُٟذ ٩ًىن: م٩ىه 

 صزلِذ الضاع( ؤو 
ّ

إلٞاصة مٗجى الخدًٌُ والخض ٖلى صزى٫ الضاع، ٧إهه ٣ًى٫: )ؤهذ َال٤(، )َال

                                                           

 . 22ؾىعة الىىع،  آلاًت:   (1)

  14ؾىعة ًىؾ٠،  مً آلاًت:   (2)

 .4/2423، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان،   (3)

 . 5ؾىعة الٟغ٢ان، مً آلاًت:   (4)

  18ؾىعة ألاخ٣اٝ،  مً آلاًت:   (5)
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ى بٞاصة مٗجى الخٗلُل )ؾبب ب٣ًإ الُال١ بها(، وفي هٓغي ؤهه ًم٨ً بياٞت  ٩ًىن لٛغى آزغ َو

م في ؤن لىال بطا صزلذ ٖلى اإلااضخي ٚغى آزغ، ٣ٞض ٩ًىن للخىبُش، ٖلى الغؤي الظي ط٦ٍغ ابً َكا

 ٧اهذ للخىبُش والخىضًم.

)لىال صزىل٪ الضاع ؤهذ َال٤(    :ؤو ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها: )لىال صزلِذ الضاع ؤهذ َال٤( ؤي

جُٟض ج٣ُُض الكٍغ  ألجها صزلذ الضاع، ٞخ٩ىن لىال َىا امخىاُٖت، ؛٩ٞإهه ؤعاص ؤن ًبحن امخىإ َال٢ها

٧ان خ٣ها بهظا اإلاٗجى ؤن جضزل ٖلى الاؾم، وؤن ٩ًىن ظىابها ٞٗال، ل٨ً الؼوط و  بالؼمً اإلااضخي،

ؤزُإ في الٗباعة ٞإصزل ٞحها )لىال( الامخىاُٖت ٖلى الٟٗل، ؤي ؤحى بالجملت الٟٗلُت ٣ٖب لىال، وظٗل 

ا لها، ٣ٞا٫: )ؤهذ َال٤ لىال صزلذ الضاع( والصخُذ ؤن ٣ًى٫: )لىال صزىل٪ الضاع  الاؾمُت ظىاب 

 ٣خ٪(.َل

ل التي صزلذ َظا التر٦ُب )ؤهذ َال٤ لىال صزلذ الضاع( ٖلى مٗجى  م٨ً خهغ ؤهماٍ الخدٍى ٍو

 )لىال( الامخىاُٖت:

 :اصة  الٍؼ

ضث لىال التي ؤياٞذ مٗجى امخىإ الُال١ لضزىلها الضاع.  خُض ٍػ

 بٖاصة الترجِب 

ٗلها غ لىال ٞو
ّ
ى الجملت الاؾمُت )ؤهذ َال٤(، وؤز  )لىال صزلِذ(   خُض ٢ّضم ظىاب لىال َو

 :ؤلاخال٫ 

خُض خلذ الجملت الٟٗلُت )صزلِذ( مدل الاؾم الظي جسخو لىال الامخىاُٖت بضزىلها ٖلى 

ى)صزىل٪(.  ألاؾماء، َو

٦ما خلذ الجملت الاؾمُت )ؤهِذ َال٤( مدل ظىاب لىال الامخىاُٖت الظي ٩ًىن في الٛالب 

 ظملت ٞٗلُت )َل٣خ٪(.

 ل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مد

 وخل الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ، في )صزلِذ(. 

دمل لىال ٖلى الخدًٌُ، بٗض و٢ٕى 
ُ
لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظا التر٦ُب ؤهه ًجىػ ؤن ج ٖو

 الُال١، ؤي ؤجها مُل٣ت، وظاءث لىال إلياٞت مٗجى الخدًٌُ ؤو الخىبُش ؤو الخٗلُل.
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ج ٩ىن ُٞه ج٣ضًم وجإزحر وإخال٫ زاَئ مً ٢بل الؼوط، ٍو دمل لىال ٖلى الامخىإ، ٍو
ُ
ىػ ؤن ج

 ُل٤ باٖخباع لىال امخىاُٖت.ال ج وبظل٪ل٨ً ٖلى َظا اإلاٗجى، ًمخى٘ َال٢ها لٗضم صزىلها الضاع، 

عؤَي ؤن ظٗلها للخدًٌُ ؤولى مً ظٗلها امخىاُٖت؛ ألجها صزلذ ٖلى الٟٗل، ؤي٠ بلى وفي 

له بسُإ اإلاخ٩لم.طل٪ ؤن    خمل التر٦ُب ٖلى الٓاَغ ؤولى مً جإٍو

ولٗل الظي ٌؿاٖض في ٞهم اإلاٗجى الٗم٤ُ اإلاغاص َى الخىُٛم في التر٦ُب، ٞلى ٧اهذ جدًًُُت 

ذ ل٠ُُ، زم اعجٟإ في 
ْ
ل٨ك٠ الخىُٛم وظىص جغ٦ُبحن: )ؤهذ َال٤( )لىال صزلِذ الضاع(، بُجهما ؾ٨

ا )ؤهذ َال٤ الىٛمت ٖىض الى٤ُ بالتر٦ُب الشا ا واخض  وي، ؤما لى ٧اهذ امخىاُٖت ل٨ك٠ الخىُٛم جغ٦ُب 

 لىال صزىل٪ الضاع(.

وم٘ طل٪ ٞمً الىاظب مغاظٗت الؼوط في مٗىاٍ اإلاغاص؛ ألهه ًٓهغ بىيىح الٟاع١ في الخ٨م 

 ال٣ٟهي هدُجت الزخالٝ اإلاٗجى الضاللي لــ )لىال(، ٞبالخدًًُُت ٣ً٘ الُال١، وباالمخىاُٖت ال ٣ً٘.

 (1)(أهِذ ػالم لى  دخلِذ الذاس) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2)(أهذ ػالم لى  دخلِذ الذاس ) ؤو :

، وال ًلحها ٖىض املخ٣٣حن بال ماضخي  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: ")لى( خٝغ ًض٫ ٖلى و٢ٕى شخيء لى٢ٕى ٚحٍر

ا بمٗجى )بن( ٩ُٞىن للكٍغ في   ً ؿخٗمل ؤً ، َو اإلاؿخ٣بل، اإلاٗجى، ؾىاء ٧ان بلٟٔ اإلااضخي ؤو اإلاًإع

 : )وٗم الٗبض نهُب لى لم ًس٠ هللا لم ٌٗهه(. -ٖلُه الهالة والؿالم -ومىه ٢ىله 

ؿإ٫  ٌُ بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ لى صزلذ الضاع( ٞال٣ُاؽ ؤن 

١، ٞىاضر، وإن ؤعاص ؤهه لى خهل في اإلااضخي صزى٫ ل٩ان ٣ً٘ الُال  (3)الخال٠، ٞةن ؤعاص مٗجى )ؤن(

، وال ًدًغوي ه٣ل في َظٍ اإلاؿإلت، ولى  عث اإلاغاظٗت، ٞاألنل ٖضم الى٢ٕى
ّ
ا، ٞةن حٗظ  ً ٣ُٞبل ؤً

م )لى( ٣ٞا٫:  )لى صزلِذ الضاع ؤهذ َال٤(، ُّٞخجه ؤن ٩ًىن ٧الهىعة الؿاب٣ت"  .(4)٢ضَّ

 
                                                           

 .124، م: 212جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .124، م: 211جغ٦ُب ع٢م:   (2)

ا )بن( في جد٤ُ٣ الؿٗضي، ٍ  (3) ، 114، م: 2وعصث ٨َظا بٟخذ الهمؼ في جد٤ُ٣ ٖىاص )ؤْن(، ول٨جها وعصث ب٨ؿَغ

ُت(.242،و في جد٤ُ٣ بؾماُٖل، م: 415، م: 1ٍ  ، وفي عؤَي ؤن ال٨ؿغ َى ألاصر ٧ىن الخضًض الؿاب٤ ًٖ )بن الكَغ

 .124، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (4)
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 ، مجها:(1) ال٣اٖضة الىدىٍت لــــ )لى( ؤجها حؿخٗمل ٖضة اؾخٗماالث

  ًٍّا مهضع
 
ا بمجزلت )ؤن(، ٞهي مىنى٫ خغفي، جىنل باإلااضخي، هدى: )وصصث لى ؤن ج٩ىن خٞغ

المخه صخت و٢ٕى اإلاهضع مى٢ٗه،  ض(، ٖو ، هدى: )وصصث لى ٣ًىم ٍػ ض(، وباإلاًإع ٢ام ٍػ

ع: )وصصُث ٢ُاَم٪(، وال جدخاط بلى ظىاب.  ٣ُٞضَّ

 ا بال ماضخي اإلاٗج ُت لخ٣ُُض الكٍغ بالؼمً اإلااضخي، ٞال ًلحها ٚالب  ى، هدى: )لى ؤن ج٩ىن قَغ

ا  -ؤمـ-ظئخجي  ؿَغ ، ٞو ه بإجها خٝغ إلاا ٧ان ؾ٣ُ٘ لى٢ٕى ٚحٍر ا ؾِبٍى ؿَغ ؤ٦غمخ٪(، ٞو

 ٚحٍر بإجها خٝغ امخىإ المخىإ، والغؤي ألاو٫ َى ألاصر.

  ٣٘ بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في ُت، بمٗجى )بن( لخ٣ُُض الكٍغ باإلاؿخ٣بل، ٍو ؤن ج٩ىن قَغ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ٣٦ىله حٗالى: اإلاٗجى، ٞخهٝغ اإلااضخي بلى الاؾخ٣با٫، 

َّ نب مب  زب رب
(2).  

، ولِـ اإلا٣هىص 
 

 مدخمال
 

٣ًى٫ ابً َكام: "والخانل ؤن الكٍغ متى ما ٧ان مؿخ٣بال

، ول٨ً 
 

 ؤو مؿخ٣بال
 
ا ؤو خاال  ُ ٞغيه آلان ؤو ُٞما مطخى، ٞهي بمٗجى )بن(، ومتى ما ٧ان ماي

ِهض ٞغيه آلان ؤو ُٞما مطخى، ٞهي الامخىاُٖت"
ُ
٢(3). 

ض البخت ٖما ط٦ٍغ ؤلاؾىىي في مٗاوي  ُٗ ت في )لى( ُوظض ؤجها ال جب وبٗض اؾخٗغاى ال٣اٖضة الىدٍى

لى، ولظا في جدلُله لتر٦ُب الُال١: )ؤهذ َال٤ لى صزلِذ الضاع( ججضٍ ٌٗؼو مٗجى )لى( ُٞه بلى َظًً 

ُتاإلاٗىُحن،  ه، ؤهذ َال٤ لى لخ٣ُُض الكٍغ بالؼمً اإلااضخي، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞ ٣ٞض ج٩ىن  قَغ

ذ 
َ
ل
َ
٤ َال٢ها بما لى خهل مجها صزى٫ للضاع، ٞةن َصز

َّ
مَّ ٖل

َ
خهل مى٪ صزى٫ٌ للضاع في اإلااضخي، ومً ز

 الضاَع ٢بل ٢ىله الٗباعة َل٣ذ .

٣٘ بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في اإلاٗجى، "ٞةطا ولحها  ُت لخ٣ُُض الكٍغ باإلاؿخ٣بل، ٍو و٢ض ج٩ىن قَغ

٫َ باإلاؿخ٣بل .... ٦م ّوِ
ُ
ُت ٦ظل٪"ماٍى ؤ ، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞه، ؤهذ َال٤ لى (4)ا بّن )بْن( الكَغ

                                                           

ىٓغ ؤًًا: ابً َكام،  151، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوياإلاغاصي،   ًىٓغ:  (1) مغني وما بٗضَا، ٍو

ا، ابً ٣ُٖل،  2/184، مغظ٘ ؾاب٤، اللبيب  ً ىٓغ ؤً جد٤ُ٣: دمحم ، كلى ألفيت ابً مالً ششح ابً كليلوما بٗضَا، ٍو

 .4/18و  2/218، م(1224، )ال٣اَغة: صاع الُالج٘، 1ٍمدحي الضًً ٖبضالخمُض، 

 .4ؾىعة اليؿاء، مً آلاًت:   (2)

 .2/144، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيبابً َكام،   (3)

 .413، م: 1(، 1ٍ، َامل ) الىىهب الذسي ًىٓغ: جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي ل٨خاب   (4)
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ذ الضاَع 
َ
ل
َ
٤ َال٢ها بما لى ؾُدهل مجها صزى٫ للضاع، ٞةن َصز

َّ
مَّ ٖل

َ
جضزلحن الضاع مؿخ٣بال، ، ومً ز

 بٗض ٢ىله الٗباعة َل٣ذ .

هُمه بن صر الًبِ في جد٤ُ٣ ّٖىاص بٟخذ )ؤ
َ
م٨ً ٞ ًُ بن  : "ن( في ٢ىلهو٢ض ٩ًىن لها وظٌه زالض 

ؤعاص مٗجى )ؤن(
ى  (1) ت، ٩ٞإن اإلاٗجى ٞىاضر "، َو ا مىنىال، بمجزلت )ؤْن( اإلاهضٍع

 
ؤن ج٩ىن )لى( خٞغ

الٗم٤ُ: )ؤهذ َال٤ ؤن صزلِذ الضاع( ؤي: لضزىل٪ الضاع، وفي َظا التر٦ُب ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ 

ت زم بخاللها مدل )ؤن( اإلاهض اصة )لى( اإلاهضٍع ل، مجها ٍػ ذ الجملت الٟٗلُت الخدٍى
ّ
ت، ٦ما خل ٍع

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ٕى الُال١، ٩ٞإهه ٣ًى٫ ؤهذ َال٤، زم ٌٗلل  )صزلِذ( مى٢٘ اإلاهضع، ٖو

ت وإٞاصتها مٗجى الخٗلُل. ى صزىلها الضاع، و٢ض مغ الخضًض ًٖ )ؤن( اإلاهضٍع  ؾبب َال٢ها َو

٨ظا ٞالجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( ػاص ٞحها )لى( التي ازخل٠ م ٗىاَا خؿب مغاص اإلاخ٩لم؛ ولظا َو

٧ان مً الىاظب مغاظٗت الؼوط في مٗىاٍ اإلاغاص؛ ألهه ًٓهغ بىيىح الٟاع١ في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت 

 الزخالٝ اإلاٗجى الضاللي لــ )لى(.

زم ًبحن ؤلاؾىىي ؤهه بن خهل ج٣ضًم وجإزحر في َظا التر٦ُب، ٣ٞا٫: )لى صزلِذ الضاع ؤهذ 

 ٧لُّ  ًٟغى هه لِـ بالًغوعة ؤنُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي؛ مما ًىحي ؤي حَال٤( ٞهى ٦ؿاب٣ه، صون ؤ

ا في ّم حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي  حُٛحر في الترجِب حُٛحر 
َ
٦ما ؾِخطر طل٪ في همِ بٖاصة  -اإلاٗجى، ومً ز

 .-الترجِب

اصة في جغا٦ُب الُال١و  ل بالٍؼ ٣ترن ٧إن ج )الُال١ اإلاًاٝ بلى اإلاؿخ٣بل( :مً ؤهىإ الخدٍى

 .(2)متى ظاء ب٣هض و٢ٕى الُال١ ُٞه بؼمً،

 .(3) (أهذ ػالٌم في ًىم هزا) ٞلى ٢ا٫ الغظل لؼوظخه:

٤ ٞالجملت الىىاة في َظا التر٦ُب هي )ؤهذ َال٤( ل٨ىه لم ًغص ا٢خهاع اإلاٗجى ٖلحها، وؤعاص حٗلُ

مَّ )في ًىم ٦ظا(،  الُال١ بى٢ذ مدضص ٞإياٝ الٓٝغ
َ
٤ ٖىض َلٕى  ومً ز

َّ
ـــلـ
َ
ُ
ُ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها ج

                                                           

 .242،و في جد٤ُ٣ بؾماُٖل، م: 415، م: 1، 114ٍ، م: 2وعصث: )بن( ب٨ؿغ الهمؼ، في جد٤ُ٣ الؿٗضي، ٍ  (1)

 .318، مغظ٘ ؾاب٤، م: فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،   (2)

 .184، م: 58جغ٦ُب ع٢م:   (3)
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٤ ٖىض ٚغوب الكمـ
َّ
ىا٥ ٢ى٫ آزغ بإجها جُل ُت ٢ض جد٣٣ذ، َو ، (1)ٞجغ طل٪ الُىم؛ ألن الٓٞغ

٤ ٖلى شخيء و٢٘ بإو٫ ظؼء مىه، ٦ما لى ٢ا٫: )بطا صزلذ الضاع ٞإهذ  ِ
ّ
ل ُٖ ظا زُإ؛ ألن الُال١ بطا  "َو

٤ بالضزى٫ بلى ؤو٫ ظؼء 
َّ
، ومشلها لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ في قهغ ٦ظا(، (2)مً الضاع"َال٤( ٞةجها جُل

٣ذ ٖىض اؾتهال٫ الهال٫ ِ
ّ
ل
ُ
َ(3) . 

ذ) ولى ٢ا٫ لؼوظخه:  .(4) (أهذ ػالم ًىم ًلذم ٍص

  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "
 

ض( ٣ٞضم لُال ٖلى  -، ٞال ٣ً٘ الُال١ بطا ٢ا٫ لؼوظخه: )ؤهذ َال٤ ًىم ٣ًضم ٍػ

والٛغوب، و٢ُل: ٣ً٘ ألن الُىم ٢ض ٌؿخٗمل في مُل٤ ألن الُىم ما بحن َلٕى الٟجغ  -الصخُذ 

اعي"  (5)الى٢ذ، ٨َظا ٖلله الٞغ

ا حٗل٤ُ للُال١ باألو٢اث،   ً مَّ في َظا التر٦ُب ؤً
َ
ل  ومً ز ال بٗىهغ مً ٖىانغ الخدٍى ظاء مدىَّ

 
َ
ض، ٣ٞا٫ بًٗهم بن ٢ ٤ َال٢ها بُىم ٢ضوم ٍػ

َّ
ل اصة، ٞإياٝ الٓٝغ )ًىم( ٖو ى الٍؼ ٌض ِض َو ُٞما  م ٍػ

 ب
 

 ٞال ٣ً٘ الُال١، وؤظاٍػ آزغون حن َلٕى الٟجغ بلى ٚغوب الكمـ و٢٘ الُال١، وؤما بن ٢ضم لُال

ا، لألن الُىم ٌؿخٗمل في مُل٤ الى٢ذ، ٣ٞض وعص في اللؿان: "و  ُسخو ٢ض ًغاص بالُىم: الى٢ذ مُل٣ 

 .(6)بالجهاع صون اللُل، ومىه الخضًض: )جل٪ ؤًام الهغط( ؤي: و٢خه"

ا مً الاحؿإ؛ بط ؤيُٟذ ٧لمت ًىم بلى الٟٗل؛  عوججض  ٖ ؤلاقاعة َىا بلى ؤن في َظا التر٦ُب هى

ذ  ألجهما ٌكتر٧ان في الضاللت ٖلى الؼمان، ٣ًى٫ ابً الؿغاط: "والٗغب احؿٗذ في بٌٗ طل٪ ٞسهَّ

 ٌٕ اٞت ٞهاعث بي ،للٟٗل؛ ألن الٟٗل له ُبجي ؤؾماء الؼمان باإلياٞت بلى ألاٞٗا٫؛ ألن الؼمان مًاع

                                                           

 .142، 184، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (1)

 الكحراػي، ؤبى بسخا١،  (2)
ّ
، )صمك٤: صاع ال٣لم، بحروث: 2، جد٤ُ٣: دمحم الؼخُلي، ٍب في فله ؤلامام الشافعياإلاهز

 .4/142م(، 2443الضاع الكامُت، 

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (3)  .32/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، زفي ششح الىحح اللٍض

 .182، م: 122جغ٦ُب ع٢م:   (4)

 .182، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (5)

 ، ماصة )ًىم(.21/312، مغظ٘ ؾاب٤، لعان اللشبًىٓغ: ابً مىٓىع،  (6)
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" َٕ مً ال٣ىا(1)الؼمان بلُه ٧ةياٞخه بلى مهضٍع لُحن الٗغب الاحؿا ٌُ الخدٍى ٖض ، و٢ض ٖضَّ بٗ

لُت  .(2) الخدٍى

ا، ٣ٞا٫ لؼوظخه:   .(3) (أهذ ػالم في غشة الشهش الفالوي) ومشلها لى ػاص ٢ُض 

ٛغة( هي ٞةجها جُل٤ في ؤو٫ ظؼء مً الكهغ، ٞةن ٢ا٫ ؤعصث الُىم الشاوي ؤو الشالض بذجت ؤن )ال

ً وال ٣ًبل الخ٨م؛ ألن ُٞه جإزحر الُال١  ًَّ الشالر ألاواثل مً ٧ل قهغ، ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها ؤهه ًض

 .(4)ًٖ ؤو٫ و٢ذ ٣ًخًُه

 (5) (أهذ ػالم في ظلخ الشهش) ولى ٢ا٫ لؼوظخه:

 
َّ
ظل طل٪ ٞالخ٨م ٤ َال٢ه بى٢ذ الؿلخ مً الكهغ، وؾلخ الكهغ َى الُىم ألازحر؛ وأل ٖل

  ال٣ٟهي ؤجها
ُ
 ٤ في آزغ ظؼء مً الكهغ؛ جُل

ُ
٤ في ؤو٫ الُىم ألازحر ألن الاوؿالر ًدهل به، و٢ُل جُل

مً الكهغ، ل٨ً بًٗهم ؤَل٤ )الؿلخ( ٖلى الشالر ألاوازغ مً الكهغ، ٦ما ج٣٘ الٛغة ٖلى الشالر 

٤ في ؤو٫ ظؼء مً ألاًام الشالزت
َّ
لى طل٪ ُٞدخمل ؤن جُل َو٫، ٖو

ُ
 .(6)ألا

 .(7)ألاو٫، وما ؾىاٍ ي٠ُٗو٢ا٫ الىىوي: الهىاب 

                                                           

 .1/22، مغظ٘ ؾاب٤، ألاصٌى في الىدى ًىٓغ: ابً الؿغاط،  (1)

، ًىٓغ ٦ظل٪: 242، 242، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتمً َاالء: ِٖسخى، ٖبضالخلُم، في ٦خابه:  (2)

 .، مغظ٘ ؾاب٤أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ، 

 .144، م: 44جغ٦ُب ع٢م:   (3)

ب في فله ؤلامام الشافعيًىٓغ: الكحراػي،  (4)
ّ
 .141، 4/142، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاهز

 .141، م: 12جغ٦ُب ع٢م:   (5)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6)  .31، 31/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، زفي ششح الىحح اللٍض

 .8/228، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،   (7)
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 (1) (أهذ ػالم في أٌو ألاشهش الحشم) ولى ػاص ٣ٞا٫ لؼوظخه:

ٞاألقهغ الخغم ؤعبٗت، و٢ض ازخلٟىا في ٦ُُٟت ٖضصَا، ٞالصخُذ الظي طَب بلُه الجمهىع ؤهه 

ُىن بلى الابخضاء باملخغم، ٞةطا ٢ا٫ َى في و  ٣ًا٫: طو ال٣ٗضة وطو الدجت واملخغم وعظب، وطَب ال٩ٞى

 
 

: )ؤهذ َال٤ في ؤو٫ ألاقهغ الخغم( َل٣ذ بضزى٫ طي ال٣ٗضة ٖلى الغؤي ألاو٫، وبضزى٫ قىا٫ مشال

املخغم ٖلى الغؤي الشاوي، ٞةن ٧ان في طي ال٣ٗضة، و٢لىا باألو٫، و٢٘ الُال١ ٣ُٖب اللٟٔ، ٦ما لى 

٧ان في عمًان، و٢ا٫ لها: )ؤهذ َال٤ في عمًان(
(2). 

اصة ؤزغي بإن ٩ً ضٍ بٍؼ َُّ )أهذ  ٣ٞا٫:ىن في ؤو٫ الكهغ، ٨ٞغع )ؤو٫( في التر٦ُب مغجحن، وإن ٢

ال٣ٗضة ٖلى طي مجيء ؤو٫ قهغ  اهخٓغْث  (3)(ػالم في أٌو الشهش الزي هى أٌو ألاشهش الحشم

 ؤو٫ قهغ املخغم ٖلى الغؤي الشاوي.   الغؤي ألاو٫، ؤو 

 (4) (أهذ ػالم اليىم، وإن حاء سأط الشهش) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "الىاو الٗاَٟت حكغ٥ في الخ٨م بحن اإلاُٗٝى واإلاُٗٝى ٖلُه، بطا ٖلمذ طل٪ 

٤ َل٣ت واخضة في 
َّ
ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ الُىم، وإن ظاء عؤؽ الكهغ(، ٞةجها جُل

٢ىله: )وإن ظاء عؤؽ الكهغ(؛ ألهه حٗل٤ُ آزغ"ي ف الخا٫ .... وال٣ُاؽ: و٢ٕى َل٣خحن
 (5). 

ُه حٗل٣ُان في َظا التر٦ُب لُه  :حٗل٤ُ الُال١ باألو٢اث، ٞو ؤوله ب٣ىله: )ؤهذ َال٤ الُىم( ٖو

 
 
ت ، والخٗل٤ُ الشاوي٣ُٞ٘ الُال١ خاال ُت اإلاُٗٞى اصة الجملت الكَغ لُه ٞخ٣٘ َل٣ت زاهُت ٖىض بٍؼ ، ٖو

 صزى٫ الكهغ.

اصة، ٞٗل٤ الُال١ بى٢خحن ل في َظا التر٦ُب بالٍؼ ٨ظا ظاء الخدٍى الُىم وإن ظاء عؤؽ  :َما َو

مَّ الكهغ ؛ 
َ
 ٞالخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ٕى َل٣خحن. ومً ز

                                                           

 .111، م: 15جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .113، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)

 .113، م: 18جغ٦ُب ع٢م: ( 3)

 .143، م:42جغ٦ُب ع٢م:  (4)

 .143، مغظ٘ ؾاب٤، بازخهاع ٌؿحر، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي، ( 5)
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 (1) (أهذ ػالم اليىم، وإن دخلذ الذاس) ؤما في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 
 

كِغ٥ في ٣ًى٫ ؤلاؾىىي م٨مال
ُ
 خضًشه ًٖ التر٦ُب الؿاب٤ الظي ظاءث ُٞه الىاو ٖاَٟت ح

في التر٦ُب الؿاب٤ َل٣خان، بال ؤن في  و٢ٗذذ ٢ض ٧اهُٝى واإلاُٗٝى ٖلُه، ٞةطا الخ٨م بحن اإلاٗ

 
َ
ؤو لم جضزل،  ْذ َظا التر٦ُب ج٣٘ َل٣ت واخضة، "ٞةن اإلاٗجى اإلاٟهىم مىه، بهما َى الى٢ٕى ؾىاء صزل

 .(2)ا آزغ ٦ما ط٦غها"وال ًخسُل طل٪ في الخٗل٤ُ ألاو٫، ٩ُٞىن حٗل٣ُ  

الخٟغ٢ت بحن َظا التر٦ُب والظي ًٓهغ بىيىح ٠ُ٦ اٖخمض ؤلاؾىىي ٖلى البيُت الٗم٣ُت في 

 
َّ
٣ذ الُال١ بى٢خحن، ٞهي َال٤ الُىم، ٢بله، ٟٞي التر٦ُب الؿاب٤ ٧ان اإلاٗجى َى ؤن الىاو ٖاَٟت ٖل

مَّ و٦ظل٪ بن ظاء عؤؽ الكهغ؛ 
َ
 ٞالخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ٕى َل٣خحن. ومً ز

حٗل٤ُ واخض، ؤما في جغ٦ُب )ؤهذ َال٤ الُىم، وإن صزلذ الضاع( ٞلِـ ُٞه حٗل٣ُان، بهما 

٣ٍ٘ ٖلحها الُال١ ؾىاء صزلذ الضاع ؤم لم و  ا َال٤ الُىم ختى لى صزلذ الضاع،واإلاٗجى الٗم٤ُ: ؤجه

 جضزل. 

 (3) (أهذ ػالم اليىم وغًذا وبلذ غٍذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: 

ا وبٗض ٍٚض(  ض  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي ؤهه ٢ا٫:  لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ الُىم ٚو

 .(4)٢ٗذ في الخا٫ واخضة ، وال ٣ً٘ بٗضَا شخيء؛ ألن اإلاُل٣ت في و٢ذ مُل٣ت ُٞما بٗضٍو 

ا حٗل٤ُ للُال١ باألو٢اث،   ً مَّ في َظا التر٦ُب ؤً
َ
  ومً ز

 
ال ل ظاء مدىَّ  بٗىهغ مً ٖىانغ الخدٍى

ا، وبٗض ٚض(، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ:  ض  اصة، ٞإياٝ الٓغٝو )الُىم ،ٚو ى الٍؼ ج٣٘ ؤهذ َال٤ َل٣ت )َو

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٖىضٍ ؤن ج٣٘ َل٣ت واخضة في الخا٫، وال (5)(الُىم وجب٣ى مُل٣ت بٗض َظا ، ٖو

                                                           

 .143، م:42جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 143، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي، ( 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            151، م: 281، و٢ض ج٨غع بغ٢م: 143، م:41جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .143ؤلاؾىىي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (4)

ض الغاٞعي،  (5)  .34/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض
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٣ً٘ بٗضَا شخيء؛ ألن اإلاُل٣ت في و٢ذ مُل٣ت ُٞما بٗضٍ، و٢ا٫ البىقىجي ًغاظ٘ الؼوط، ٞةن ٢ا٫: 

ا ؤو٢ٗىاٍ ل٣ت ٚض  ؤعصث َل٣ت الُىم َو
. ؤي ج٣٘، (1)  َل٣ت ب٩ل ْٝغ

 (2) (بلذ غٍذ  وفي  في غٍذ وأهذ ػالم اليىم ) في خحن لى  ٢ا٫:

٨ًمل ؤلاؾىىي ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي: "بسالٝ ما بطا ٦غع لٟٓت )في(، ٞةن الُال١ ًخّٗضص؛ وألن 

. ٦ظا ه٣له الغاٞعي ... زم ٢ا٫: ولِـ الضلُل اإلاظ٧ىع ؤزحر   ص الٓٝغ  ا بىاضر.اإلآغٝو ًخٗضص بخٗضُّ

٠ُ ٣ًخطخي بوكاء َال١ آزغ، زم ٢ا٫ الغاٞعي: بهه لى ؤحى ٢لُذ: وال٣ُاؽ: و٢ٕى زالر؛ ألن الٗ

 .(3)بالخٝغ ؤوال ٣ِٞ، ٣ٞا٫: )ؤهذ َال٤ باللُل والجهاع( و٢ٗذ واخضة"

 
 

، ٣ًى٫ الغاٞعي: "و٢ا٫ اإلاخىلي: ولى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ولُخطر عؤي الغاٞعي وظب ه٣ل ههه ٧امال

ُما بٗض الٛض( ٣ً٘ في ٧ل ًىم َل٣ت؛  ألن الازخالٝ في الٓٝغ ًىظب الخٗضص مً الُىم، وفي ٍٚض، ٞو

جىػ ؤن ًسخل٠  ، وبمشله خ٨م ُٞما بطا ٢ا٫: )في اللُل وفي الجهاع(. ولِـ الخىظُه بىاضر، ٍو اإلآغٝو

، ولى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ خدض اإلآغٝو   الٓٝغ ٍو
ُ
 .(4)٤ بال واخضة "باللُل والجهاع( لم جُل

ال٤ ُٞما بٗض الٛض( ألن حٗضص  ض اإلاخىلي َى: )ؤهذ َال٤ الُىم،اإلاٗجى الٗم٤ُ ٖى ال٤ في ٍٚض، َو َو

 الٓٝغ ًلؼمه حٗضص اإلآغٝو ، وو٢ٕى َل٣ت في ٧ل ًىم.

. وعصَّ الغاٞعيُّ َظا الغؤَي  خدض اإلآغٝو ، ٍو  بذجت ؤهه ًجىػ ؤن ًخٗضص الٓٝغ

ٗلل طل٪ ٣ًخطخي و٢ٕى زالر َل٣اث؛  ؤما ؤلاؾىىي ٞحري ؤن الخ٨م ال٣ٟهي في َظا التر٦ُب َو

  .٣ًخطخي بوكاء َال١ آزغ ال٠ُٗإن ب

او  غ آزغ ًٌٗض الخ٨م بى٢ٕى الشالر،  ٢ض وظضُث لبًٗهم ؾبب  إن صزى٫ ٧لمت )في( ٢بل ب ٍو ٞؿَّ

ا( ٧له ٣ٞض ظٗل الٛض  )ٚض( ال ج٣خطخي الاؾدُٗاب بل ج٣خطخي الخبٌُٗ، ٞةطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ٚض 

ا للُال١، ؤما بن ٢ا٫: )ؤ
 
ا للُال١؛ ألن صزى٫ )في( بحّ هذ َال٤ في ٍٚض( ٞلم ًجٗل الٛض ٧له ْْٞغ

 
ن ٞغ

                                                           

 .34/ 4ًىٓغ: الغاٞعي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (1)

 .143، م:41جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .143، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)

ض الغاٞعي،  (4)  .34/ 4ؾاب٤،  ، مغظ٘في ششح الىححز اللٍض
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ى ٣٦ى٫ ال٣اثل:  )بن نمذ الضَغ ٞٗبضي خغ( ٞال ًدىض بال بهىم ؤن اإلاغاص ظؼٌء مً الٛض، َو

  . (1)ألابض، بسالٝ ٢ىله: )بن نمذ في الضَغ ٞٗبضي خغ( ٞةن نام ؾاٖت ًدىض

لُه ٞالتر٦ُب مدّى٫  اصة ٖو ى الٍؼ ل، َو ا  بٗىهغ مً ٖىانغ الخدٍى ض  ٞؼاص الٓغٝو )الُىم ٚو

، و وبٗض ٚض(، و٦غع )في(، وػاص  ج٣٘ ٖلحها خٝغ ال٠ُٗ )الىاو(؛ ٞا٢خطخى بوكاء َال١ ب٩ل ْٝغ

ل٣ت  ل٣ت ُٞما بٗض ٚض.في َل٣ت في الخا٫، َو  ًىم ٚض، َو

 (2) (أهذ ػالم اليىم أو غًذا) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (3) (أهذ ػالم غًذا أو  بلذ غذ) ؤو ٢ىله:

ا لئل٣ًإ. ٣ًى٫ ؤلا  ا(، جُل٤ في الخا٫ حٛلُب  ؾىىي: "ومجها بطا ٢ا٫ : )ؤهذ َال٤ الُىم ؤو ٚض 

ا ؤو  بٗض ٚض( ؤو ٢ا٫: )بطا ظاء الٛض  ٨ظا بطا ٢ا٫: )ٚض  والصخُذ ؤهه ال ٣ً٘ بال في الٛض ألهه ال٣ُحن. َو

ى مك٩ل ٤ ؤو بٗض الٛض(. ٦ظا ط٦ٍغ الغاٞعي في ؤواثل حٗل٤ُ الُال١ في ال٨الم ٖلى الخٗلُ باألو٢اث، َو

 .(4)ٞةن ؾُا٢ه الخسُحر" ٖلى ما ؾب٤،

اصة الٓغٝو وخٝغ ال٠ُٗ )ؤو(، وفي حٗل٤ُ الُال١ باألو٢اث،  ل بٍؼ في َظًً التر٦ُبحن جدٍى

 
ّ
مَّ ٞــ )ؤو( جُٟض الخسُحر، بُىم ٚض،  ٤ الُال١ بالُىم الظي َى ُٞه، ؤوٟٞي التر٦ُب ألاو٫ ٖل

َ
 ومً ز

 
ُ
 ٤ الُىم ؤي في الخا٫؛ حٛلُب  ٞالخ٨م ال٣ٟهي: بما ؤن جُل

ُ
ى ألاصر؛ ٤ ٚض  ا لئل٣ًإ، وإما ؤن جُل ا، َو

ى بى٢ٕى الُال١ في  ٣طخَ ًُ ا ؤو  بٗض ٚض( ٞال  هم: )ؤهذ َال٤ ٚض 
ُ
ىا٤ٞ الىظَه الشاوي ٢ىل ألهه ال٣ُحن، ٍو

 . (5)الٛض

                                                           

، قغح  َظا الغؤي: نىاُٞت، هاجر ظمُل 1/121، بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةمَظا الغؤي لل٩اؾاوي في ٦خابه:  (1)

، عؾالت ص٦خىعاٍ، أزش الذاللت الىدىٍت في اظخيباغ ألاخيام الفلهيت في هخاب بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةمٖبضهللا، 

 .113م،م: 1225 الجامٗت ألاعصهُت، ألاعصن،

 .123، م:228جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .123، م:224جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .123، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5)  .34/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض
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 (1) (أهذ ػالم غًذا، أو كبذي خش بلذ غٍذ ) :ؤما في ٢ى٫ الغظل

اصة الٓغٝو وخٝغ ال٠ُٗ )ؤو(، ٟٞي َظا التر٦ُب ل بٍؼ ُه جدٍى امغ جغصًض بحن حٗل٣ُحن، ُٞ ٞو

ن ما بن ؤعاص الُال١ ؤو الٗخ٤، ٞةطا ازخاع الُال١ َل٣ذ في الٛض، وإن ازخاع الٗخ٤ بالخُٗحن، ٞ ُّٗحِ

خ٤ الٗبض في الُىم الظي بٗضٍ. ُٖ  

 مم ػل) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ً
  (2) (لتأهِذ ػالم ػللت

 ملها ػللت)ؤو 
ً
 (3) (أهِذ ػالم ػللت

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "م٘: اؾم إلا٩ان الانُداب ؤو و٢خه ٖلى خؿب ما ًل٤ُ باالؾم، وخغ٦خه خغ٦ت 

م ؤجها يغوعة. ه ٖٞؼ جىػ بىاٍئ بالؿ٩ىن ٖلى لٛت، ولم ًدٟٓها ؾِبٍى  بٖغاب، ٍو

 ، ٞدظٞىا الُاء للخس٠ُٟ.وؤنل م٘: معيٌ 

 م٘ َل٣ت ؤو مٗها َل٣ت( ٞةجها 
 
بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ؤهِذ َال٤ َل٣ت

ا بخمام ال٨الم، و٢ُل:  ٣ًٗان   ٗ ٣ٗان م ٤ َل٣خحن، ٍو
َّ
، وجٓهغ ٞاثضة الخالٝ في ٚحر مخٗا٢بحنجُل

 .(4)اإلاضزى٫ بها"

ىن  ِجها، وصزى٫ِ الجاع  (5)وط٦غ الىدٍى ( اؾٌم؛ بضلُل جىٍى َ٘ ه: ؤن )َم ( ٢بلها، ٞد٩ى ؾِبٍى ًْ )ِم

ه( ؤي: مً ٖىَضٍ، و٢غاءِة بًٗهم ٢ىله حٗالى:  َٗ ًْ ) (6)ٱَّمم خم حم جم ُّٱ)طََب ِمً َم  َظا ط٦ٌغ ِم

 .(7)ؤي: مً ٖىضي (معي

                                                           

 .121، م:221جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .114، م:18جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .114، م:14جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ىٓغ ؤًًا: ؤبى خُان،  1/118، مغظ٘ ؾاب٤، ششح الدعهيلًىٓغ: ابً مال٪،  (5) اسحشاف الظشب مً وما بٗضَا، ٍو

، 125 - 121، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي، وؤًًا: اإلاغاصي، 1/2415، مغظ٘ ؾاب٤، لعان اللشب

ا:  اب  ً  .2/131، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيبً َكام، وؤً

 .14ؾىعة ألاهبُاء، مً آلاًت:  (6)

لخت بً مهٝغ بالخىىًٍ في )ط٦غ( و٦ؿغ اإلاُم مً )ِمً("، ابً ظجي،  (7) املحدعب في وهي: "٢غاءة ًدحى بً ٌٗمغ َو

لى)ص.ٍ( )ص.م( )و ، جبيحن وحىه شىار اللشاءاث وؤلاًظاح كنها م(، 2444للكاون ؤلاؾالمُت،  ػاعة ألاو٢اٝ، املجلـ ألٖا

1/32. 
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ا، 
 
ّضَا ؤبى ظٟٗغ الىداؽ في َظٍ الخالت خٞغ ْىم، ٖو

َ
ووعصث ؾا٦ىت الٗحن، ٖلى لٛت عبُٗت ٚو

ه.  ى ٢ى٫ مغصوص، ٞهي با٢ُت ٖلى اؾمُتها، وحؿ٨حن ُٖجها للًغوعة، ٦ما بحن طل٪ ؾِبٍى  َو

 وحؿخٗمل )م٘( اؾخٗماالن: 

 ُٓت، ولها خُيئٍظ زالزت مٗاٍن، ؤخضَما: بإن ج٩ىن مًاٞت، ٞخلؼم ال خؿب ما ًل٤ُ ٞغ

 باإلاًاٝ بلُه بٗضَا:

o  .)ض م٘ ٖمغو في اإلاسجض  اؾم إلا٩ان الانُداب، )ٍػ

o .)اؾم لى٢ذ الانُداب، ٦ما في: )ظئخ٪ م٘ الٗهغ 

o  .ه ىــــض(، ٦ما في ال٣غاءة وخ٩اًت ؾِبٍى ِٖ  لـــــ )
ٌ
 اؾم مغاصٝ

 وؾُإحي جٟهُلها في جغ٦ُب الخ ،ً ىضَا جلتزم الخىٍى  ٤.وآلازغ: بإن ج٩ىن مٟغصة، ٖو

 مٗها َل٣ت( ؤن 
 
 م٘ َل٣ت( و )ؤهِذ َال٤ َل٣ت

 
ًالخٔ في التر٦ُبحن الؿاب٣حن : )ؤهِذ َال٤ َل٣ت

الجملت الىىاة ُٞه هي: )ؤهذ َال٤( ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا اإلاٗجى ٣ِٞ، بهما ؤعاص بُان ٖضص 

اصة ل بالٍؼ ى الخدٍى ل َو ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
لٌى اإلاؼلم فأطاف اإلاف الُل٣اث، ٞاؾخسضم همُ

ا.
ً
 لبيان اللذد، هما اظخخذم الـشف )مم( مظاف

ما بما ؤن ٞةطا ٢ا٫ َظٍ الٗباعة لؼوظخه اإلاضزى٫ بها، و٢ٗذ َل٣خان، َو
(1): 

 ا؛ ألن اإلاُٗت ج٣خطخي الًم واإلا٣اعهت، ٞهاع  ٣ًٗا  ٗ لى ٦م ما لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ َل٣خحن(، ٖو

 َظا ، ج٣٘ الُل٣خان ٞىع جمام ال٨الم.

 الترجِب، ؤي مخٗا٢بحن )َل٣ت بٗض َل٣ت(. ٖلى ؤو ٣ًٗا 

 ؤما بطا ٢ا٫ َظٍ الٗباعة لٛحر اإلاضزى٫ بها:

 .ٞٗلى الىظه ألاو٫ )اإلاُٗت( ج٣٘ ٖلحها َل٣خان 

 لى الىظه الشاوي )ال ٞخ٨غاع ٧لمت )َل٣ت( بٗض )م٘(، لم  ترجِب( ال ج٣٘ بال َل٣ت واخضة،ٖو

،  ٧إهه ٢ا٫: )ؤهذ (2)ع ًٖ خ٤ ؾاب٤"٨ًً لل٠ُٗ، بهما ٧ان لئل٢غاع، "وؤلا٢غاع َى ؤلازبا

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1)  .21، 21/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض

 .144/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنالىىوي،   (2)
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ٌم م٘  َال٤ َل٣ت، م٘ َل٣ت ؾاب٣ت(؛ ولظا ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "ومجها: بطا ٢ا٫: )له ٖلي صَع

ٌم لي، ٦ظا ظؼم به الغاٞعي في ٦خاب ؤلا٢غاع" ض: م٘ صَع ٌم واخض؛ ألهه ٢ض ًٍغ م( لؼمه صَع صَع
(1). 

ًذا وكمًشا، وبىش مم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:  (2)(كمشو فأهذ ػالم إن ولمِذ ٍص

مغو، وألاصر  ض ٖو ا ٖلى التر٦ُب الؿاب٤: "ٞال بض مً ٦الم ٍػ  ٣ ِ
ّ
٦ما ٢اله  -٣ًى٫ ؤلاؾىىي مٗل

ى عا٦ب" -الغاٞعي ا َو  .(3)اقتراٍ ٧ىن ب٨غ م٘ ٖمغو و٢ذ ج٩لُمه، ٦ما لى ٢ا٫: بن ٧لمذ ٞاله 

مغو، واقتٍر ًالخٔ ؤن اإلاٗجى الٗم٤ُ لهظا التر٦ُب ؤهه ؤعاص ؤن ٌٗل٤ َال٢ها  ض ٖو بخ٩لُمها لٍؼ

ا و)ٖمغو في خا٫ ٧ىن ب٨غج٩لم ػ  ؤن ٩ًىن ب٨ٌغ م٘ ٖمٍغو و٢ذ ج٩لُمه ، ؤي ؤْن  ل مٗ ٍض  ه(؛ لظا جم جدٍى

 َظا اإلاٗجى الٗم٤ُ بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:

 اصة  :الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

اصة ظملت  ا( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞاصة مٗجى ٍػ مغ  ا ٖو ض  ٞٗل الكٍغ )٧لمِذ ٍػ

، وحٗل٤ُ َال٢ها بخ٩لُمهما.  الكٍغ

 
َ
ى ًض٫ ٖلى الاجداص في الى٢ذ؛ وطل٪ لُُٟض اقتراٍ اصة الٓٝغ )م٘( في خا٫ ؤلاياٞت، َو ٍػ

 ٧ىِن ب٨ٍغ م٘ ٖمغو و٢َذ ج٩لُم ألازحر.

اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن  ي، ألن ظىاب ٍػ ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت.

 :ؤلاخال٫ 

خُض خل الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ، في جغ٦ُب الكٍغ 

 )٧لمِذ(.

  ٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.

ذ
ّ
، الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )ال ٦ما خل اٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ ٟٗل اإلااضخي ٞو

ذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخض
ّ
، و وخل ( مدل ظىاب الكٍغ  عبِ بُجهما بالٟاء.ؤ  وزبٍر

                                                           

 .112، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

 .112، م:11جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .112اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (3)
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لُه ٞ ل، ٧ان مً ؤَمها ٖو صزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى
ُ
التر٦ُب في الٗباعة الؿاب٣ت ؤ

ا،  و٧ان مغ  ا ٖو ض  اصة، ٞةطا ٧لمْذ ٍػ  ب٨ٌغ م٘ ٖمغو و٢ذ ج٩لُمه و٢٘ ٖلحها الُال١. همِ الٍؼ

 (1) (أهِذ ػالم كبل أن جذخلي الذاس) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2) (أهِذ ػالم كبل أن أطشبً) ؤو 

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "لٟٔ )٢بل( الظي َى ه٣ٌُ )بٗض( مضلىله الخ٣ضم في الؼمان، ٞةطا ٢لىا: خهل 

ب مً لٟٔ ألاو٫؟ ..... ل٨ً نّغح  ٦ظا، ٞهل ٌؿخضعي وظىصَما ؤم ال؟ ٦ظا ٢بل ٦ظا ٢بل  َى ٢ٍغ

ه ما بطا ٢ا٫: )ؤهِذ َال٤ ٢بل ؤن جضزلي  الغاٞعي في َظٍ ال٩لمت بإجها ج٣خطخي الىظىص، ومً ٞغٖو

٣ُ٘ بىظىصٍ، ٢ا٫ البىقىجي: ًدخمل وظهحن: ًُ  الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغب٪( وهدى طل٪ مما ال 

في الخا٫، ٣٦ىله: )٢بل مىحي(، وؤصخهما: ال ٣ً٘ ختى ًىظض طل٪ الصخيء،  ؤخضَما: و٢ٕى الُال١

ا بلى خا٫ اللٟٔ؛ ألن الهُٛت ج٣خطخي وظىصٍ"  .(3)ٞدُيئٍظ ٣ً٘ الُال١ مؿدىض 

ُت بال بلى خالت قبحهت بها وهي الجغ بــ  (٢بل) ت خُض ال جٟاع١ الٓٞغ مً الٓغٝو ٚحر اإلاخهٞغ

 . (4)زىان)ِمً(؛ ألن الٓٝغ والجاع واملجغوع ؤ

لؼوط ؤن ٌٗل٤ وفي َظًً التر٦ُبحن )ؤهِذ َال٤ ٢بل ؤن جضزلي الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغب٪( ؤعاص ا

حر طل٪ مً ألاٞٗا٫ التي ٢ض ج٣٘ ؤو ال  شخيٍء َال٢ها بى٢ِذ ِٞٗل  مٗحن ٦ضزى٫ الضاع ؤو ؤن ًًغبها ، ٚو

اصة ، ٞؼاص الٓٝغ )٢بل( ى الٍؼ ل َو ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
الظي ًض٫ ٖلى وظىص  ج٣٘؛ ولظا ؤياٝ همُ

ض ٢بل ٖمغو( "ٌؿخضعي َظا وظىصَما" ٦ما  ً خهل ؤخضَما ٢بل آلازغ، ٞٗىضما ج٣ى٫: )ظاء ٍػ ؤمٍغ

ض ٞٗمغو(، وإلاا ؤياٝ َظا الٓٝغ )٢بل( في جغ٦ُب الُال١ اؾخضعى (5)٣ًى٫ الغاٞعي ، ؤي )مجيء ٍػ

ظا َى الغؤي ا(، ٞمتى ما ُوظض الٟٗل و له َظا وظىص الٟٗل )صزىلها الضاع( ؤو )يغبه ٢٘ الُال١، َو

                                                           

 .113،  م: 14جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .113،  م: 42جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .113، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)

 .1/122، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً َكام،   (4)

ض الغاٞعي،  (5)  .51/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض
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ؾىاء جد٤٣ الٟٗل ألاعجر، وإن ٧ان َىا٥ مً ٣ًى٫ بإن الُال١ ٣ً٘ في الخا٫، ؤي ٞىع ٢ى٫ الٗباعة، 

 ، ٦ما لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ٢بل مىحي(؛ ألن ظمُ٘ ٖمٍغ ٢بل اإلاىث.ؤم لم ًخد٤٣

ىا٥ ؤهماٍ ؤزغي ؤيُٟذ في التر٦ُب  ادةَو ت و هٍض هي واإلاًإع بٗضَا  إخاللهاؤن اإلاهضٍع

ذ )٢بل صزىل٪ الضاع( ؤو )٢بل يغب٪(، و اإلاهضعمدل  ًاء املخاَبت في )جضزلي( مدل  إخالٌالهٍغ

٘ ٞاٖل، و٦ظل٪  ٧اٝ الخُاب في )ؤيغب٪( مدل  إخالٌالاؾم الٓاَغ )الؼوظت( الىا٢٘ في مدل ٞع

ؾم الٓاَغ( في الٟاٖل )الا خزف  الاؾم الٓاَغ )الؼوظت( الىا٢٘ في مدل ههب مٟٗى٫ به، ٦ما

 الًمحر اإلاؿختر مدله. خل  )ؤيغب٪( و

إحي ؤلاؾىىي بتر٦ُب آزغ:   ٍو

 مىىً كبل صاخبتها فهي ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظاجه:
ْ
 (1) (مً دخلذ

 .(2)٤ آلان، بسالٝ نُٛت ؤّو٫ واخضة ٢بل صزى٫ البا٢ُاث لم جُلبطا صزلذ  ٞٗلى َظا الغؤي

اصة  -مشل ؾاب٣ُه-َظا التر٦ُب صزله  ل بٍؼ ، وإن ٧ان ازخل٠ ٖجهما في ب٣ُت (٢بل)همِ الخدٍى

اؾخضعى التي  ،ه اإلاٗجى َى صزى٫ )٢بل(غ٦ؼ ٖلُه، ل٨ً الىمِ الظي جخألاهماٍ ألازغي التي صزل

ؤن ًخد٤٣ الٟٗل بٗضَا )ٞخضزل ب٣ُت وؿاثه(، ؤما بن صزلذ واخضة مً وؿاثه  صزىلها في التر٦ُب

)٢بل( وبحن )ؤو٫( التي  ولم جضزل البا٢ُاث، ٞلً ٣ً٘ الُال١. ومً َىا ًٓهغ الٟغ١ بحن الٓٝغ

 ؾُإحي جٟهُلها في التر٦ُب آلاحي.    

 (3) (جلذًىه رهًشا فأهذ ػالم ٌ ولٍذ إن وان أوّ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

و٢ض ال ٩ًىن، ٦ما ج٣ى٫: ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "مٗجى ألاو٫ في اللٛت ابخضاء الصخيء زم ٢ض ٩ًىن له زاٍن، 

ا بٗضٍ و٢ض ال ٨ًؿب طل٪ .... بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو )َظا ؤو٫ ما٫ٍ ا٦دؿبخه( ٣ٞض ٨ًؿب قِئ  

 ، ا، ولم جلض ٚحٍر ا ٞإهذ َال٤( ٞىلضث في مشالىا ط٦غ  اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫:  )بن ٧ان ؤو٫ ولض جلضًىه ط٦غ 

ج٤ٟ ؤصخابىا ٖلى و٢ٕى الُال١، وؤهه لِـ مً ٢ا٫ الغاٞعي في حٗل٤ُ الُال١: ٢ا٫ الكُش ؤبى ٖلي: ا

                                                           

 .113،  م: 42جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .113، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

 .114،  م: 14جغ٦ُب ع٢م:   (3)
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، وفي الخخمت وظه ي٠ُٗ  ا، وإهما الكٍغ ؤن ال ًخ٣ضم ٖلُه ٚحٍر  ؤن ٩ًىن بٗضٍ آزغ 
 
قٍغ ٧ىهه ؤوال

. ػاص في الغويت ٣ٞا٫:  الهىاب ما 
 
ا ٦ما ؤن آلازغ ٣ًخطخي ؤوال ؤهه ال ٣ً٘ شخيء وؤن ألاو٫ ٣ًخطخي آزغ 

 .(1)الؼظاط والاؾخضال٫ ٖلُه باآلًت" ه٣له الكُش ؤبى ٖلي، زم ط٦غ ٦الم

بٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ٖما ؤخضزه صزى٫ )٢بل( في التر٦ُب، ٢اعهه بضزى٫ لٟٔ )ؤو٫(، خُض 

٤ بن بصزا٫ )٢بل( ً خهل ؤخضَما ٢بل آلازغ، ؤما بصزا٫ )ؤو٫( في  في التر٦ُب ٌؿخضعي جد٣ُّ ؤمٍغ

ظا ما خهل في التر٦ُب: )بن ٧ان التر٦ُب ٌؿخضعي الابخضاء بصخيء ٢ض ٩ًىن له زاٍن و٢ض ال ً ٩ىن، َو

ا ٞإهذ َال٤(.  ؤو٫ ولض جلضًىه ط٦غ 

ا، ٞهى اقتٍر  ٤ َال٢ها بإن ٩ًىن ؤو٫ ولض جلضٍ ط٦غ  ِ
ّ
ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞه َى ؤن الؼوط ؤعاص ؤن ٌٗل

ٍِ في اإلاىلىص ؤن ٩ًىن ط٦غ    ال ًخ٣ضم ٚحٍر ٖلُه، ولِـ مً قغ
 
 ٧ىهِ  ا وؤن ٩ًىن ؤوال

 
ٍ َٗض  ؤن ٩ًىن به ؤوال

جىػ ؤن ٩ًىن  ظا ما ط٦ٍغ ؤبى بسخا١ الؼظاط في مٗجى ألاو٫ في اللٛت: ٞهى ابخضاء الصخيء، ٍو ا، َو آزغ 

  ً ظا عؤي الىىوي ؤً جىػ ؤن ال ٩ًىن، َو ا ب٣ىله حٗالى: له زاٍن ٍو  جس مخ ُّٱا ط٦ٍغ مؿدكهض 

 ُٟ ، ٞهاالء اإلاظ٧ىعون ونَ (2)َّحط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس
َ
 ىا اإلاىجت

 
 

م ؤنال ٣ىلىن بإن لِـ لهم بال مىجت واخضة مى٨غون لباألولى، َو ظا ًشبذ ؤن ٧لمت (3)لبٗض، ٍو ، َو

كتٍر ٞحها ؤن ٩ًىن لها جا٫ٍ. ٌُ  ألاو٫ ال 

ا و٢٘ ٖلحها الُال١، ؾىاء  لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في اإلاؿإلت ؤجها بطا ولضث ؤو٫ مىلىص لها ط٦غ  ٖو

ظا َى اإلاؿخٟاص مً بصزا٫  ، َو ىجب ٚحٍر
ُ
 )ؤّو٫( في التر٦ُب.ؤهجبذ بٗضٍ ؤم لم ج

ل، ؾاٖضث في الىنى٫ بلى اإلاٗجى اإلاغاص:   و٢ض ظاءث ٖضة ؤهماٍ ؤزغي للخدٍى

 اصة  الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

ا )٧ان ؤو٫ ولض جلضًىه ط٦غ   اصة ظملت ٞٗل الكٍغ اإلا٩ىهت مً ٧ان واؾمها وزبَر ا( ٖلى ٍػ

.الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞ  اصة مٗجى الكٍغ

اصة )ؤو٫(  .في التر٦ُب الظي ٌؿخضعي الابخضاء بصخيء ٢ض ٩ًىن له زاٍن و٢ض ال ٩ًىن  ٍػ
                                                           

 .111، 114، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (1)

 .11، 14ؾىعة الضزان، آلاًخان  (2)

 .8/212، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،   (3)
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ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت.

 :ؤلاخال٫ 

الاؾم الٓاَغ )الٟاٖل(، ٦ما )جلضًىه( خل الًمحر اإلاخهل )ًاء املخاَبت( مدل في ظملت 

 ( مدل الاؾم الٓاَغ )اإلاٟٗى٫ به(خل الًمحر اإلاخهل )َاء الٛاثب

 ٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.

 ٦ما خ
ّ
 الجملت الٟٗلُت )جلضًىه( في مدل ظغ نٟت لىلض. ذل

ذ
ّ
ا( مدل ٞٗل الكغ  ٦ما خل ذ الجملت الجملت  اإلا٩ىهت مً )٧ان واؾمها وزبَر

ّ
ٍ، وخل

، و الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخ ( مدل ظىاب الكٍغ  عبِ بُجهما بالٟاء.ضؤ وزبٍر

  (1) (فأهذ ػالم -ما دام فالن فيها  -إن دخلِذ داس فالن ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ض   ا، ٞمضلى٫ طل٪ َى الامخىإ ًٖ ال٨الم ا ما صام ٖمغو ٢اثم  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا ٢ا٫: ال ؤ٧لم ٍػ

مضة صوام اجهاٝ ٖمغو بال٣ُام، ٞلى ٢ٗض ٖمغو زم ٢ام، اه٣ُ٘ الضوام، وخُيئٍظ ٞم٣خطخى اللٟٔ 

ؤهه ال ًدىض، و٢ض ه٣له الغاٞعي في آزغ حٗل٤ُ الُال١ في الٟهل اإلاى٣ى٫ ًٖ بؾماُٖل البىقىجي، 

ٞإهذ َال٤( ٞخدّى٫ ٞالن مجها زم  -م ٞالن ٞحها ما صا -٣ٞا٫: لى ٢ا٫ لؼوظخه: )بن صزلِذ صاع ٞالن 

 .(2)ٖاص بلحها، ٞضزلتها، ال جُل٤"

ت  ُت، وؾمُذ مهضٍع ت الٓٞغ ت في الٟٗل الىاسخ )صام( ؤن ٌؿب٤ بــ )ما( اإلاهضٍع ال٣اٖضة الىدٍى

ى اإلاضة، هدى ٢ىله حٗالى:  ، َو ُت لىُابتها ًٖ الٓٝغ ى الضوام، وُؾّمُذ ْٞغ ع باإلاهضع، َو ضَّ
َ
٣
ُ
ألجها ج

َّمننن زن رنُّٱ
ا(  ،(3) ًُّ ُت، ، ٞالخٗبحر بــ )مضة( بقاعة بلى صالل(4)ؤي: )مضة صوامي خ ت )ما( ٖلى الٓٞغ

ت.   والخٗبحر بــ )صوام( بقاعة بلى صالتها ٖلى اإلاهضٍع

لُه، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ؤن الؼوط ؤعاص حٗل٤ُ َال١ ػوظخه بضزىلها صاع ٞالن،  ٖو

، ٞةطا ب٣ي ٞحها ٞترة زم زغط اهخٟى الضوام،  ض َظا الكٍغ بمضة صوام َظا الصخو في صاٍع َُّ ل٨ىه ٢

                                                           

 .154، م: 283جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .154، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

م، مً آلاًت:   (3)  . 12ؾىعة مٍغ

 .121، 124/ 2، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً َكام ألاههاعي،   (4)
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ظا ْٖىٌص اه وبظل٪ ٤؛ "ألن بصامت اإلا٣ام الظي او٣ٗض ٖلُه الُمحن ٢ض اه٣ُٗذ، َو
َّ
ُل

ُ
خٟى ال٣ُض ٞال ج

 
ُ
  ب٢امٍت  ظضًض وإصامت

َ
 .(1)ٟت"مؿخإه

ؤما بطا صام م٩ىزه في الضاع، ٞضزلذ الؼوظت الضاع في َظٍ الٟترة، و٢٘ ٖلحها الُال١، ٩ٞإهه ٢ُض 

ظا خهل بةياٞ اصة الكٍغ ب٣ُضًً )الخى٢ُذ والضوام(، َو ى الٍؼ ت همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل َو

ُت،  اصة ما صام( ٖلى الجملت الكَغ مَّ )ٍػ
َ
ل التي صزلذ َظا التر٦ُب  ومً ز ًم٨ً خهغ ؤهماٍ الخدٍى

  ُٞما ًلي:

 اصة  :الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

اصة ظملت ٞٗل الكٍغ )صزلِذ صاع ٞالن( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞاصة مٗجى  ٍػ

، وحٗل٤ُ َال٢ها بضزى٫ الضاع.  الكٍغ

ى ٞٗل  ت، ونلتها )صام( َو ُت اإلاهضٍع اصة ظملت )ما صام ٞالن ٞحها( اإلا٩ىهت مً: )ما( الٓٞغ ٍػ

 ، ؿمى زبٍر ىهب الخبر َو ؿمى اؾمه، ٍو ٘ اإلابخضؤ َو هاسخ ًضزل ٖلى اإلابخضؤ والخبر، ٞحٞر

ظٍ الجملت ٢ُضث قٍغ صزى٫ الؼوظت لضاع .   َو  ٞالن بمضة صوام َظا الصخو في صاٍع

ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت. 

 :ؤلاخال٫ 

خُض خل الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ، في جغ٦ُب الكٍغ 

 )صزلِذ(.

 ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ  خّل و 

ذ قبه الجملت )ٞحها(
َّ
 مدل اإلاٟغص )زبر ما صام اإلاىهىب(. ٦ما خل

ذ
ّ
،  ٦ما خل اٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

ذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخ
ّ
، و وخل ( مدل ظىاب الكٍغ  بِ بُجهما بالٟاء.عُ ضؤ وزبٍر

ا للجملت  ال٣ى٫ بنومً َىا ًم٨ً  ا( ؤٞاصث ٢ُض  بياٞت الجملت الىاسخت )ما صام واؾمها وزبَر

ُت، ٞاقتٍر لى٢ٕى الُال١ صزى٫ الؼوظت لضاع ٞالن مضة صوامه ٞحها، ٞةن ازخل ؤخض ال٣ُىص  الكَغ

                                                           

ض الغاٞعي،   (1)  .4/231، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز اللٍض



165 

 

ظا الخ٨م ال٣ٟه ا لٟترة زم عظ٘، ٞال ٣ً٘ الُال١، َو ي ؤحى ٧إن لم ٨ًً ٞحها و٢ذ الضزى٫، ؤو ٚاصَع

ت،  ُت واإلاهضٍع مَّ مً مٗجى )ما صام( التي ؤٞاصث الٓٞغ
َ
ّم في  ٧ان لضزىلها ؤزٌغ  ومً ز

َ
في اإلاٗجى، ومً ز

 الخ٨م ال٣ٟهي.

 :وبٗض الخضًض ًٖ حٗل٤ُ الُال١ باألو٢اث ، ًإحي الخضًض ًٖ جدضًض الُال١ باألما٦ً

ما في مهغ مشال  -٧إن ٣ًى٫ الغظل لؼوظخه   (1) (أهذ ػالم في مىت) : -َو

ُت .... بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ لؼوظخه  ما في  -٣ًى٫ ؤلاؾىىي: ")في( للٓٞغ َو

٤ في الخا٫، وجبٗه ٖلُه في الغويت؛  -مهغ مشال 
َّ
: )ؤهذ َال٤ في م٨ت( ٟٞي الغاٞعي .... ؤجها جُل

٣ت في باقي البالص، ل٨ً عؤًذ في َب٣اث 
َّ
٤ ختى وؾببه ؤن اإلاُل٣ت في بلض مُل

َّ
الٗباصي .... ؤجها ال جُل

ى مخجه؛ ٞةن خمل ال٨الم ٖلى ٞاثضة ؤولى مً بلٛاثه"  .(2) جضزل م٨ت، َو

اإلاخإمل في َظا التر٦ُب ًجض ؤهه ػاص ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( قبه الجملت )في م٨ت(، ل٨ً 

ر الخ٨م ال٣ٟهي في َظا التر٦ُب؛ طل٪ ؤن جدضًض  َال  ّٛحِ
ُ
اصة َىا لم ح ن ال الٍؼ ١ الؼوظت بم٩ان مٗحَّ

اصة َىا لم جازغ في الخ٨م ال٣ٟهي. لُه ٞالٍؼ  في باقي البلضان، ٖو
ٌ
 ًصر؛ خُض بن اإلاُل٣ت في بلض مُل٣ت

ا لل٣اٖضة )ؤن خمل ال٨الم ٖلى ٞاثضة ؤولى مً بلٛاثه(،    ٗ ٌ بٌٗ ال٣ٟهاء َظا الغؤي جب و٢ض ٞع

٤ ٖىض صزىلها م٨ت، 
َّ
ى عؤي عجخه ؤلاؾىىي، ٞالتر٦ُب مدى٫َّ وظٗلىا الخ٨م ال٣ٟهي، ؤجها جُل َو

ُت اإلا٩اهُت . ُت اإلا٩اهُت، وعبِ َال٢ها بهظٍ الٓٞغ اصة الٓٞغ  بٍؼ

                                                           

 .188، م:55جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 188، مغظ٘ ؾاب٤، بازخهاع ٌؿحر، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)
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اصة  ل بالٍؼ  (1)(أهذ ػالم ختى جخمم الثالر) ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ومً ؤهىإ الخدٍى

 (2)(أهذ ػالم ختى أهمل زالزا) ؤو :

وكم كليً زالزا) ؤو :
ُ
 (3)(أهذ ػالم ختى أ

ؾىىي: "بطا ههبذ اإلاًإع بدتى في هدى ٢ىل٪: )أليغبً ال٩اٞغ ختى ٌؿلم(، ٞمظَب ٣ًى٫ ؤلا 

حن ؤجها خٝغ ظغ، والىهب بٗضَا بةيماع ؤْن  ُىن: بجها هانبت بىٟؿها، ولِؿذ البهٍغ ، و٢ا٫ ال٩ٞى

لىا -هي الجاعة، وخُض ههبذ ٧اهذ للخٗلُل 
ّ
، وللٛاًت، ٣٦ىل٪: )ؾغ ختى جُل٘ الكمـ(.  -٦ما مش

ً َكام وجبٗه ابً مال٪ ؤجها جإحي بمٗجى )بال(، ٞخ٩ىن لالؾخصىاء اإلاى٣ُ٘، ويابُه ؤن ٩ًىن وط٦غ اب

ًَّ ال٩اٞغ ختى ٌؿلم( بسالٝ ما ًض٫ ٖلى الخ٨غاع ٧الًغب  مما ال ًخ٨غع ُٞه الٟٗل، ٣٦ىل٪: )أل٢خل

ما.  والؿحر وهدَى

قِئا، ٞهل  الشالر( ولم ًىىِ م بطا ٖلمذ طل٪، ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ختى جخّم 

ُٕ ُٞه وظهان خ٩اَما الغاٞعي ... ولم ًغجر قِئ   ج٣٘ واخضة ؤو زالر؟ الشالر،  ا. و٢ُاؽ ما ؾب٤ و٢ى

 
 
٣غب مً َظٍ الهىعة ما بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ختى ؤ٦مل زالز  زم ٢ا٫: ٍو

 
و٢٘ ٖلُ٪ زالز

ُ
 .(4) ا("ا ؤو ؤ

ى الٛالب، والخٗلُل، وبمٗجى بال في الاؾخصىاء )ختى( خٝغ ًإحي ألخض زالر مٗاٍن: اهتهاء الٛاً ت َو

ا:  ا بمجزلت )بلى( في اإلاٗجى والٗمل، ومجغوَع ا ظاعًّ
 
ها، وحؿخٗمل ٖلى زالزت ؤوظه: ؤن ج٩ىن خٞغ

ّ
ظا ؤ٢ل َو

، والىظه الشاوي: ؤن ج٩ىن ٖاَٟت بمجزلت  ذ ؤو مهضع ماو٫ مً )ؤن( والٟٗل اإلاًإع بما اؾم نٍغ

بَخضؤ بها الجمل، ؤي حؿخإه٠ الىاو، والشالض: ؤن ج٩ىن 
ُ
 .(5)خٝغ ابخضاء، ؤي ج

ل، ٞالجملت  واإلاخدب٘ لهظٍ الترا٦ُب التي ؤوعصَا ؤلاؾىىي ًجض ؤجها اخخىث ٖلى ٖضة ؤهماٍ للخدٍى

اصة )ختى( التي ظاءث َىا بمٗجى الىىاة )ؤهذ َال٤( ؤياٝ ٖلحها ٖىهغ   ى ٍػ ل َو ا مً ٖىانغ الخدٍى

لُه ٞاإلاٗجى  ل بدظٝ اهتهاء الٛاًت، ٖو ُه جدٍى م الُل٣اث الشالر(، ٞو خمَّ
ُ
الٗم٤ُ )ؤهذ َال٤ بلى ؤن ج

                                                           

 .144، م: 83جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .141، م: 85جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .141، م: 88جغ٦ُب ع٢م:   (3)

 .141، 144، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (4)

ىٓغ ؤًًا: ابً َكام  141، مغظ٘ ؾاب٤، م: ف اإلالاويالجنى الذاوي في خشو ًىٓغ: اإلاغاصي،  (5) وما بٗضَا، ٍو

 وما بٗضَا.  2/242، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسبألاههاعي، 
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ذ )ؤن اإلاًمغة والٟٗل اإلاًا
َّ
ل باإلخال٫ خُض خل ُه جدٍى ت( اإلاًمغة بٗض ختى، ٞو ٕع )ؤن اإلاهضٍع

ل مهضع  بإن اإلاًمغة ال بدتى؛  (ختى)مجغوع بدتى، ٞشبذ ؤن الىهب بٗض اإلاىهىب بها( في جإٍو

 . (1)باألؾماء، وما ٌٗمل في ألاؾماء ال ٌٗمل في ألاٞٗا٫ وطل٪ ألجها خٝغ مسخو

٣ُغب مً َظٍ الهىعة ما بطا  ولٗله ًٓهغ بىيىح في اإلاشالحن اللظًً ؤحى بهما ؤلاؾىىي ب٣ىله: )ٍو

 
 
و٢٘ ٖلُ٪ زالز

ُ
ؤن ختى َىا إلٞاصة اهتهاء الٛاًت، ٣ٞىله:  –ا( ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ختى ؤ٦مل زالزا ؤو ؤ

٦مل( و )ختى
ُ
ؿدكٗغ ٞحهما جخاب٘ الُل٣اث ختى جهل بلى زالٍر، ومً َىا ٧ان  )ختى ؤ ٌُ و٢٘ ٖلُ٪( 

ُ
ؤ

 
 
٤ زالز

َّ
ُل

ُ
 ا.ال٣ُاؽ في الخ٨م ال٣ٟهي ؤن ج

 (2)(أهذ ػالم هيف شئذ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (3)(أهذ ػالم كلى أي وحه شئذ) و٢ىله:

 (4)(أهذ ػالم إن شئذ أو أبيِذ ) ىله:و٢

ا، هدى: )اطَب و٢٘ اؾخٟهام   ؾىاء  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "٠ُ٦ للخا٫،  ض؟(، ؤو زبر  ا، هدى: )٠ُ٦ ٍػ

 ٠ُ٦ قئذ(.

 بطا ٖلمَذ طل٪ ُٞخّٟغٕ ٖلُه ما ه٣له الغاٞعي ًٖ البٛىي، ٣ٞا٫: لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ٠ُ٦

 
ُ
ض وال٣ٟا٫: جُل  ٤ قاءث ؤم لم حقئذ(، ٢ا٫ ؤبى ٍػ

ُ
٤ ختى جىظض كإ، و٢ا٫ الكُش ؤبى ٖلي: ال جُل

 مكِئت في املجلـ، ب
ُ
 ما مكِئت ؤن جُل

ُ
٤. ٢ا٫ البٛىي: و٦ظا الخ٨م في ٢ىله: ٤، وإما مكِئت ؤال جُل

)ؤهذ َال٤ ٖلى ؤي وظه قئذ(، ولى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بن قئذ ؤو ؤبِِذ(، ٞم٣خطخى اللٟٔ و٢ٕى 

ً: بما اإلاكِئت ؤو ؤلاباء، ٦ما لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بن ٢مِذ ؤو ٢ٗضِث( "  .(5)الُال١ بإخض ألامٍغ

اصة،في َظٍ التر  ل بالٍؼ ٞالجملت الىىاة ُٞه هي: )ؤهذ َال٤( ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع  ا٦ُب جدٍى

، ٞجاء بإصواث جُٟض َظا ٖلى َظا اإلاٗجى ٣ِٞ، بهما ؤعاص ب٣ًإ الُال١ ٖلحها ؾىاء قاءث ؤم لم حكإ

                                                           

ت ًىٓغ ؤًًا : الباع،  ، و2/244، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسبًىٓغ: ابً َكام،  (1) مـاهش هـٍش

ل كىذ حشىمعيي في  ت جدليليتالخدٍى  .44، مغظ٘ ؾاب٤، :الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش

 .112، م: 13جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .112، م: 15جغ٦ُب ع٢م:   (3)

 .112، م: 18جغ٦ُب ع٢م:   (4)

 .112، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (5)
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اصاإلاٗجى، ٞجٗل التر٦ُب ألاو٫ مدىال   بٍؼ

ُ
ى لم حكإ قاءث ؤو ٤ة )٠ُ٦( التي جُٟض الخا٫، ٞخُل ، َو

ى٢٘ ٖلحها الُال١، ؾىاء قاءث ؤو ال.٨ٞالَما  )ؤهذ َال٤ ٖلى ؤي وظه قئذ(،ٌكبه ٢ىله:  ًُ 

: )ؤهذ َال٤ بن قئذ ؤو ؤبِِذ(، ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ٕى الُال١ لى ٢امذ بىاخض مً ولى ٢ا٫ 

ٖلحها لى الٟٗلحن )مكِئت الُال١ ؤو ؤلاباء( ٦ما لى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بن ٢مذ ؤو ٢ٗضث( ٣ُٞ٘ الُال١ 

م في جغ٦ُب٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن )ال٣ُام ؤو ال٣ٗىص( ى ٌكبه ما ج٣ضَّ )بن صزلِذ الضاع ؤو  ، َو

ا ٞإهذ َال٤( خُض ٠ُٖ ٞٗلي قٍغ ض  التي جُٟض و٢ٕى الُال١ بخد٤٣  بإصاة ال٠ُٗ )ؤو( ٧لمِذ ٍػ

  . ؤخض الٟٗلحن

 (1) (ول مىىً ػالم ػللت) في ٢ى٫ الغظل لؼوظاجه:

ال١ مً ؤلٟاّ الٗمىم الضالت ٖلى الخٟهُل، ؤي ز٣ًى٫ ؤلاؾىىي  بىث : "نُٛت ٧ل ٖىض ؤلَا

ىت. الخ٨م ل٩ل واخض، و٢ض ًغاص بها  الهُئت الاظخماُٖت ب٣ٍغ

بطا ج٣غع َظا ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ ؤظىبي لجماٖت: )٧لُّ مً ؾب٤ مى٨م ٞله صًىاع( 

٦ظا ه٣له ٖىه الغاٞعي وؤ٢ّغٍ، ٢ا٫:  ا.صًىاع  ٞؿب٤ زالزت، ًٞٗ الضاع٧ي ؤن ٧ل واخض مجهم ٌؿخد٤ 

(، و٢ُاؽ َظا ؤهه لى ٢ا٫ ليؿاثه: )٧ل مى٨ً َال٤ َل٣ت( ٣ُٞ٘ ٖلى  ًْ بسالٝ ما لى ا٢خهغ ٖلى )َم

ْؿغي" ٌَ ، وال ه٣ى٫: ٣ً٘ ٖلى ٧ل واخضة مجهً ظؼء مً َل٣ت، زم   .(2)٧ل واخضة مجهً َل٣ت ابخضاء 

اصة، ألاو٫  ل بالٍؼ ً مً ٖىانغ الخدٍى بن اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖىهٍغ

 وبظل٪مجهما: َى بياٞت )٧ل( في ؤو٫ التر٦ُب إلٞاصة مٗجى الٗمىم، ؤي زبىث الخ٨م ل٩ل واخض، 

م  ٤ ٧ل واخضة مً ػوظاجه َل٣ت، ولِـ ؤن مجمٕى الؼوظاث ٣ً٘ ٖلحهً َل٣ت واخضة ج٣ؿَّ
َّ
ُــل

ُ
ج

ظا التر٦ُب ٌكبه ٢ىلهبُج ُٟان ٚالب  (3)هً، َو ٖلى ٧ل ٞغص، ال ٖلى  ا( ٞالخ٨م: )٧ل عظل ٌكبٗه ٚع

ُٟان ال مجمٕى الغظا٫جمٕىامل ، ولِـ ٣٦ىله: )٧ل عظل ًدمل الصخغة ، ٩ٞل عظل ٌكبٗه ٚع

الُٗٓمت( ٞاإلا٣هىص ُٞه ؤن مجمٕى الغظا٫ ًدملىن الصخغة الُٗٓمت، ولِـ ٧ل ٞغص مجهم 

 بمٟغصٍ.ٌؿخُُ٘ خملها 
                                                           

 .112، م: 14جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .112، 112م:   ، مغظ٘ ؾاب٤،الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

ٌ ًىٓغ: ؤلاؾىىي،   (3) ج الفشوق كلى ألاصى ث: ماؾؿت ، )بحرو 1جد٤ُ٣: دمحم خؿً َُخى، ٍ،  الخمهيذ في جخٍش

 (.3( و )1، َامل )148م(، م: 2482الغؾالت، 
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ــً للٗضص، خُض بّحن ؤن ل٩ل واخضة مجهً  ِ
ُّ اصة آلازغ: َى بياٞت اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ اإلاب ىهغ الٍؼ ٖو

ؿغي مً َل٣ٍت  ال٣ت واخضة، ولِؿذ ظؼء  َ
ُ
 ٦ما ٢ُل في ؤن ٧ل ظؼء مً َل٣ت َىالباقي ٖلى  (1)ح

ٌ"َل٣ت َّٗ  .(2)؛ "ألن الُال١ ال ًدب

   (3)(أهذ ػالم ول ًىم) وإطا ٢ا٫ لؼوظخه:

٤ ٧ل ًىم َل٣ت َما .... ؤجها جُلبطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ٧ل ًىم( ٞىظهان: ؤخض ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "

ا"  .(4)ختى جخ٨مل الشالر، والشاوي: ال ٣ً٘ بال واخضة، واإلاٗجى: ؤهذ َال٤ ؤبض 

اصة )٧ل(، وإياٞتها ل٩لمت ًىم؛ َو ل بٍؼ   ظا ما ظٗل اإلاٗجى في التر٦ُب ؤْن ٟٞحها جدٍى
ُ
٤ ٧ل جُل

ىا٥ مً ّٞؿ  ختى ج٨خمل الشالر. ًىم َل٣ت ا( َو مَّ غ اإلاٗجى بـــ )ؤهذ َال٤ ؤبض 
َ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي  ومً ز

 ٞحها ؤهه ال ٣ً٘ بال َل٣ت واخضة. 

 

اصة هي جل٪ الترا٦ُب التي اخخىث ٖلى  ل بالٍؼ ومً ؤبغػ الترا٦ُب التي اخخىث ٖلى ٖىهغ الخدٍى

ب٣ًإ للُال١ مً ٚحر ٢ُض، ٞةطا ٢ا٫: )ؤهذ  الاؾخصىاء؛ طل٪ ؤن ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: )ؤهذ َال٤( ُٞه

ضٍ بهظا  ُّ ا، وزىاٍ ًٖ م٣خطخى بَال٢ه، ؤي ٢ ا بال َل٣ت( ٣ٞض ؤياٝ ُٞه مٗجى ظضًض 
 
َال٤ زالز

ا مً الخٗل٤ُ، ٞالخٗل٤ُ بالكٍغ ًشجي اللٟٔ ًٖ م٣خًاٍ، و٦ظل٪   ٖ الاؾخصىاء ؛ ولظا ّٖضٍ ال٣ٟهاء هى

ظا ما ًاصي بلى ازخالٝ ، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن في الاؾخص(5)الاؾخصىاء ىاء بزغاط بٌٗ الصخيء مىه، َو

ا مؿخ٣ال ًٖ الاؾخصىاء في  ض اَخمام، ٞالغاٞعي ًٟغص باب  الخ٨م ال٣ٟهي؛ ولظا زّهه ال٣ٟهاء بمٍؼ

 . (7)، ومشله الىىوي(6)الُال١

                                                           

ا؛ لٗضم ظىاػ ججؼثخه في الخ٨م،   (1) ؿغي ٖلى ظمُٗه خ٨م  ا، َو  ٗ الؿغاًت: "هي صاللت اللٟٔ ٖلى بٌٗ الصخيء وي

 .188، م: ٦1بٌٗ الُل٣ت"، ًىٓغ: جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي ل٨خاب ال٩ى٦ب الضعي لئلؾىىي، ٍ

 .8/81، مغظ٘ ؾاب٤، الؼالبحن وكمذة اإلافخحنسوطت الىىوي،   (2)

 .112، م: 32جغ٦ُب ع٢م:   (3)

 .112، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (4)

 .8/41، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،  (5)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6)  .4/11، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

 .8/42، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،  (7)
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ُما ًلي بٌٗ اإلاؿاثل التي صز اصة بةياٞت الاؾخصىاءٞو غ ٖلى الخ٨م  َل ٞحها ٖىهغ الٍؼ
ّ
ٞإز

 : ال٣ٟهي

ا) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ً
ا إال زالز

ً
 (1) (أهذ ػالم زالز

٣ل في الاعحكاٝ ًٖ الٟغاء ؤهه ًجىػ ؤن ٩ًىن 
ُ
٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١ باَل، وه

اػاثض    ٗ ل ب٣ىله: )ٖلي ؤل٠ بال ؤلٟحن(، ٢ا٫: بال ؤهه ٩ًىن مى٣ُ
َّ
 .ا ًٖ اإلاؿدشجى مىه، ومش

هِذ بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت: ما بطا ٢ا٫: 
َ
ا )ؤ

 
ا( وهدى طل٪، ٞةن  َال٤ زالز

 
بال زالز

٣٘ الشالرالاؾ  .(2)"خصىاء ًبُل ٍو

ا 
 
ًغي ؤبى خُان وؤصخابه ؤن الىداة اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن ٩ًىن اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢

كغة بال ٖكغة(، وال: )ٖىضي ٖكغة بال ا ٖلُه، ٞال ًجىػ ؤن ج٣ى٫: )ٖىضي ٖللمؿدشجى مىه، وال ػاثض  

جى ِمْىُه ؤو ًمازلاإلاؿدشجى َػاِثض   ؿخٛغ١ ؤن ٩ًىن ُٞهمٗجى الاؾخصىاء اإلاو ، (3)ؤخض ٖكغ(
ْ
ش
َ
ْؿد

ُ ْ
ه، ا ٖلى اإلا

 
 

ٍ ؤبى خُان، وآلامضي، وال٣غافي اؾخصىاء  باَال ضَّ ، ٞهى عظٕى بٗض ب٢غاع؛ لظا (4)؛ إلًٞاثه بلى اللٛىٖو

ا؛ لُب٣ى شخيٌء مً اإلاؿدشجى مىهاقتٍر ال٣ٟهاء في 
 
  .(5)ؤؾلىب الاؾخصىاء ؤال ٩ًىن مؿخِٛغ٢

اصة وإخال٫:ٞاإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤن ُٞه  ضث ٍػ ا( وهي  خُض ٍػ
 
ٟٗى٫ هاثب ًٖ اإلا)زالز

ّضٍ بًٗاإلاهضع، ٞدلَّ مدلَّ اإلاهضع ٖضُصٍ اإلاُل٤، ؤي ا، ٖو ، و إلا هم وٗخ  ٢ض ج٣ضم قغح هضٍع مدظٝو

  .(6)طل٪ بالخٟهُل

ا(، وؤصاة الاؾخصىاء )بال(، 
 
ى ٧لمت )زالز اصة ؤؾلىب الاؾخصىاء اإلا٩ىن مً اإلاؿدشجى مىه َو ٦ما جم ٍػ

ا(.  
 
ى ٧لمت )زالز  واإلاؿدشجى َو

                                                           

 .114، م: 211جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

 .1/2444، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان ألاهضلسخي،  (3)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ًىٓغ: حٗل٤ُ مد٤٣ ٦خاب ال٩ى٦ب الضعي، دمحم خؿً ٖىاص،   (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5)  .4/13، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

 .مً َظٍ الضعاؾت 221ًىٓغ: م:  (6)
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ؿمى باالؾخصىاء اإلاؿخٛغ١، ٦ما  ٌُ ظا ما  الخٔ ؤن اإلاؿدشجى ًمازل اإلاؿدشجى مىه في الٗضص، َو ٍو

ظا الاؾخ حٍر مً الىداة؛ إلًٞاثه بلى ج٣ى٫: )ٖىضي ٖكغة بال ٖكغة(، َو صىاء باَل ٖىض ؤبي خُان ٚو

ؿدشجى مىه شخيء. ٌُ ا، وال 
 
لُه ٣ُٞ٘ الُال١ زالز  اللٛى، ٖو

ا    (  )ؤهذ َال٤
 
ا  بال زالز

 
 زالز

 اؾخصىاء باَل )مـلػي(.                 

اصة لِـ بالًغوعة ؤن ٩ًىن إلٞاصة مٗجى، ؤو  كحر بلى ؤن همِ الٍؼ ٌُ ًترجب ٖلى وفي َظا ما 

ظا ما ُوظض في الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١ الظي ؤقبَه وظىُصٍ اللَٛى في  بياٞخه حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي، َو

 ال٨الم.

  (1) (ول امشأٍة لي ػالم إال كمشة) ومشله ٢ى٫ الغظل:

 (2) (ول امشأٍة لي ػالم إال أهِذ ) ؤو في ٢ىله لؼوظخه:

ا، ٞةن الُال١  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا ٢ا٫: )٧ل امغؤٍة لي َال٤ بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ( ولم ٨ًً له ٚحَر

 .(3)٣ً٘ ٖلحها، ٦ما ظؼم به الغاٞعي في ال٨الم ًٖ ال٨ىاًاث"

ا، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ  ٞةطا ٢ا٫ الؼوط: )٧ل امغؤٍة لي َال٤ بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ( ولم ٨ًً له ٚحَر

ى لِـ له بال هي ٞضزلذ في الخ٨م،  ؤي و٢٘ ٖلحها الُال١، ٞةطا ٢ا٫: )بال )٧ل امغؤة لي َال٤(، َو

ا للمؿدشجى مىه ؤي )ممازال له( ٩ٞإهه باؾخصىاثه بـــ : 
 
اَا باؾمها، ٞى٢٘ اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢ ؤهذ( ؤو ؾمَّ

ض ؤن ًسغظها مً الخ٨م بٗض ؤن صزلذ ُٞه، وو٢٘ ٖلحها الُال١؛ ولظا ٣ٞىله: )بال(  )بال ؤهذ( ًٍغ

مَّ ، اؾخصىاء باَل
َ
 .٣هي ٞحها َى و٢ٕى الُال١ ٖلحهاٞالخ٨م الٟ ومً ز

واإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب: )٧ل امغؤٍة لي َال٤ بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ( ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ 

اصة، خُض ؤياٝ ؤؾلىب الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١ الظي جم  ل، ٧ان مً ؤَمها همِ الٍؼ مً ؤهماٍ الخدٍى

ها ٞ ضم اؾخصىائها به مً الُال١ بٗض و٢ٖى ، ٖو  ُه. بلٛاٍئ

                                                           

 .114، م: 214جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .114، م: 211جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)
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ر بـــ )ٚحر( ؤو )ؾىي( بض٫ )بال(  ل٨ً لى ٖبَّ

 (1) (ول امشأة لي غحِرِن ػالٌم ) ٣٦ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2) (ول امشأة لي ظىان ػالٌم ) ؤو  في ٢ىله :

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "اج٤ٟ الىداة ٖلى ؤن ؤنل )ٚحر( َى الهٟت، وؤن الاؾخصىاء بها ٖاعى بسالٝ 

كتٍر ٞحها  ؤن ٩ًىن ما ٢بلها ًىُل٤ ٖلى ما بٗضَا، ٞخ٣ى٫:  -ؤي في ٚحر -)بال( ٞةجها بال٨ٗـ، َو

)مغعث بغظل ٚحر ٖا٢ل(،  وال ًجىػ ؤن ج٣ى٫: )مغعث بغظل ٚحر امغؤة( ... بسالٝ )ال( الىاَُت ٞةجها 

 بال٨ٗـ. وٗم بطا ٧اها ٖلمحن ظاػ ال٠ُٗ بال )الىاُٞت( و بــ )ٚحر(.

ٌم ٚحر  بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ٧ىن ٚحر ؤنلها للهٟت ما بطا ٢ا٫ له: )ٖلي صَع

م ال صاه٤(، و٢ُل: بهه (3)صاه٤ٍ  م جام ألهه نٟت، واإلاٗجى )صَع ا، ٞٗلُه صَع َ٘ ٚحر 
َ
، ٣ٞالذ الىداة: بن ٞع

ى اإلاكهىع  -مىهىب ٖلى الاؾخصىاء   -الغاٞعي٦ما ٢اله  -ُٞلؼمه )زمؿت صواه٤( .... وألا٦ثرون  -َو

غاب؛ خملٍى ٖلى الاؾخصىاء ، وإن ؤزُإ   .ألهه الؿاب٤ بلى ٞهم ؤَل الٗٝغ في ؤلٖا

ٗه ٖلى ٦الم  بت، وجَٟغ
َ
ومجها: بطا ٢ا٫: )٧ل امغؤة لي ٚحِر٥ِ ؤو ؾىا٥ َال٤ٌ(، ولم ٨ًً له بال املخاَ

 .(4)ؤن الُال١ ال ٣ً٘" -ٖىضها-الىداة ٢ض ٖلم مما ؾب٤، واإلاى٣ى٫ ُٞه 

ت في )ٚحر(: ٣ًى٫ ابً مال٪: "ؤنل )ٚح ر( ؤن ج٣٘ نٟت، وؤنل )بال( ؤن ٌؿدشجى وال٣اٖضة الىدٍى

؛ طل٪ ؤن بحن )بال( و )ٚحر( ٢غابت في (5)بها، زم ُخِملذ ٧ل واخضة مجهما ٖلى ألازغي ُٞما هي ؤنل ُٞه"

 إلاا ٢بله
ٌ
َ٘ بٗضَما مسال٠ ، ٞلما اظخم٘ ما بٗض )ٚحر( وما بٗض )ؤصاة الاؾخصىاء( اإلاٗجى، خُض بن الىا٢

                                                           

 .111، م:211، وبغ٢م: 114، م: 213، و٢ض ج٨غع بغ٢م: 144، م، 12جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .111، م:211، و٢ض ج٨غع بغ٢م: 144، م، 11جغ٦ُب ع٢م:   (2)

م، ًىٓغ: الجىَغي،   (3) ى ُؾضُؽ الضَع م: 4/2455، مغظ٘ ؾاب٤، الصحاحالضاه٤: مً ألاوػان َو ، باب )صه٤(ٞالضَع

 ؾخت صواه٤.

 .144، 148، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (4)

 .1/148، مغظ٘ ؾاب٤،  الدعهيل ششحابً مال٪،  (5)
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ُخملذ ؤم ؤصواث الاؾخصىاء )بال( في بٌٗ اإلاىاي٘ ٖلى ٚحر، وُخملذ )ٚحر(  في مٗجى اإلاٛاًغة إلاا ٢بلهما،

  .(1)ٖلى )بال( في بٌٗ اإلاىاي٘

 خس حس جس ُّٱٱ٢ىله حٗالى: ،(2)نٟت للى٨غةٞجاءث  ،ٖلى ألانل)ٚحر(  ومما ظاءث ُٞه

َّ حضجض مص خص حص مس
(3)

. 

: )٧ل امغؤة لي ٚحِر٥ِ ٣ا٫إعاص ؤن ًُمئجها، ٞٞ (4)مشال "بطا ٖاجبذ الؼوظت ػوظها بى٩اح ظضًض"و 

ا ، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ط٦ٍغ  َال٤ٌ( ؤو )٧ل امغؤة لي ؾىا٥ِ َال٤ٌ( ولم ٨ًً له ٚحَر

ا ؤلاؾىىي  ِض الاؾخصىاء، ولِـ اإلاٗجى: )٧ل  ههًّ ِٟ
ُ
بإهه: )٧ل امغؤٍة مٛاًغٍة ل٪ َال٤ٌ(، ٩ٞلمت )ٚحِر٥( لم ج

ى لِـ ؤهذ(، بهما اإلاٗج -بال  - امغؤة َال٤ٌ ٚحَر٥ ت بإجها ٚحر٥ ٞهي َال٤ٌ(، َو ى: )٧ل امغؤٍة لي مىنٞى

َا، ٞال ٣ً٘ الُال١ ال ٖلحها وال ٖلى ٚحِرَا، ٞى٢ٗذ )ٚحر( نٟت مجغوعة المغؤة له مً اليؿاء ٚحرُ 

 ٍٝ  ، و)َال٤( زبر اإلابخضؤ، والجاع واملجغوع )لي( مخٗل٣ان بامغؤة. بلُه مجغوعٍ  الىا٢ٗت مًا

٧ل امغؤٍة لي ٚحِر٥ َال٤ ( ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ واإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب: )

اصة، خُض ؤياٝ الىن٠، ٞىن٠ ٧ل امغؤٍة  ل، ٧ان مً ؤَمها همِ الٍؼ له بإجها مٛاًغة الخدٍى

بت
َ
ا، وؤزبر بإن مً َظا ونٟها ج٩ىن َال٣ت للمساَ ى لِـ له ٚحَر مَّ ، َو

َ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها  ومً ز

 .ال ٖلحها وال ٖلى ٚحِرَاَى ٖضم و٢ٕى الُال١ 

وؤلاؾىىي ًغصٝ )ٚحر( بــ )ؾىي( مما ٌٗجي ؤهه ًجٗل لهما الخ٨م هٟؿه، ٞجاءث )ؾىي( َىا 

 ِن بمٗجى ٚحر، ووُ 
َ
ى لِـ له مً اليؿاء  ذ بها )٧لُّ ٟ امغؤة له(، ٞاإلاٗجى: )٧ل امغؤٍة لي ؾىا٥ َال٤ٌ(، َو

جضعؾىاَا، ٞال ٣ً٘ الُال١ ال ٖلحه ن )ؾىي( ازخل٠ الٗلماء ٞحها، ال٣ى٫ ب ا وال ٖلى ٚحِرَا، ٍو

ىعص َظا الخالٝ في جدلُل التر٦ُب آلاحي. ُُ  وؾ

                                                           

 وما بٗضَا. 1/52، مغظ٘ ؾاب٤،  اإلافصل للضمخششي  ششحابً ٌِٗل،  (1)

ىٓغ:2) ًُ  .282 /2، مغظ٘ ؾاب٤،  مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ابً َكام،  ( 

 .15ؾىعة ٞاَغ، مً آلاًت:  (3)

ٌ ًىٓغ: ؤلاؾىىي،   (4) ج الفشوق كلى ألاصى  .145، مغظ٘ ؾاب٤، م:  الخمهيذ في جخٍش
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 (1) (ة لي ظىي التي في اإلالابش ػالٌم ول امشأ) لى ٢ا٫ الؼوط:

 
 

ا زُب امغؤة ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "ط٦غ الخىاعػمي في ٦خاب )ألاًمان( مً )ال٩افي( ؤن عظال  متزوظ 

في اإلا٣ابغ، زم ٢ا٫: )٧ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال٤ٌ(، ٞامخىٗذ؛ ألهه متزوط، ٞىي٘ امغؤجه 

 ٢الىا: بن ؾىي ال ج٩ىن للهٟت، ٟٞي )ٚحر( م٘ الاجٟا١ 
 
٣ٞا٫: ال ٣ً٘ ٖلُه الُال١، م٘ ؤن ظماٖت

 .(2)ٖلى الىن٠ بها ؤولى، ٞاٖلمه"

ت في ؾىي   :(3)وال٣اٖضة الىدٍى

 حن: ؤجها ْٝغ م ه وظمهىع البهٍغ اوّ عؤي الخلُل وؾِبٍى ُت، ٍو لىن ٩ان، وال جسغط ًٖ الٓٞغ

 .، ٣ٞىل٪: )َظا عظل ؾىاء٥( بمجزلت:)م٩اه٪(ا ٚحر ْٝغما ظاءث ُٞه مً ٦الم الٗغب اؾم  

  حؿخٗمل: ؤجها وال٨ٗبري  الغماويعؤي  
 
ُت ٚالب  ا مىهىب  ْٞغ ا، وحؿخٗمل ٦ٛحر ا ٖلى الٓٞغ

 
 

 .٢لُال

  
 
ُحن وجبٗهم ابً مال٪: ؤجها حؿخٗمل ْٞغ ، وؤن وحؿخٗمل اؾم  ا، عؤي ال٩ٞى ا ٚحر ْٝغ

 الاؾخٗمالحن ؾىاء، ٣ًى٫ ابً مال٪:

ٍ مً الٓغٝو ُم                    ضُّ  كتهغؾىي ٦ٛحر في ظمُ٘ ما ط٦غ                 ٖو

ضٍ خ٩اًت الٟغاء: )ؤجاوي ؾىا٥( ؤي: )ؤجاوي ٚحُر٥(. ٍا ا، ٍو ى وإٖغاب   ٞحري ؤجها ٦ٛحر مٗج 

لُه، ٞةطا ٢ا٫ الؼوط: )٧ل  ، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال٤ٌ( امغؤةٖو

ؤن ج٩ىن )ؾىي( نٟت مشل ٚحر، ٞهى إلاا ؤعاص ؤن ًبحن لخُُبخه ؤهه ٚحر متزوط، بحن ؤن  ٧ل امغؤة له 

٣ابغ؛ ولظا ال )٩ًىن ونٟها بإجها ٚحر التي في اإلا٣ابغ( هي َال٤، ولِـ له امغؤة ٚحر التي ويٗها في اإلا

 ؤن ظماٖت ٢الىا بإن ؾىي ال ج٩ىن نٟت. ٣٘ الُال١، مً٘

واإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب: )٧ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال٤ٌ( ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ 

اصة، خُض ؤياٝ الىن٠ بؿىي، ٞبّحن ؤن ٧ل امغؤٍة  ل، ٧ان مً ؤَمها همِ الٍؼ مً ؤهماٍ الخدٍى

                                                           

 .144، م، 11جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .144، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

، َامل 143 -1/144، كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالًًىٓغ: قغح املخ٤٣ دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض:   (3)

(1.) 
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ت بإجها ٚحر التي في اإلا٣اب ا، مىنٞى ى لِـ له ٚحَر مَّ غ هي َال٤، َو
َ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى  ومً ز

 .ٖضم و٢ٕى الُال١ ٖلحها

 (1) (وعاةي ػىالم إال كمشة) ولى ٢ا٫ الغظل:

 (2) ( وأشاس إلى صوحخهػللذ هؤالء إال هزه) و٢ا٫:

ٗغى في مىيٗه. ُُ  ٞةن )بال( ؾخ٩ىن بمٗجى )ٚحر( وفي َظا بخال٫ ؾ

 

ٌٕ آزغ مً الاؾخ ىا٥ هى ى: حٗل٤ُ الُال١ بمكِئت هللا، ٣ٞض "اقتهغ َو صىاء في جغا٦ُب الُال١ َو

" -حٗالى-في ٖٝغ ؤَل الكٕغ حؿمُت الخٗل٤ُ بمكِئت هللا   .(3)زانت اؾخصىاء 

 (أهذ ػالم إن شاء هللا) ٞةطا ٢ا٫ الغظل لؼوظخه: 

 (4) (إن شاء هللا أهِذ ػالم) ؤو  ٢ا٫:

ا م٘ هللا، ؤو ٢هض ُٞىٓغ في ٢ىله )بن قاء هللا( َل ؾب٣ذ 
 
بـ ال٩لمت بلى لؿاهه لخّٗىصٍ لها: جإصُّ

ا، لم ًازغ  ا مد٣٣  ، ؤو بقاعة بلى ؤن ألامىع ٧لها بمكُئخه ؾبداهه، ولم ٣ًهض بها حٗل٣ُ  الخبر٥ بظ٦ٍغ

 طل٪، وو٢٘ الُال١.

ألهه ؤما بطا ٢هض بها الخٗل٤ُ خ٣ُ٣ت ؤي حٗل٤ُ ب٣ًإ الُال١ بمكِئت هللا، ٞةهه ال ٣ً٘ الُال١؛ 

ٗلم، ٞلم ًلؼم بالك٪ شخيءٌ 
ُ
 .(5)ٖل٣ه بمكِئت هللا، ومكِئت هللا ال ح

 ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ بن قاء هللا( ؤو )بن قاء هللا ؤهذ َال٤( ؤو )متى قاء هللا(. لى وؾىاءٌ 

                                                           

 .112، م، 218جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .112، م، 214جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .8/58، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،  (3)

اصة )بن قاء هللا( في جغا٦ُب الُال١،  (4) ا في جغا٦ُب ؤلاؾىىي، ل٨ً ؤقغث بلحهما لبُان ؤزغ ٍػ َظان التر٦ُبان لم ًغصا هه 

مغة َال٣ان بن قاء هللا( الظي ؤوعصٍ ؤلاؾىىي بةًجاٍػ قضًض .ومىه لُخطر جٟؿحر   التر٦ُب الخالي: )خٟهت ٖو

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5) ىٓغ: الىىوي،  4/11، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض ، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن، ٍو

ىٓغ:  الكحراػي، 8/43مغظ٘ ؾاب٤،  ب في فله ؤلامام الشافعي، ٍو
ّ
 .4/123٘ ؾاب٤، ، مغظاإلاهز
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 (1) (خفصت وكمشة ػاللان إن شاء هللا) وإطا ٢ا٫ الغظل:

طل٪ ؤن في َظا التر٦ُب اؾخصىاء  ، ومٗجى(2)مً الاؾخصىاء ٣ٖب الجمل""َظا ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: 

مغة َال٤، بن قاء هللا(، ٞالخالٝ ٨ًمً في  باإلاكِئت بٗض الجملخحن؛ بط الخ٣ضًغ: )خٟهت َال٤، ٖو

 .(3)؟-ٖمغة َال٤ -ؤم بلى ألازحرة  -ؤي الجملخحن -ؤن الاؾخصىاء ًغظ٘ بلحهما 

 لُه لم جُل٤ واخضة مجهما ؛ ألهه ٖل٤ َال٢هما ٞالىظه ألاو٫: ًىهٝغ الاؾخصىاء بلحهما، ٖو

ٗلم.
ُ
 بمكِئت هللا، ومكِئت هللا ال ح

  ،)ؤما الىظه الشاوي: ُٞىهٝغ ُٞه الاؾخصىاء بلى ما ًلُه، ؤي بلى الجملت ألازحرة )ٖمغة َال٤

٤ خٟهت وال 
َّ
لُه جُل مغة َال٤ بن قاء هللا(، ٖو م٨ً جمشُلها ٨َظا: خٟهت َال٤، )ٖو ٍو

ٗلم، والغاٞعي ًغّجر َظا  جُل٤ ٖمغة؛ ألهه ٖل٤ َال١ ٖمغة بمكِئت
ُ
هللا، ومكِئت هللا ال ح

 .(4)الغؤي

ول٨ً الكحراػي ًمُل بلى الىظه ألاو٫، ُٞىهٝغ الاؾخصىاء بلحهما، وال ٣ً٘ الُال١ ٖلى ؤّيٍ مجهما؛ 

ى عؤي ؤصعى باجباٖه.(5)ألن املجمٕى بالىاو ٧الجملت الىاخضة  ، َو

م صوحتي) في ٢ى٫ الغظل: ِ
ّ
 أػل

ُ
 (6) (ما هذث

ض ًٟٗل(، ٞمٗىاٍ: ٢اعب الٟٗل، وإن  ٣ًى٫  ؤلاؾىىي: "بطا و٢ٗذ )٧اص( في ؤلازباث، ٣ٞلذ: )٧اص ٍػ

و٢ٗذ في الىٟي، ٣٦ىل٪: )ما ٧اص ًٟٗل(، ٣ٞا٫: ًى٣ل ظماٖت ؤن مٗىاَا ؤلازباث، ؤي: ٞٗل بٗض 

لؼم مً ٖضم ا مً ألاٞٗا٫، ٍو حٍر ؤجها لىٟي اإلا٣اعبت ٦ٛحَر ؿغ، والصخُذ في الاعحكاٝ ٚو  مك٣ت ٖو

 اإلا٣اعبت ٖضم الٟٗل.

                                                           

 .114، م: 243جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .114، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (3) ىٓغ: الىىوي،  11، 4/14، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض سوطت الؼالبحن وكمذة ، ٍو

ىٓغ: الكحراػي، 8/45، مغظ٘ ؾاب٤، اإلافخحن ب في فله ، ٍو
ّ
 .128، 4/125، مغظ٘ ؾاب٤، ؤلامام الشافعياإلاهز

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (4)  .4/11، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

ب في فله ؤلامام الشافعيًىٓغ: الكحراػي،  (5)
ّ
 .128، 4/125، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاهز

 .154، م:  52جغ٦ُب ع٢م:  (6)
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٤ ػوظتي( ٞةهه ٩ًىن ب٢غاع   ِ
ّ
ا بطا ٖلمذ طل٪ ُٞخٟٕغ ٖلى اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ما ٦ضُث ؤَل

ه( بإهه ب٢غاع و٧إهه ازخاع  م البٛىي في )ٞخاٍو بالُال١ ٖلى ألاو٫ صون الشاوي. َظا َى ال٣ُاؽ، وٖػ

 .(1)ألاو٫"

ه، ل٨ً  اإلاٗجى اللٛىي ل٩اص ؤجها مً ؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت، ٞةطا
ُ
ض ًهل( ؤي ٢اعَب ونىل ٢لذ: )٧اص ٍػ

ض ًهل(، ٣ٞض ظٗلها بًٗهم إلزباث الٟٗل بٗض مك٣ت، ؤي: )ونل بٗض  ٖىض الىٟي )ما ٧اص ٍػ

ض ٖلى الىنى٫(،  ها بًٗهم لىٟي اإلا٣اعبت، وبظل٪مك٣ت(، وظٗل جىٟي و٢ٕى الٟٗل، ؤي: )ما ٢اعب ٍػ

 ٦ُب الُال١ ٌٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.واإلاٗىُان ٖلى ه٣ٌُ؛ ولظا ٞةياٞت )ما ٧اص( في جغا

ى بزباث الٟٗل بٗض مك٣ت، ٣ً٘ الُال١،  ٞةطا ٢ا٫ )ما ٦ضث ؤَل٤ ػوظتي( ٞٗلى الىظه ألاو٫، َو

ى هٟي اإلا٣اعبت، ال ٣ً٘ الُال١؛ ألن اإلاٗجى لى الىظه الشاوي، َو : )ما ٢اعبُذ ٖلى َال١ الٗم٤ُ ٖو

ٌي للُال  ْٟ  ١. ػوظتي(، ٟٞي هٟي اإلا٣اعبت هٟي للٟٗل، ؤي ه

ل، مً ؤَمها: ٫ٌ بٗضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدٍى  واإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤهه مدىَّ

   اصة )٧اص( والتي هي مً ؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت، ومً ألاٞٗا٫ الىاسخت التي جضزل ٖلى ل بٍؼ الخدٍى

٘ اإلابخضؤ اؾم   ا لها في مىي٘ ههباإلابخضؤ والخبر، ٞتٞر ٩ىن زبٍر زبر  ا (2)ا لها، ٍو ، "ل٨ً زبَر

ا" ال  .(3)٩ًىن بال مًاٖع

  ٖ ل هى ٗض ص/ بى مٗؼة َظا الخدٍى ي، خُض جدىلذ الجملت الاؾمُت َو ِ
ّ
ل املخل ا مً الخدٍى

اصة ٖىهغ الخدىٍل )٧اص(  .(4) اإلا٩ىهت مً اإلابخضؤ وزبٍر بلى ٞٗلُت بٍؼ

  ل باإلخال٫ خُض خل   الًمحر )جاء الٟاٖل( مدل اؾم ٧اص.الخدٍى

 ٤ ِ
ّ
 ػوظتي( مدل زبر ٧اص.وخلذ الجملت الٟٗلُت )ؤَل

                                                           

 .154، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (1)

 وما بٗضَا. 2/185، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً ٣ُٖل،   (2)

 .2114/ 1، مغظ٘ ؾاب٤، اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان،   (3)

 .241، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(ًىٓغ: بى مٗؼة،   (4)
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 خالصت:

اصة ًجض ؤجها ج٣ىم ٖلى زالر نُٜ،  ٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن اإلاخدب٘ لترا٦ُب الُال١ املخىلت بالٍؼ َو

ا ُٞما ًسو آزغ نُٛخحن؛ ألن  جض ؤجها ؤ٦ثر صوعاه  هي: الخىجحز، والخٗل٤ُ، وؤلاياٞت بلى اإلاؿخ٣بل، ٍو

٤ و٢ٕى الُال١ ٖلى قٍغ م
ّ
 ٗحن ؤو ٖلى ػمً مؿخ٣بلي.ٞحهما بياٞت مٗجى خُض ٖل

ا في جغا٦ُب  ا ٦بحر  ذ خحز 
ّ
ُت، و٢ض اخخل اصة: الخٗل٤ُ بالجملت الكَغ ل بالٍؼ ٞمً ؤبغػ نىع الخدٍى

ذ ؤ٦ثر مً عبٗها في ٦خاب ؤلاؾىىي، وونل ٖضصَا )
َ
ل
َّ
ا مً ؤنل 14الُال١، ٞك٩ ًُّ ا قَغ ( جغ٦ُب 

٘ َظٍ الترا٦ُب اإلاالخٓاث آلاج122ُ) ل جدبُّ  ت:( جغ٦ُب، وسجَّ

  ًا ًٖ ب٣ُت الجمل الٗغبُت، ٞهي جخإل٠ م ُت لها َبُٗت زانت جمّحَز بن الجملت الكَغ

؛ ألن الجؼاء َى اإلا٣هىص،  زالزت ٖىانغ، وحٗخبر الجملت الىىاة ٞحها هي ظملت ظىاب الكٍغ

والكٍغ ٢ُض ُٞه وجاب٘ له، ٞٗىضما ٣ًى٫: )بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤(، ٞاإلاخ٩لم ؤعاص 

 
َّ
 ٤ َظا الُال١ بكٍغ مٗحن.َال٢ها، ل٨ىه ٖل

  ،بٞاصة ٞٗلي الكٍغ والجىاب لالؾخ٣با٫، ٞةن ٧ان ماضخي اللٟٔ، ٧ان مؿخ٣بل اإلاٗجى

دمل ٖلى  ًُ ظا الخٗل٤ُ ال  ٤ َال٢ها ٖلى ٢ُامها، َو
َّ
٣٦ىل٪: )بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤(، ُٟٞه ٖل

٨ثر مجيء اإلااضخي مغاص  خهل في اإلااضخي، بهما ٣ًهض به اإلاؿخ٣بل ؤن ال٣ُام ا به ،  ٍو

 الاؾخ٣با٫ بٗض )بن( زانت.

  حر الجاػمت له ؤزٍغ في حُٛحر بن حٗل٤ُ الُال١ بالكٍغ بازخالٝ ؤصواجه الجاػمت مجها ٚو

ظا ما ْهغ بىيىح في الترا٦ُب التي  اإلاٗجى، ألامغ الظي ًمخض بلى حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي، َو

ُت، و)لى ولىال( الكَغ ُت، و)بطا( الكَغ ُخحن، وما ؤياٞخه ٧ل ؤصاة مً ا٢ترهذ بــ )بن( الكَغ

حُٛحر في اإلاٗجى، ولظل٪ و٠٢ البدض ٖلى الخٟغ٢ت بُجهً، وما بطا زغظذ َظٍ ألاصواث بلى 

   .  مٗجى آزغ ٚحر الكٍغ

اصة: جغا٦ُب الُال١ اإلاًاٞت بلى الؼمً اإلاؿخ٣بل، و٢ض وعصث في ) ل بالٍؼ ( 12ومً نىع الخدٍى

ا، وهي جغا٦ُب ا٢ترهذ بؼمً ب٣هض و٢ ٤ الُال١ جغ٦ُب  ِ
ّ
ٕى الُال١ ُٞه متى ما ظاء، ُٟٞه ٌٗل

٣ه بى٢خحن مسخلٟحن، ٣٦ىله: )ؤهذ 
ّ
٣ه بالُىم، ؤو الكهغ، ؤو ألاقهغ الخغم، ؤو ٌٗل

ّ
باألو٢اث، ٧إن ٌٗل

ا ض ٢ُىص  ج٠ًُ للمٗجى، وحٛحر الخ٨م ال٣ٟهي،  للى٢ذ، َال٤ الُىم وإن ظاء عؤؽ الكهغ(، ؤو ًٍؼ

 .. بلخ(.٣٦ىله: )ٚغة، وؾلخ، وؤو٫، و٢بل..
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ا مً ؤهىإ الخٗل٤ُ؛ طل٪   ٖ ّٗض هى اصة في جغا٦ُب الُال١: الاؾخصىاء، َو ل بالٍؼ ومً نىع الخدٍى

ظا ما ًاصي بلى ازخالٝ  ُه بزغاط بٌٗ الصخيء مىه؛ َو شجي اللٟٔ ًٖ م٣خًاٍ، ٞو ًُ ؤن الاؾخصىاء 

ًَ عنض اإلاالخٓاث آلاجُت: ّم ؤم٨
َ
 الخ٨م ال٣ٟهي، ومً ز

  ًٖ مٗىاَا ألاؾاؽ، ٞخإحي بمٗجى بال وجُٟض مٗجى الاؾخصىاء في بٌٗ مً ألاصواث ما جسغط

ا.  اإلاىاي٘، مشل: )ما( التي هي للىٟي، و)ٚحر(، و)ؾىي( اللخحن َما للىن٠ ؤؾاؾ 

   ا ى ؤن ٩ًىن اإلاؿدشجى مؿاوٍ  مً ألاهىإ اإلاهمت في الخٗل٤ُ باالؾخصىاء: الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١ َو

ا ٖلُه، وخ٨م ٌُ للمؿدشجى مىه ؤو ػاثض   اللَٛى في ال٨الم، ؿدشجى مىه، ووظىصٍ ؤقبهَ ه باَل وال 

اصة لِـ بالًغوعة ؤن ٩ًىن إلٞاصة مٗجى، ؤو ًترجب ٖلى  كحر بلى ؤن همِ الٍؼ ٌُ وفي َظا ما 

 بياٞخه حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي.

  مً ؤهىإ الخٗل٤ُ باالؾخصىاء التي ؤياٞها ال٣ٟهاء هي: حٗل٤ُ الُال١ بمكِئت هللا، ٣ٞض

" -حٗالى-في ٖٝغ ؤَل الكٕغ حؿمُت الخٗل٤ُ بمكِئت هللا  "اقتهغ ، ٞةطا (1)زانت اؾخصىاء 

حٗل٤َُ ب٣ًإ َال٢ها بمكِئت هللا،  -ؤهذ َال٤ بن قاء هللا(ب٣ىله لؼوظخه: )-٢هض الغظُل 

ٗلم، ٞلم ًلؼم بالك٪ شخيٌء، ؤما 
ُ
ٞةهه ال ٣ً٘ الُال١؛ ألهه ٖل٣ه بمكِئت هللا، ومكِئت هللا ال ح

ا م٘ هللا، ؤو بقاعة بلى ؤن ألامىع ٧لها بمكُئخه ؾبداهه،  بطا ٢هض
 
بـ ب٣ىله: )بن قاء هللا( جإصُّ

ا، لم ًازغ طل٪، وو٢٘ الُال١. ا مد٣٣   ولم ٣ًهض بها حٗل٣ُ 

ا في جغا٦ُب الُال١ خُض جاز اصة خغٝو ال٠ُٗ مً ألاهماٍ اإلاهمت ظضًّ ل بٍؼ ابن الخدٍى  غ جإزحر 

 في ٦خابه الخمهُض، في اإلاٗجى، ومً زم في ا ا٦بحر  
 

ٟغُص ٞهال ًُ ظا ما ظٗل ؤلاؾىىي  لخ٨م ال٣ٟهي، َو

تها(  .(2) ؤؾماٍ: )في جٟؿحر خغٝو حكخض خاظت ال٣ٟهاء بلى مٗٞغ

٨ظا ٖغى  اصة الكٍغَو اصة في جغا٦ُب الُال١، ٦ٍؼ اصة  الٟهل ألهىإ مخٗضصة مً ؤهىإ الٍؼ وٍػ

اصة باألخىا٫ وباله ، والٍؼ اصة الٓغٝو اصة ٖلى الاؾخصىاء، وٍػ ، ٩ٞل ٍػ اصة ألاصواث والخغٝو ٟاث، وٍػ

اصة؛ وألظل طل٪ ٧ان َظا الٟهل مً ؤ٦بر ٞهى٫  ل بالٍؼ ا مً ؤهىإ الخدٍى  ٖ ّٗض هى
ُ
الجملت الىىاة ح

اصة لً ًإحي في جغا٦ُب الٟهى٫ ال٣اصمت خماص في َظا البدض، وال ٌٗجي َظا ؤن ٖىهغ الٍؼ ، بل بن الٖا

ل -بلُه بطا ٧اهذ جدخىي ٖلى ؤ٦ثر مً همِ، وؿبت الترا٦ُب للىمِ التي جىضعط  ٌٗىص بلى همِ الخدٍى

                                                           

 .8/58، مغظ٘ ؾاب٤، البحن وكمذة اإلافخحنسوطت الؼًىٓغ: الىىوي،  (1)

ٌ ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2) ج الفشوق كلى ألاصى  .128، مغظ٘ ؾاب٤،  الخمهيذ في جخٍش
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ا في اإلاٗجى،  ما ؤزغ  ؿب التر٦ُب بلى ؤ٦ثَر
ُ
لُان و ا في اإلاٗجى، ٞةطا جىإػ التر٦َُب همُان جدٍى ألا٦ثر جإزحر 

 وفي حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.

اصة ٖلى الجملت الىىاة، ٞة اصة َى ٧ل ٍػ ل بالٍؼ لخدىٍل بالخظٝ ن همِ اوإطا ٧ان همِ الخدٍى

ا، ٦ما ؾُإحي جٟهُل طل٪.      َى ه٣و في َظٍ الجملت الىىاة، بدظٝ ؤخض ٖىانَغ
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 الفصل الثاوي: الخدىٍل بالحزف

 اإلاصؼلح واإلافهىم:

ت ٖامت حكتر٥ ٞحها اللٛاث "        ٍٛى
ُ
ّٗض الخظٝ ْاَغة ل ؤلاوؿاهُت خُض ًمُل الىا٣َىن بلى خظٝ ٌُ

هاِخبت، 
ُ
ا ٖلى ال٣غاثً اإلا بٌٗ الٗىانغ في ال٨الم، ؤو بلى خظٝ ما ٢ض ًم٨ً للؿام٘ ٞهمه اٖخماص 

 ٧اهذ ؤو ٣ٖلُت ؤو لُٟٓت
 
 ، (1)"خالُت

ُ
الاخخ٣اع، ٧لمت ؤو ظملت ؤو ؤ٦ثر؛ وطل٪ لئلًجاػ، ؤو دظٝ ٣ٞض ج

غاى، التي ًض٫ ٞحها الؿُا١ ٖلى َظا إلٞاصة الخٗمُم والخىؾ ؤلابهام، ؤو ؤو ا مً ألٚا حَر ُ٘ ... ٚو

 .الخظٝ

والخظٝ الظي جدىاوله َظٍ الضعاؾت َى الخظٝ اإلاخٗل٤ بالتر٦ُب، ال الخظٝ الهغفي ؤو 

، ٧الخ٣اء الؿا٦ىحن ؤو جىالي ألامشا٫، ؤو الى٠٢، ؤو  الهىحي الظي ٣ًهض به خظٝ خغ٦ت ؤو خٝغ

حٍر ال٫ بالخظٝ ٚو  .ؤلٖا

ه ًدىاوله والخ٣ُ٣ت  لماء اإلاٗاوي، ٞهظا ؾِبٍى ؤن الخظٝ بهظا اإلاٗجى ُوظض ٖىض ٖلماء الىدى ٖو

بالخُب٤ُ ُٞىعص ألامشلت والكىاَض التي جىضعط جدذ َظا اإلاهُلر، والتي ًم٨ً مً زاللها اؾخيخاط 

ا ؤو ٧لمت ؤو 
 
 ؤو خٞغ

 
مٗجى الخظٝ ٖىضٍ، بإهه: بؾ٣اٍ ٖىهغ مً ٖىانغ الىو، ؾىاء ٧ان خغ٦ت

كٗغ بإن (2)ظملت ٌُ غاى( ما  ه للخظٝ جدذ باب: )ما ٩ًىن في اللٟٔ مً ألٖا ِغ ؾِبٍى
ْ
، وفي ط٦

ِغص ال٨الم بٛحر خظٝ، ٣ُٞى٫: "اٖلم ؤجهم مما  ًَ ا ٌٗغى في ال٨الم، وؤن ألانل ؤن  ّٗض ٖاعي  ٌُ الخظٝ 

ؿخٛىىن بالصخيء ًٖ  ٗىيىن َو دظٞىن َو ًدظٞىن ال٩لم، وإن ٧ان ؤنله في ال٨الم ٚحر طل٪، ٍو

ا"الصخ
 
ؿخٗمل ختى ًهحر ؾا٢ُ ٌُ ا ما ٢غٍع (3)يء الظي ؤنله في ٦المهم ؤن  ظا ٌكبه ٦شحر  ، َو

لُىن مً وظىص بيُت ٖم٣ُت هي  ، وؤن الخظٝ َى همِ (4)الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملتالخدٍى

                                                           

ت: الضاع الجامُٗت للُباٖت واليكغ، ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيخمىصة، َاَغ ؾلُمان،  (2) ، )ص.ٍ( )الاؾ٨ىضٍع

 4م( م:2448

م وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصأظلىب الحزف في اللش ًىٓغ: زلىٝ، مهُٟى قاَغ،  (2) ، )ّٖمان: صاع 2، ٍآن الىٍش

 .24، 21م( م:1224ال٨ٟغ، 

ه،  (3)  .11، 14، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىخابؾِبٍى

 .12، مغظ٘ ؾاب٤، م: ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيًىٓغ: خمىصة، َاَغ ؾلُمان،  (4)
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لُت  ل ٌٗغى ٖلى التر٦ُب ُٞى٣لها مً ظملت جىلُضًت بلى ظملت جدٍى ٦ما ؾُإحي  -مً ؤهماٍ الخدٍى

 .-جٟهُل طل٪

ّضٍ ابً ظجي مً شجاٖت الٗغبُت، ٞإوعصٍ جدذ باٍب ؾّماٍ بهظا الاؾم: )في شجاٖت الٗغبُت(  ٖو

اصة، والخ٣ضًم والخإزحر ....." غي ؤن ؤلاًجاػ (1)خُض ٢ا٫: "بن مٗٓم طل٪ بهما َى الخظٝ، والٍؼ ، ٍو

ا ٞحها ب٨ثرة، ٣ُٞى٫:" واٖلم ؤن الٗغب بلى ؤلاًجاػ ؤمُل  مً ؾماث الٗغبُت التي ججٗل الخظٝ واعص 

ا ماطهت باؾخ٨غاٍ جل٪ الخا٫ وماللها" َغ ً ؤلا٦شاع ؤبٗض، ؤال جغي ؤجها في خا٫ بَالتها وج٨ٍغ  .(2)ٖو

حن في ؤلا٢غاع بىظىص الخظٝ في اللٛت، وال مً خُض يغوعة  ومً اإلاٗلىم ؤهه ال زالٝ بحن الىدٍى

مىاي٘ الخظٝ، وفي ج٣ضًغ املخظٝو ج٣ضًغ املخظٝو للىنى٫ بلى اإلاٗجى، بهما ٧ان زالٞهم في 

وم٣ضاٍع
، وفي بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاغاصٞت له، ٧اإليماع، والاؾدخاع، والخ٣ضًغ، والازتزا٫ (3)

 .(4)والازخهاع

ى الجغظاوي ٖبضال٣اَغوؤما  "باب ص٤ُ٢ اإلاؿل٪،  ٣ٞض زهه بباب في ٦خاب )صالثل ؤلاعجاػ(، َو

غي به جغ٥ الظ٦غ ؤٞصر مً الظ٦غ، ٞالهمذ ل٠ُُ اإلاإزظ، عجُب ألامغ قبُه بالسخغ، ٞةه٪ ج

ِبن .."
ُ
ا بطا لم ج ض لئلٞاصة، وججض٥ ؤل٠ُ ما ج٩ىن بطا لم جى٤ُ، وؤجم ما ج٩ىن بُاه  ، (5)ًٖ ؤلاٞاصة ؤٍػ

خظو١ خالوجه وظما٫ نُاٚخه، صون ؤن  وألهه مً ٖلماء البالٚت ٣ٞض ٧ان ًإحي بمىاي٘ الخظٝ ٍو

ا ٖلى ج٣ضًغ املخظٝو خه، ٢اثال: "ٞخإمل َظٍ ألابُاث ٧لها ... واهٓغ بلى و  ٩ًىن َمه مىهبًّ مٗٞغ

َذ  ُْ مى٢ٗها مً هٟؿ٪ ، وإلى ما ججضٍ مً الل٠ُ والٓٝغ بطا ؤهذ مغعث بمىي٘ الخظٝ مجها، زم ٞلّ

ُغصَّ ما خظٝ الكاٖغ، وؤن جسغظه بلى 
َ
 ؤن ج

ْ
٠

َّ
الىٟـ ٖما ججض، وؤلُٟذ الىٓغ ُٞما جدـ به، زم ج٩ل

ض"لٟٓ٪ ... ٞةه٪ حٗلْم ؤن  ٍٝ َى ٢الصة الجُض و٢اٖضة الخجٍى  .(6)الظي ٢لُذ ٦ما ٢لُذ، وؤن ُعّب خظ

                                                           

 .1/132، مغظ٘ ؾاب٤،  الخصابصابً ظجي،  (1)

 .2/81اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (2)

 .13، مغظ٘ ؾاب٤، م:ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيًىٓغ: خمىصة، َاَغ ؾلُمان،  (3)

م وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصأظلىب الحزف في اللش ًىٓغ: زلىٝ، مهُٟى قاَغ،  (4) ، مغظ٘ ؾاب٤، م:  آن الىٍش

)ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، 2، ٍدساظت في كىاسض التراهيببىاء الجملت الاظميت ، والىجاع، ٨ٞغي ٖبضاإلاىٗم، 11 - 11

 .112 – 114م(، م:1223

 .221مغظ٘ ؾاب٤، م: بخد٤ُ٣: دمحم عقُض عيا، ، دالبل ؤلاعجاص ،الجغظاوي  (1)

 .223اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: (6)
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٣َهض بلحها ٖىض خظٝ  ًُ ومً َىا ٧اهذ ٖىاًت البالُٚحن بإٚغاى الخظٝ وبُان ألاَضاٝ التي 

غاى   ًٖ َظٍ ألٚا
َ
٧لمت ؤو ظملت مً التر٦ُب جٟى١ ٖىاًت الىداة، ختى ّٖض ابً َكام الخضًض

 في ًٞ الىدى، 
 
ا صون مبخضؤ، ؤو ًٞىال وؤن ٖمل الىدىي َى ما ا٢خًخه الهىاٖت، بإن ًجض زبر 

دظٝ الٟاٖل لٗٓمخه وخ٣اعة اإلاٟٗى٫،  ًُ  صون ٖامل. ٣ٞا٫: وؤما ٢ىلهم: 
 
ا صون ظؼاء، ؤو مٗمىال

 
قَغ

ٌل مجهم ٖلى نىاٖت البُان ُّٟ  .(1)ؤو للجهل به، ؤو للخٝى ٖلُه ؤو مىه، ٞهى جُ

ت لم اإلاٗاوي؛ب والخ٣ُ٣ت ؤن َىا٥ نلت ٢ٍى ض بٌٗ الباخشحن ؤن٣ض ٞ حن ٖلم الىدى ٖو
َّ
 ؤ٦

ت ألانلفي هي مباخض ٖلم اإلاٗاوي  ظا ما  ، (3)و٢ض وٗخه بًٗهم بالىدى الٗالي ،(2)مباخض هدٍى َو

ل لهظٍ الضعاؾت؛ بط ؾخ٣ىم في ٚالبُتها ٖلى ٦شحر مً ألابىاب اإلاكتر٦ت  ٘ ؤهماٍ الخدٍى ؾُٓهغ في جدبُّ

اصة، والخظٝ،بحن ٖلمي الىدى واإلاٗا  ال٣اثم بحن  والخ٣ضًم والخإزحر، وي، ٧الٍؼ
َ
ظا ما ًا٦ض الاعجباٍ َو

ُل ألظله، ٦ـإن ٩ًىن   الى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى الضاللي والٛغِى الظي جيء الخدٍى
َ
الٗلمحن، وؤَمُت

للخس٠ُٟ، ؤو الازخهاع، ؤو الخُٗٓم، ؤو الخد٣حر، ؤو ؤلابهام، ؤو البُان بٗض ؤلابهام، ؤو الجهل 

، ؤو الٗلم الىاضر به، ؤو الخٝى مىه ؤو ٖلُه ... بلخباملخ  .(4)ظٝو

 ششوغ الحزف:

م َظا الخظٝ 
ُ
ا و٢ىاٖض جد٨

 
الخظٝ في اللٛت ال ًدضر ٠ُ٦ قاء اإلاخ٩لم، بل بن َىا٥ قغَو

٣ـّىـُىه، وُظّل اٖخماصَا ٖلى ؤال ًاّصي َظا الخظٝ بلى ؤلابهام ؤو اللبـ في اإلاٗجى، وؤن ٩ًىن َىا٥ 
ُ
وج

 . ٣ّضٍع  صلُل ٖلى املخظٝو ًٟهمه الؿام٘ ٍو

ت مً الكغٍو ال  ، وهي بةًجاػ:(5)تي جيبػي مغاٖاتها ٖىض الخظٝول٣ض وي٘ ابً َكام مجمٖى

 .  وظىص صلُل ٖلى املخظٝو

                                                           

 .1/548، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب، ًىٓغ: ابً َكام (1)

)بٛضاص: صاع الكاون  2، ٍكلم اإلالاوي بحن ألاصل الىدىي واإلاىسور البالغي ي،دمحم خؿحن ٖلًىٓغ: الهٛحر،  (2)

 .54م(، م: 2484الش٣اُٞت الٗامت، 

 .48، مغظ٘ ؾاب٤، م: ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيًىٓغ: خمىصة، َاَغ ؾلُمان،  (3)

اللشابً ، وزىٍلض، دمحم ألامحن، 221 – 44مغظ٘ ؾاب٤، م:  ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيًىٓغ: خمىصة،  (4)

٘، 2، ٍاإلالىىٍت وؿاهشة الحزف في التراهيب اللشآهيت  . 25 -21م(، م: 1228، )ّٖمان: صاع اإلاٗتز لليكغ والخىَػ

 .522 – 1/341، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب، ًىٓغ: ابً َكام (5)
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 .دظٝ الٟاٖل وال هاثبه وال ُمكبهه ًُ  ؤال ٩ًىن املخظٝو ٧الجؼء، ٞال 

  ٌض لالزخهاع، ٞال ٣ًا٫: )الظي عؤًُذ ٌض للُى٫، والخظٝ مٍغ ض مٍغ ِ
ّ
ضا؛ ألن اإلاا٦

َّ
ؤال ٩ًىن ما٦

ض( بدظٝ الٗاثض وجى٦ُضٍ، وإهم ٌض(.هَٟؿه ٍػ  ا ٣ًا٫: )الظي عؤًُخه هَٟؿه ٍػ

  ؤال ًاصي خظٞه بلى ازخهاع املخخهغ، ولظا ال ًدظٝ اؾم الٟٗل صون مٗمىله؛ ألهه

 ازخهاع للٟٗل.

  ذ ا، ٞال ًدظٝ الجاع والجاػم والىانب للٟٗل، بال في مىاي٘ ٢ٍى  ٟ  يُٗ
 

ؤال ٩ًىن ٖامال

ــغ ٞحها الاؾخٗما٫.
ُ
ــش
َ
، و٦  ٞحها الضاللت ٖلى املخظٝو

 ا ًٖ ؤ ، ٞةطا ٧ان الٗىهغ الظي ًغاص خظٞه ٖىي  ا ًٖ شخيء مدظٝو ال ٩ًىن املخظٝو َٖىي 

، ٞدظٞه  ، ٞالخظٝ ممخى٘؛ ألن اإلاّٗىى ظاء لُىىب مىاب املخظٝو ٖىهغ آزغ مدظٝو

ٍٝ للٛغى مً وظىصٍ.  مىا

  ٌض(؛ ؤال ًاصي الخظٝ بلى تهُئت الٗامل للٗمل، و٢ُٗه ٖىه، ٞال ًجىػ: )يغبجي ويغبُذ ٍػ

ض ٖلى ؤهه مٟٗى٫ به، زم ٣ًُ٘ ألن  الخظٝ ًاصي بلى تهُئت الٟٗل الشاوي )يغبذ( للٗمل في ٍػ

ض    ا( ٞاٌٖل بالٟٗل ألاو٫ )يغبجي(.َظا الٗمل ٖلى ؤن )ٍػ

 .ؤال ًاصي الخظٝ بلى بٖما٫ الٗامل ال٠ًُٗ، م٘ بم٩ان ٖمل الٗامل ال٣ىي 

غ مً بٗضٍ ؿَّ ض ٖىاًت وجٟهَظٍ ال ٞو ا بمٍؼ ، وجىاولَى   ُل،كغٍو
 
ا ومجهم مً ؤياٝ ٖلحها قغَو

، وؤقاع بلى ٖضم ص٢تها(1)ظضًضة َض بٌٗ َظٍ الكغٍو
َ
، والخ٣ُ٣ت ؤجهم ؤنابىا في (2)، ومجهم مً ه٣

ظ٦غ باٖخباع طل٪؛ ٞبٌٗ الكغٍو التي 
ُ
٦غث ٚحر نالخت ألن ج

ُ
ا لى٢ٕى الخظٝ؛ ألن وا٢٘ ط

 
َا قغَو

لىهىم ما ًىا٢ًها، وزلهىا بلى ؤن مضاع اللٛت ًسالٟها، باإلياٞت بلى ؤجها ٚحر مُغصة، ظاء في ا

، وؤال ًٟطخي الخظٝ بلى اللبـ في  حن ؤؾاؾُحن، َما: وظىص صلُل ٖلى املخظٝو الخظٝ عاظ٘ لكَغ

 اإلاٗجى.

ظا ما حن، صون ؤ٢غجه الضعاؾت، وألظل طل٪ ؾخٗغ  َو ط بلى الا٦خٟاء بالخضًض ًٖ َظًً الكَغ

ىلجذ ٦شح ُٖ ؛ بط  ا مً ٢بل.خاظت بلى ؤلاٞايت في ب٣ُت الكغٍو  ر 

                                                           

 .145، مغظ٘ ؾاب٤، الاظميت دساظت في كىاسض التراهيب بىاء الجملتًىُغ: الىجاع، ٨ٞغي ٖبضاإلاىٗم،  (1)

أظلىب الحزف في وما بٗضَا، وزلىٝ،  221، مغظ٘ ؾاب٤، م: ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبيًىٓغ: خمىصة،  (2)

م وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصاللش   .77 ، مغظ٘ ؾاب٤، م: آن الىٍش
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 ٌ ٗحن ٖلى بصعا٥ الٗىهغ ؤو وحىد دليل كلى املحزوف: الششغ ألاو
ُ
ىت ؤو ٖالمت ح ، ؤي وظىص ٢ٍغ

ا، ؤو هي الضلُل الظي ًيبجي ٖلُه الخ٨م  ؿخٛجي ًٖ ط٦َغ ضَا اإلاخ٩لم َو ت، التي ًٍغ الٗىانغ املخظٞو

 . (1)بىظىص خظٝ في الىو

ىت  ت الخظٝ ؤو ما ٌٗٝغ بال٣ٍغ
ّ
ىت لُٟٓت )م٣الُت(، وما مً ق٪ ؤن ؤصل جإحي ٖلى ؤهىإ ٖضة: ٢ٍغ

ىت ٣ٖلُت. ىت خالُت )م٣امُت(، و٢ٍغ  و٢ٍغ

 ىت اللفـيت : جخمشل في ؤن ٩ًىن في ؾُا١ ال٨الم ؾاب٤ ؤو الخ٤ ًض٫ ٖلى الٗىانغ اللٍش

ت، وهي ٖلى ؤعبٗت ؤهىإ:  املخظٞو

o  ٌض(، إلاً ٌؿإ٫: )مً خايٌغ؟(، ُٞدِظٝ الخبر )خايٌغ( في صلُل لٟٓي ٖام: ٣٦ىل٪: )ٍػ

 الجىاب؛ ألهه مظ٧ىع في الؿاا٫.

o  ٣ت ه٤ُ اإلاخ٩لم وؤصاثه الهىحي بٌٗ الٗىانغ ٟهم مً ٍَغ ًُ صلُل نىحي: خُض 

ت، و٢ض ؤقاع لهظا ابً ظجي، في خظٝ الهٟت وب٣اء الضلُل الهىحي ٖلحها، ٧إن  املخظٞو

 
 

ض في ٢ىة لٟٔ )هللا( وجُُل اج٣ى٫ في مضِح بوؿان: )٧ان وهللا عظال لهىث بها، (، ٞتًز

ا ...  ٖ  ؤو شجا
 

 ٞايال
 

ت، ؤي عظال  . (2)ٞخٟهم الهٟت املخظٞو

o  :ؤي ،)
 

 وؾهال
 

ا صون هانب، ٦ما في ٢ىلهم: )ؤَال ِغص اللٟٔ مىهىب  ًَ صلُل بٖغابي: ٧إن 

، و٢ض خظٝ الٟٗل ل٨ثرة الاؾخٗما٫، و٦ظل٪ في ؤؾالُب 
 

، وؾل٨ذ ؾهال
 

وظضث ؤَال

غاء والخدظًغ.  الىضاء والازخهام وؤلٚا

o  :ؿخض٫ بها ما ًيؿب بلى نىاٖت الىدىصلُل نىاعي ٌُ ، بىاؾُت ٢ىاهحن ويٗها الىداة 

ا   هانب 
 

عون ٞٗال ا يغبخه(، خُض ٣ًّضِ ض  ، ٦ما في باب الاقخٛا٫، هدى: )ٍػ ٖلى املخظٝو

ا(. ض   للمٟٗى٫ به )ٍػ

  ىت ، وهي الٓغٝو اإلاالبؿت للىو اللٛىي، ولها ؤَمُت ٦بحرة في جدضًض مٗىاٍ :الحاليتاللٍش

 
َ
ا ٞخ٣ى٫: )م٨ت وعب  وهي ما ًٟهم مً الؿُا١ ؤو اإلا٣ام التي ٢ُلذ ُٞه الٗباعة، ٧إن جغي خاظ 

ُض    ال٨ٗبت( ٞدظٞذ الٟٗل: )ًٍغ
َ
 (.م٨ت

                                                           

، )ال٣اَغة، صاع 1، ٍباألظاليب الشفيلت، والحياة اللغىٍت اإلاخجذدةالىدى الىافي مم سبؼه ًىٓغ: خؿً، ٖباؽ،  (1)

، )ص.ث((،   .125، 2/441اإلاٗاٝع

 .1/152، مغظ٘ ؾاب٤، الخصابصًىٓغ: ابً ظجي،  (2)
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 ىت الللليت حها ٌٗمض الؿام٘ بلى خظٝ بٌٗ اللٍش : وهي هٕى مً ال٣غاثً الخالُت، ٞو

همها ب٣ٗىلهم، ٣٦ىله ا ٖلى بصعا٥ الؿامٗحن ٞو ا الٗىانغ، اٖخماص  ( اؾدىاص 
َ
م: )ؤ٧لذ الكاة

 ٖلى ما ظغث به الٗاصة مً ؤ٧ل لخمها، ٞدظٝ اإلاًاٝ، وؤحى باإلاًاٝ بلُه م٩اهه.

ؤال ًاصي خظٝ ٖىهغ في ال٨الم بلى الخباؽ ٖلى  خُض، فهى أمً اللبغ: الثاويالششغ وؤما 

ضمذ ال٣غاثً ؤو  ُٖ الؿام٘ مً هاخُت اإلاٗجى، ومغظ٘ ٢ًُت )ؤمً اللبـ( بلى وظىص ال٣غاثً، ٞةن 

 
 

: ًمخى٘ خظٝ ٧اهذ ٚحر ٧اُٞت، ٞٗىض طل٪ ًمخى٘ الخظٝ؛ ألن اللٛت ج٣ىم ٖلى ؤلاٞهام، ٞمشال

ٍل(؛  ، َل اإلاىنٝى م٘ ب٣اء نٟخه، هدى: )مغعث بٍُى ت اإلاىنٝى ىت ال٣ٗلُت ال ج٨ٟي إلاٗٞغ ألن ال٣ٍغ

٤ ؤو ظبل ... بلخ.    َى عظل ؤو ٍَغ

  ً ظا َى الخا٫ ؤً ا ٖىض جىاو٫ الخظٝ في الىدى الخضًض، ٣ٞض خٓي بٗىاًت ٦بحرة مً ٢َِبل َو

ل، ٞ ا مً ٖىانغ الخدٍى لُت، وظٗلٍى ٖىهغ  ت الخدٍى في الجملت الىىاة؛  ه٣ٌو  ىهؤصخاب الىٍٓغ

لها  لُت، لٛغى في اإلاٗجى، وجب٣ى الجملت جدمل مٗجى ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُهلخدٍى  .(1) بلى ظملت جدٍى

م٨ً جمشُله بـ:   ًخم بمىظب َظا الىمِ خظٝ ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ التر٦ُب، ٍو

  ؤ + ب  ᴓ  ب + 

٫ الٗملُت ؤ + ب بلى )ب( ٣ِٞ  ، ؤي ؤن )ؤ( خِظٞذ.(2)بمٗجى جدىُّ

  ؤ +   ؤ + بᴓ 

 ٫  ، ؤي ؤن )ب( خِظٞذ.(3)الٗملُت ؤ + ب بلى )ؤ( ٣ِٞبمٗجى جدىُّ

  ؤ +   ؤ + ب + طᴓ  ط + 

٫ الٗملُت ؤ + ب + ط بلى )ؤ + ط(، ؤي ؤن )ب( خِظٞذ.  بمٗجى جدىُّ

  ؤ + ب +   ؤ + ب + طᴓ   

٫ الٗملُت ؤ + ب + ط بلى )ؤ + ب(، ؤي ؤن )ط( خِظٞذ.  بمٗجى جدىُّ

                                                           

 .214مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها زلُل ؤخمض،  ٖماًغة، (2)

 .18مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتًىٓغ: الخىلي، دمحم،  (1)

ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبًىٓغ: الباع، ابتها٫،  (3)  .15، مغظ٘ ؾاب٤، م:  يمـاهش هـٍش
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ا طل٪ مً  َن بحَّ ٞحكىمؿ٩ي للخظٝ و٢ض ؤقاع  ع  ؤهه ًم٨ً خظٝ ٖىهغ ما ٣ِٞ بطا ٧ان م٣غَّ

٣ت به، وجدخىي ؾماجه اإلاعجمُت، ؤو بطا ٧ان ٖىهغ   ِ
ّ
ومً ا طا صاللت طاجُت،  زال٫ ٖباعة جغ٦ُبُت مخٗل

،  (Penelope hates to wash dishes): خظٝ الٟاٖل، ٦ما في ؤمشلت الخظٝ التي ؤوعصَا:

لُه ٞةن ) ( في البيُت الٗم٣ُت هي الٟاٖل للٟٗل الشاوي Penelopeٞالجملت اخخىث ٖلى ٞٗلحن، ٖو

(washل بلى البيُت الؿُدُت  ، وطل٪ لئلًجاػ ولضاللت ال٨الم ٖلُه.(1)(، ل٨ىه خظٞه ٖىض الخدٍى

 ومً طل٪ ؤًًا خظٞه للهٟت اإلا٨غعة، ٟٞي ٢ىله:

Richard is as stubborn as our father is. 

 والبيُت الٗم٣ُت له: 

Richard is as stubborn as our father is stubborn. 

دكاعص ٖىُض مشل ؤبِىا ٖىُض( دكاعص ٖىُض مشل ؤبِىا(، ولم ٣ًل: )ٍع ٣ٞا٫: )ٍع
ظا ًمازل ما (2) ، َو

 ظاء في الٗغبُت.

ا، جٟؿحٍر للجملت الُلبُت:     ً                                   .Read the bookومً طل٪ ؤً

  .You will read the bookبإّن ؤنلها:                                                                                   

(، وواضر ؤن َظا ٌكبه الخ٣ضًغ في الىدى ٣ٞyou willض خظٝ مجها الٟاٖل والٟٗل اإلاؿاٖض: )

 .(3)الٗغبي بلى خٍض ٦بحر

بحن حكىمؿ٩ي ؤن  ظمُ٘ الترا٦ُب في ؤي لٛت مً اللٛاث جغظ٘ بلى هٕى واخض مً الجمل َى ٍو

ا ما ج٩ىن في الجمل The kernel sentenceالجملت الىىاة ) ا وصاثم  ( التي جخه٠ ببؿاَتها و٢هَغ

ت اإلابيُت للمٗلىم.  ؤلازباٍع

لي في جٟ ٣ت التي ٣ًضمها اإلاىهج الخدٍى لَخٔ بىيىح الدكابه ال٨بحر؛ "ٞالٍُغ ًُ ٨ظا  ؿحر ْاَغة َو

، (4)الخظٝ هي هي التي ٢ضمها الىدى الٗغبي" ؛ بط ٌٗخمض جغازىا الىدىي ٖلى مُٗاع ألانل والٟٕغ

٨ُٞخب الىداة الٗغب ال٣ضماء ملُئت باأل٢ىا٫ التي جبدض ًٖ ؤنل الجملت، وهي ؤ٢ىا٫ اٞترايُت، 

                                                           

 .212مغظ٘ ؾاب٤، م: ،(بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث  الغاظخي، ٖبضٍ،  (1)

 .244اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)

 .28، مغظ٘ ؾاب٤، م: في الذسط اللشبي ؿاهشة الحزفًىٓغ: خمىصة،  (3)

 .244مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،(بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث  الغاظخي، ٖبضٍ،  (4)



189 

 

٣ُ
ُ
لها بلى الهىعة التي ه  للجملت، زم ًبدض في جدٍى

 
ري طل٪ ذ بها، وما ٌٗتًٟترى ٞحها الىدىي ؤنال

ٟتريىن اإلاؿىض ؤو اإلاؿىض بلُه مً حٛحر في اإلاٗجى ٣ّضعوهه، ٍو ، ٞجراَم ًبدشىن ًٖ املخظٝو ٍو

، ٢اثلحن: )وألانل ُٞه ٦ظا(، ؤو )َظا ما ْهغ لي في ؤنلها( ظا ألانل َى ما ٌؿمى في (1)املخظٝو ، َو

ى ما ًداولىن الى٢ٝى ٖلُه مً زال٫ ٖىانغ البيُت  لُت بالبيُت الٗم٣ُت، َو ت الخدٍى الىٍٓغ

ل.   الؿُدُت وما صزلها مً ؤهماٍ جدٍى

ا ٞحها، وله ظمالُاجه في التر٦ُب  ا ٦بحر  ٗت ًجضٍ ًدخل خحز  واإلاخدب٘ للخظٝ في ههىم الكَغ

؛ ومً َىا ٧اهذ الخاظت بلى الى٢ىٝ ٖلى َظٍ املخاط٠ً، وإصعا٥ إلاٗجىوآزاٍع في ازخالٝ ا ال٣غآوي،

حر طل٪ مً ألاؾباب  ، ٚو ا في ٞهم الىهىم وجىيُذ اإلاٗجى اإلاغاص، وعنض الاخخماالث في ج٣ضًٍغ ؤزَغ

م في ٞهم الٗضًض مً الىهىم حَر ً ٚو  . (2)التي جاصي بلى و٢ٕى زالٝ بحن اإلاٟؿٍغ

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱ  مً طل٪ ٢ىله حٗالى:

َّ رتيب ىب
 :(4)، ٣ٞض ازخل٠ الٗلماء في ٞهم َظا الىو ٖلى مظَبحن(3)

ُه خظٝ، والخ٣ضًغ: )مً ٧ان مى٨م  اإلاظَب ألاو٫: ؤن َظا الىو ظاء ٖلى زالٝ ألانل، ٞو

ا وؤُٞغ، ٞةهه  ا ؤو مؿاٞغ   ً ة مً ؤًام ؤزغ(، ؤي: مً ٧ان مٍغ ا ؤو ٖلى ؾٟغ ]ٞإُٞغ[ ٞٗضَّ  ً مٍغ

لى َظا ٞاإلاٍغٌ واإلاؿاٞغ ًجىػ لهما الهىم، وإطا ناما ٞال ٢ًاء ٖلحهما، ٣ًطخي في ؤًام  ؤزغ، ٖو

ى عؤي الجمهىع، وصلُلهم في طل٪: خضًض الغؾى٫ إلاا ؾإله خمؼة بً  ٖمغو ألاؾلمي: "ؤؤنىم في َو

 .(5)٣ٞا٫: "بن قئذ ٞهم، وإن قئذ ٞإُٞغ" الؿٟغ؟"

                                                           

بجضة،  حزوس، الىادي ألادبي الثلافيًىٓغ: الهالر، زلىص نالر ، ظملت الكٍغ ٖىض الىداة وألانىلُحن الٗغب،  (1)

 .531م(، م: 1221، )24، ط 5مج 

م وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصأظلىب الحزف في اللش ًغاظ٘ ٦خاب:  (2) ، إلاهُٟى قاَغ زلىٝ، مغظ٘ ؾاب٤،  آن الىٍش

 وما بٗضَا. 45الباب الشاوي، )ؤزغ ؤؾلىب الخظٝ في اإلاٗاوي وؤلاعجاػ(، م:

 .284ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت :  (3)

م وأزشه في أظلىب الحزف في اللش ًىٓغ: زلىٝ،  (4)  .212، مغظ٘ ؾاب٤، م:اإلالاوي وؤلاعجاصآن الىٍش

 .14، 1/11، ٦خاب الهىم، باب الهىم في الؿٟغ وؤلاُٞاع، مغظ٘ ؾاب٤، صحيذ البخاسي البساعي،  (5)
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ا ؤو واإلاظَب الشاوي: ؤن َظا الىو ظاء ٖلى ألانل، ولِـ   ً ُٞه خظٝ، ؤي: مً ٧ان مٍغ

جب  لى َظا ٞاإلاٍغٌ واإلاؿاٞغ ال ًجىػ لهما الهىم، ٍو ٣طخي في ؤًام ؤزغ، ٖو ا ٞةهه ًُٟغ ٍو مؿاٞغ 

 .(1)ٖلحهما ال٣ًاء، وصلُلهم ٖلى طل٪ ألازظ بٓاَغ الىو

 والغاجر َى مظَب الجمهىع؛ الؾخضاللهم بالؿىت.

ٓهغ مً َظا اإلاشا٫ ٠ُ٦ ؤن اخخما٫ الىو للخ ر في جٟؿحر آلاًت، وجبٗه ٍو ضمه ٚحَّ ظٝ ٖو

  .  ازخالٝ في الخ٨م بحن ظىاػ الهىم للمؿاٞغ واإلاٍغٌ، وبحن ٖضم ظىاٍػ

ُما ًلي   هي.الخ٨م ال٣ٟ حُٛحرإّصي بلى لترا٦ُب صزلها الخظٝ ٞؤمشلت ٞو

 في )الىىهب الذسي(:  جشاهيب الؼالق املحىلت بالحزف

 ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
 إن دخلذ الذاس ج

ُ
 (2)(لحنؼل

ٖ   بطا ظاء -ءالجؼا -ًٖ ظىاب الكٍغ ؤو ًخدضر ؤلاؾىىي  ى لى ؤحى باإلاًإع ٣ُٞى٫: "ا، مٞغ

  ٖ ى  والخالت َظٍ مٞغ
َ
 ا، ٣ٞا٫: )ج

ُ
ً  ُل ا ٖىض ا؛ ألهه وإن لم ٨ًً ظىاب  ٣حن( بةزباث الىىن ٧ان ٦ظل٪ ؤً

 
 

٩ىن صلُال ه، ٞهى ٖلى هُت الخ٣ضًم، ٍو ، ٦ما بطا ؾِبٍى ٢ّضمه ٣ٞا٫: ؤهذ َال٤ بن  ٖلى ظىاب مدظٝو

 .(3)"صزلِذ ....

 
 

ٖ  في َظا التر٦ُب و٢٘ ظىاب الكٍغ ٞٗال ٖ   مًاع ى ٗه ا مٞغ المت ٞع زبىث الىىن )جُل٣حن(، ا ٖو

 و٢ض ازخل٠ الٗلماء في مشل َظا التر٦ُب، ٞسّغظىا البِذ الكٗغي:

 وإن ؤجاٍ زلُل ًىم مؿإلٍت       ٣ًى٫ُ: ال ٚاثب مالي وال َخِغُم.

 ى آلاحي:ٖلى الىد

                                                           

ـ،  (1) ، جد٤ُ٣: ٖبضالٛجي ٖبضالخال٤، )ص.ٍ(، )بحروث: صاع ال٨خب أخيام اللشآنًىٓغ: الكاٞعي، دمحم بً بصَع

 .228، 2/225م(، 2451الٗلمُت، 

، وفي جد٤ُ٣ 142، م: 1، 435ٍ، م: 2، ًىٓغ يبِ الٟٗل في جد٤ُ٣ الؿٗضي، 138ٍ، م: 251جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .121بؾماُٖل، م: 

 .138، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)
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، ص٫  ه: ًغي ؤن الٟٗل )٣ًى٫ُ( ُعٞ٘ ٖلى ج٣ضًغ خظٝ الجىاب، ٞجىاب الكٍغ مدظٝو ؾِبٍى

ٕى اإلاظ٧ىع، "٩ُٞىن صلُل الجىاب ال ُٖىه" ، وج٣ضًغ (1)ٖلُه اإلاٞغ وعجبخه الخ٣ضًم ٖلى ؤصاة الكٍغ

 .(2)ال٨الم: )٣ًى٫ ال ٚاثب مالي بن ؤجاٍ زلٌُل ٣ًْل طل٪(

٘ ظىاب الك ُ  وزّغط آزغون ٞع ٗل الكٍغ بطا ٧ان ماي ا ٍغ َىا بإن ٞٗل الكٍغ ماٍى، ٞو

ٗه؛ ألهه إلاا لم ًٓهغ الجؼم في ٞٗل  هدى: )بْن ٢مَذ ؤ٢ىُم( ٞةن ظىاب الكٍغ ًجىػ ؤن ًب٣ى ٖلى ٞع

غ٥ الجىاب ٖلى ؤو٫ ؤخىاله 
ُ
٘ -الكٍغ ج ى الٞغ ا في اللٟٔ ٞهى مجؼوم في  -َو  ٖ ى ى بن ٧ان مٞغ ، َو

ُ  ، ٞهم إلاا عؤوا (3)اإلاٗجى ؛ ل٩ىهه ماي ا، يٟٗذ ًٖ الٗمل في ألاصاة لم ًٓهغ ٖملها في ٞٗل الكٍغ

  ٖ ى ُ٘ الجىاِب اإلاؿبى١ بماٍى ال ٖمل ُٞه لؤلصاة، و٢الىا: "وعَ ا، ٞهى الجىاب، ل٨ً الجىاب ٞجاء مٞغ
ْ
ٞ

" ُ  (4)ؤو بمًإع مىٟي بلم ٢ىي  ٖ  ، و٢الىا: "بطا ٧ان الكٍغ ماي ا، ظاػ ظؼم ظىاب ا، والجؼاء مًاع

ٗه، و٦الَما خؿً"الجؼ   .(5)اء وٞع

  :وجغ٦ُب الُال١
َ
 )بن صزلِذ الضاع ج

ُ
ه ٣حن( ال ًبٗض البخت ًٖ َظا الكاَض، ُٞل ٗلى عؤي ؾِبٍى

  ٩ًىن 
 
ى في ج٣ضًغ الخظىاب الكٍغ مدظٞو ٕى )جُل٣حن(، َو لُه ا، ص٫ ٖلُه اإلاًإع اإلاٞغ ٣ضًم، ٖو

 
َ
٣حن، بن صزلذ الضاع ج

ُ
ُل

َ
 ٞالبيُت الٗم٣ُت: )ج

ُ
ل َظا التر٦ُبجم و  ،٣ي(ُل بلى البيُت الؿُدُت  جدٍى

ل آلاجُت:  ٖبر ؤهماٍ الخدٍى

 :اصة  الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

 :ٝالخظ 

                                                           

 .483، 1/481، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسبابً َكام،   (1)

ه،  (2) ت ببىال١ ٖام الىخابًىٓغ: ؾِبٍى ، اسحشاف الظشب، واهٓغ ؤًًا: ؤبا خُان، 2/413َـ ، 2123، الُبٗت ألامحًر

، كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالً، وؤًًا: قغح املخ٤٣ دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض: 2853/ 4مغظ٘ ؾاب٤،  

4/285. 

حن والىىفيحنؤلاهصاف في معابل الخال ًىٓغ: ألاهباعي، ٦ما٫ الضًً ؤبى البر٧اث ،  (3) ، ف بحن الىدىٍحن: البصٍش

ت، جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض،   .1/318م(، 2445)ص.ٍ(، )بحروث، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .4/283، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًابً َكام ألاههاعي،  (4)

 .4/14، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًابً ٣ُٖل،  (5)
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ٕى )جُل٣حن(، والظي َى في هُت الخ٣ضًم وإال إلاا  ؛ ألهه ص٫ ٖلُه اإلاًإع اإلاٞغ خظٝ ظىاب الكٍغ

  ٖ ى  ا.٧ان مٞغ

 :ؤلاخال٫ 

 .ٖلل )ًاء املخاَبت( مدل الٟاالًمحر اإلاخه بخال٫

ا بخال٫ ، ؤما الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو ٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ

 الجىاب ٣ٞض خظٝ.

  ٖ ى غ٥ مٞغ
ُ
، وج ً ٞلم ًدظٝ ظىاب الكٍغ ، وصزل ٞحها همِ ا ٖلى ألانلوؤما ٖلى عؤي آلازٍغ

ل باإلخال٫، خُض خلذ الجملت   . الٟٗلُت مً الٟٗل والٟاٖل )جُل٣حن( مدل ظىاب الكٍغالخدٍى

(1) )أهذ ػالم إن دخلِذ( في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
 

 
َ
 ًإحي ؤلاؾىىي بهظا التر٦ُب لُبحن ؤهه مشل التر٦ُب الؿاب٤ )بن صزلذ الضاع ج

ُ
٣حن( الظي ُل

ٕى ٖلُه، ؤما في َظا التر٦ُب  ؛ لضاللت اإلاٞغ ٞدظٝ  زلِذ()ؤهذ َال٤ بن ص خظٝ مىه ظىاب الكٍغ

؛ ألهه ص٫ ٖلُه ما ج٣ضم ا، ٣ٞا٫: لى ؤحى باإلاًاع  ، ٣ُٞى٫: "ظىاب الكٍغ  ٖ ى ٕ والخالت َظٍ مٞغ

 
ُ
ُل

َ
ه، ٞهى ٖلى هُت )ج ا ٖىض ؾِبٍى ا؛ ألهه وإن لم ٨ًً ظىاب   ً ٣حن( بةزباث الىىن ٧ان ٦ظل٪ ؤً

، ٦ما بطا ٢ّضمه ٣ٞا٫: ؤهذ َال٤ بن   ٖلى ظىاب مدظٝو
 

٩ىن صلُال  .(2)"صزلِذ ....الخ٣ضًم، ٍو

 وجٟهُل اإلاؿإلت ٦ما ًلي:

ٞ ، غ بالجىاب ٖلى ؤصاة الكٍغ ِٗ ك
ٌُ م ما  والاؾخٛىاء به ًٖ ط٦غ الجىاب، ٟي َظا التر٦ُب ج٣ضَّ

ا، ا في  ٞبضؤ بجملت جهلر ؤن ج٩ىن ظىاب  ا، و٢ض وعص َظا ٦شحر  زم ؤحى بٟٗل الكٍغ ولم ًظ٦غ له ظىاب 

َّ ين ىن نن من زنرن مم ام يل ٱُّٱال٣غآن، مً طل٪: 
 مل خل حل جل ٱُّٱ و٢ىله:، (3)

                                                           

 .138، م: 254جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .138، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)

 .228ؾىعة  آ٫ ٖمغان، مً آلاًت:  (3)
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َّ حن جن مم خم حم جم هل
ٖلى الىدى  ، وازخل٠ مى٠٢ الىداة مً َظٍ الىهىم(1)

 الخالي:

حن: َم مما َى  ٞمظَب ظمهىع البهٍغ ؤهه "ًجب خظٝ الجىاب، بن ٧ان الضا٫ ٖلُه ما ج٣ضَّ

 ، بمٗجى ؤهه "بطا ج٣ضم ما ٌكبه الجىاب (2)ظىاٌب في اإلاٗجى، هدى: )ؤهذ ْالم بن ٞٗلَذ("
 

 ٧ان صلُال

ا بلمٖلى خظٝ الجىاب لؼم بط طا٥ ؤن ٩ًىن ٞٗل الكٍغ ماضخي اللٟٔ، ؤو م٣غوه  مىٗىا ٞ (3)"، ٍو

ال ًجىػ ؤن ًخ٣ضم ج٣ضًم ظىاب الكٍغ ٖلى ٞٗله؛ وحجتهم: ؤن ؤصاة الكٍغ لها نضع ال٨الم ٞ

الجملت لم ًجٗلىا لظا و وج٣ضًم الجىاب ٖلُه ًسل به؛ الجىاب ٖلحها، ٞالكٍغ له خ٤ الخهضع، 

اإلاخ٣ضمت هي الجىاب؛ ألجها ظملت اؾمُت ٚحر م٣ترهت بالٟاء، ومٗلىم ؤن الجىاب بطا ٧ان ظملت 

  .(4)اؾمُت وظب ا٢تراهه بالٟاء ؤو بةطا الٟجاثُت

ُ دظٝ، وؤن ال٨الم اإلاخ٣ضم )الجملت الاؾمُت( حوؤما مظَب ال٩ٞى ًُ ن: ٞغؤوا ؤن ظىاب الكٍغ لم 

يخهغ اب(5)َى الجىاب  خ٤ِّ ِٞٗل الكٍغ بالخهّضع، بإن خ٤  لهظا الغؤي ً ال٣ُم، ٍو
َ
ا ٨ٞغة عاصًّ

ٌ٘  -في الخ٣ُ٣ت  -ع الخهضُّ  بهما َى للجىاب ال للٟٗل؛ ألن "الجؼاء َى اإلا٣هىص، والكٍغ ٢ٌُض ُٞه وجاب

؛ ألن  ا ًٖ اإلاكغٍو ا ما ًجيء الكٍغ مخإزغ  ا، ولهظا ٦شحر   ٗ له، ٞهى مً َظا الىظه عجبخه الخ٣ضًم َب

ى الٛاًت، والكٍغ ؾبب ووؾُلت، ٞخ٣ضًم اإلاكغٍو َى ج٣ضًم الٛاًاث اإلاكغٍو َ ى اإلا٣هىص َو

م  ا، ٩ٞل مجهما له الخ٣ضم بىظه، وج٣ضُّ ا وإن ج٣ّضمذ الىؾُلت وظىص  ٖلى وؾاثلها، وعجبتها الخ٣ضًم طَى 

ا مخإزغة"  .(6)الٛاًت ؤ٢ىي، وإطا و٢ٗذ في مغجبتها ٞإي خاظت بلى ؤن ج٣ّضَع

                                                           

 .228ؾىعة  ألاوٗام، آلاًت:  (1)

 .4/243، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًابً َكام،  (2)

 .2854/ 4، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان ،  (3)

كذة العالً إلى جىطيذ ًىٓغ: ؤبى خُان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، وؤًًا: قغح املخ٤٣ دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض:  (4)

 (.1، َامل)245، 4/243، أوضح اإلاعالً

 .4/245ًىٓغ: قغح املخ٤٣ دمحم مخي الضًً، اإلاغظ٘ هٟؿه،  (5)

ت (6)  .2/42، مغظ٘ ؾاب٤، بذاةم الفىابذ، ابً ٢ُم الجىٍػ
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ِٗ وؤما ٖضم وظىص عوا  بِ لُٟٓت ٧الٟاء وإطا، ٞ
َّ
 ل
ُ
ُحن في َظا ؤن َظٍ الغوابِ ًاحى بها في  ت ال٩ٞى

ا ًٖ الٗمل، ولِـ   ٟ خالت جإزغ الجىاب ال ج٣ضمه، ٞهي "ال جىاؾب نضع ال٨الم، وإهما ًاحى بها زل

 .(1)م٘ الخ٣ضًم ٖمل ٞال خاظت بلحها"

ظَب ؤلاؾىىي مظَب ؤَل البهغة،  ظىاب الكٍغ لضاللت ما ج٣ضم ٖلُه،  ٍو
َ
ومً ٞحري خظٝ

مَّ 
َ
لها بلى ، و٢ض (إهذ َال٤ٞؤهذ َال٤، بن صزلِذ )ج٩ىن البيُت الٗم٣ُت لهظٍ التر٦ُب:  ز جم جدٍى

ل آلاجُت:   البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدٍى

  :اصة  الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

 :ٝالخظ 

؛ ألهه صلذ ٖلُه الجملت الاؾمُت التي ظاءث في ؤو٫ ال٨الم )ؤهذ  ظىابخظٝ  الكٍغ

 َال٤(.

 :ؤلاخال٫ 

 الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ للؼوظت. بخال٫

 .مدل الٟاٖل الاؾم الٓاَغفي )صزلِذ( الًمحر اإلاخهل )جاء املخاَبت(  بخال٫

اٖلب ، ؤما ه )صزلِذ خال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً الٟٗل اإلااضخي ٞو ( مدل ٞٗل الكٍغ

 الجىاب ٣ٞض خظٝ.

ل ٞحها َى  ُحن ٞىمِ الخدٍى ، خُض ٢ّضم ظىاب الكٍغ إكادة الترجيبوؤما ٖلى مظَب ال٩ٞى

غ
ّ
ٗله، )ؤهذ َال٤(، وؤز )ٞاء الجؼاء( ٞلم جضزل ٖلى الجملت الاؾمُت  خظٝو  ؤصاة الكٍغ ٞو

مه ألجها ال جىاؾب نضع ال٨الم، وإهما ًاحىاإلاخ٣ضمت؛   . بها في خالت جإزغ الجىاب ال ج٣ضُّ

حن ُحن مً خُض اإلاٗجى ب٣ُذ ؤلاقاعة بلى شخيء مهم في الٟغ١ بحن ج٣ضًغ البهٍغ ، ٟٞي وال٩ٞى

حن ؤن اإلاخ٩لم بجى ٦المه ؤو٫ ألامغ ٖلى  "٢ىل٪: )ؤهذ ْالم بن آطًخجي(، ٞةن مٗىاٍ ٖلى ج٣ضًغ البهٍغ

ا بإن املخاَب ْالم، زم بضا له  ، ٞهى ؤقبه شخيء بالخسهُو ؤلازباع ظاػم  ؤن ٌٗل٣ه ٖلى الكٍغ

ُحن ٞةن اإلاخ٩لم بجى ٦المه ٖلى الك٪ والترصص مً ؤو٫ ألامغ،  بٗض الخٗمُم، وؤما ٖلى ج٣ضًغ ال٩ٞى

                                                           

 (.1، َامل)4/245، كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالًقغح املخ٤٣ دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض:  (1)
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غ١ٌ  حن في جغ٦ُب )ؤهِذ َال٤ بن ٞٗلِذ(؛ ، (1)بحن البىاءًً" ٞو ج البهٍغ ومً َىا ًم٨ً اإلاُل بلى جسٍغ

ى دمل اإلاٗجى  ٞهظا ٣ًخطخي الجؼم في اإلاٗجى، َو ًُ مُلىب في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي، وؤولى مً ؤن 

  ٖلى الترصص والك٪.

 (2) (إن دخلِذ الذاس فؼالم) في ٢ى٫ الؼوط لؼوظخه:

ت الا : "٣ًى٫ ؤلاؾىىي  
َ
ت َظىاب  الُجْمل َٗ َىا٢ِ

ْ
ٍغؾمُت ال

ّ
ن ًدظٝ اإلا ،ا للك

َ
ىض بًجىػ ؤ ِٖ َخَضؤ ِمجها 

ال َٗ
َ
٣ىِله ح

َ
 َّ جهين ىن من ٱُّٱٱ:ىالٗلم ِبِه ٦

ُهم، ،(3)
َ
ٞغٕو ٞمً بطا ٖلمذ طل٪  ؤي: ٞ

اع ُٞال٤ بن صزلِذ ) :اإلاؿإلت ؤن ٣ًى٫  ٗ(، الضَّ حَر٤ ِبن لم ٨ًً له ػو ِلُِصَخت الخَّ
َ
 َظت ٚ

ُ
٤ ا وجُل

٣٘ ٖلى واِخض ،املخاَبت َُ ا ٞ  ة و ِٞةن ٧اَن له ٚحَر
ُ
 .(4)"نٗحَّ ح

ت م ما ًض٫ ٖلُه في ظملت  :ٞال٣اٖضة الىدٍى ؛ لخ٣ضُّ ظىاػ خظٝ اإلابخضؤ بٗض ٞاء ظىاب الكٍغ

ظا الخظٝ ٦شحٌر  ع اإلابخضؤ بـ )ؤهِذ(، َو ى جاء املخاَبت؛ ولظا ٣ًضَّ ، َو في ال٣غآن والكٗغ  الكٍغ

له والخ٣ضًغ: )ٞٗم، (5)َّخي حي جي يهىه مه جه ين ٱُّٱوألامشا٫، ومشله في ٢ىله حٗالى: 

َّ ىث نث  مث زث رث يت ُّٱلىٟؿه وإؾاءجه ٖلحها(، و٢ىله حٗالى: 
 يه ىه ٱُّٱ، و٢ىله: (6)

َّ ميخي حي جي
 ... بلخ. (7)

ؤي: )بن صزلْذ ػوظخه الضاَع : )بن صزلِذ الضاع ٞإهِذ َال٤(، ت للتر٦ُب هيالٗم٣ُ البيُتٞ

 ٞؼوظخه َال٤(.

ل آلاجُت: لها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدٍى  جم جدٍى

 اصة  :الٍؼ

                                                           

 (.1، َامل)4/245اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (2)

 .152، م: 254جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .112ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:( 1)

 .152م: مغظ٘ ؾاب٤، ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

 .21 مً آلاًت: ت،جازُؾىعة ال( 1)

 .44 مً آلاًت: ،ٞهلذؾىعة ( 3)

 .131 مً آلاًت: ؾىعة الب٣غة،( 5)
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. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت.

 :ؤلاخال٫ 

مدل الاؾم  في جغ٦ُب الكٍغ )صزلِذ(  الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت بخال٫

 .الٓاَغ

اٖ ، بخال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو له ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ

، و الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخضؤ امل وإخال٫ ( مدل ظىاب الكٍغ الغبِ خظٝو وزبٍر

 بُجهما بالٟاء.

 :ٝالخظ 

ذ م بخضؤؿىض بلُه اإلاخظٝ اإلا
ّ
ى الغ٦ً ألاؾاؽ في الجملت الاؾمُت التي خل دل )ؤهِذ( َو

.  ظىاب الكٍغ

لُه ٞ ل، ٧ان ٖو صزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى
ُ
ي في الٗباعة الؿاب٣ت ؤ التر٦ُب الكَغ

جغجب ٖلى طل٪ خ٨م ٣ٞهي، ٣ُٞ٘ الُال١ بن لم ، ٞدظٝ اإلابخضؤ للٗلم به، و الخظٝ مً ؤَمها همِ

ا بت٨ًً له ػوظت ٚحَر
َ
ع بـ )ؤهِذ( املخاَ ّضِ

ُ
ا، ؛ ألن املخظٝو ٢ ٘ ٖلى َواِخضة ، ؤما بن ٧ان له ٚحَر

َ
٣ َُ
َ
ٞ

 ًّ  ال بض ؤن و مجه
ُ
٤ َال١نٗحَّ ح

ّ
ا  ، و٧إن اإلاٗجى الٗم٤ُ ًهبذ: )بن صزلِذ الضاع ٟٞالهت َال٤( ُٞٗل ٚحَر

بت ل
َ
  .لضاعمً ػوظاجه ٖلى صزى٫ املخاَ

 (1) (إن دخلذ الذاس إرا أهذ ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ا بالٟاء ؤو ما الجملت الاؾمُت ظىاب  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا و٢ٗذ  ، ٞال بض مً جهضًَغ ا للكٍغ

٣ًىم م٣امها، وهي بطا الٟجاثُت ... بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت، ما بطا ٢ا٫: )بن صزلِذ الضاع 

ا بال ظؼاء، 
 
دخمل ؤن ٩ًىن َظا قَغ ًُ بطا ؤهِذ َال٤(، ٞاإلاخجه و٢ٕى الُال١ ٖىض الضزى٫، وإن ٧ان 

                                                           

 .134، م: 253جغ٦ُب ع٢م:  (1)
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ها ًٖ  والخ٣ضًغ: بن صزلِذ و٢ذ و٢ٕى الُال١ ٖلُ٪، خهل ٦ظا و٦ظا، ولم ٨ًمل ال٨الم، بال ؤهه نضَّ

 .(1)طل٪ ؤن بٖما٫ اللٟٔ ؤولى مً بلٛاثه"

ا، وج٩ىن  ا وجإحي اؾم 
 
ت التي جإحي ٖلحها )بطا( ٞهي  جإحي خٞغ مغ الخضًض ًٖ الاؾخٗماالث الىدٍى

 :ٖلى ٖضة ؤوظه، ٞمً اؾخٗماالتها

 
ًّ
ا صالا

 
 ٖلى اإلاٟاظإة، وجسخو بالجمل الاؾمُت، وال جدخاط بلى ظىاب، وال ج٣٘ في ؤن ج٩ىن خٞغ

ٛجي )بطا( (2)الابخضاء، ومٗىاَا الخا٫ ال الاؾخ٣با٫، هدى:)زغظُذ ٞةطا ألاؾُض بالباب(
ُ
جىػ ؤن ح ، ٍو

ُت، ٞخ٩ىن عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه، هدى:  يب ىب ٱُّٱالٟجاثُت ًٖ الٟاء في الجملت الكَغ

 َّ زث رث يت ىت  نت مت زت رت
: وهي ؤن ٩ًىن الجىاب ظملت اؾمُت، (3) ، وطل٪ بكغٍو

حر ما٦ضة بةّن  -ؤي ال ًضزل ٖلحها هٟي  -مىظبت  حر َلبُت، ٚو و٧ىن )بطا( جغبِ ظملت الجىاب ، (4)، ٚو

ه   .(5)بجملت الكٍغ َى مظَب الخلُل وؾِبٍى

ا والشاوي مً اؾخٗماالتها
 
ا، ٞالٛالب ُٞه ؤن ج٩ىن ْٞغ للمؿخ٣بل، مخًمىت مٗجى : ؤن ج٩ىن اؾم 

ض ٣ُْٞم بلُه(، وهي ٨ٖـ  ، وجسخو بالضزى٫ ٖلى الجملت الٟٗلُت، هدى: )بطا ظاء ٍػ الكٍغ

ُتك، و٢ض جسغط ًٖ الالٟجاثُت َّ ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱٱومشاله ٢ىله حٗالى: َغ
، ٞخ٩ىن  (6)

ا لخبر اإلابخضؤ بٗضَا 
 
ُت والجملت الاؾمُت ظىاب   -ْٞغ لُه (7) -ٟاء ا ال٢ترهذ بالولى ٧اهذ قَغ ، ٖو

                                                           

  .152 – 138ؤلاؾىىي، اإلاغظ٘ هٟؿه، م: (1)

ىٓغ ؤًًا: ابً َكام ، 151، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويًىٓغ: اإلاغاصي،  (2) مغني اللبيب ، ٍو

ب  .2/221مغظ٘ ؾاب٤، ، كً هخب ألاكاٍس

 .13ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (3)

ا: ابً َكام، 2851، 2852/ 4، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (4)  ً ىٓغ ؤً ، ٍو

 .4/241، مغظ٘ ؾاب٤، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً

 .2851ًىٓغ: ؤبى خُان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (5)

 .15الكىعي، مً آلاًت: ؾىعة  (6)

ا: ابً َكام، 151 – 134، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويًىٓغ: اإلاغاصي،  (7)  ً ىٓغ ؤً مغني ، ٍو

ب  .225 – 2/228، مغظ٘ ؾاب٤، اللبيب كً هخب ألاكاٍس
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، ٦ما في ٞاإلاٗجى: )َم ٌٟٛغون و٢ذ ًٚبهم( ، و٦ظل٪ بطا ؤجذ بٗض ال٣ؿم ٞال جخًمً مٗجى الكٍغ

 (1)َّني مي زي ري ٱُّٱ٢ىله حٗالى:
َ
 ، ؤي و٢ذ ح
َ
ُه.ٛ
ّ
  ك

لى َظا ٞالبيُت  الٗم٣ُ ٖو
ُ
بطا  الضاَع  ت لهظا التر٦ُب ٖلى الىظه ألاو٫، هي: )بن صزلذ الؼوظت

لِـ في التر٦ُب خظٝ لجىاب ، و ، عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه)بطا( ٞجاثُتـ الؼوظت َال٤(، ٞ

.  الكٍغ

اصة   ٤ َظٍ ال٣اٖضة و٧ان لها ؤزغ في اإلاٗجى، هي: الٍؼ ل الظي ظاءث ٞو وؤبغػ ؤهماٍ الخدٍى

ضث )بطا( الٟجاثُت،  ذوؤلاخال٫، خُض ٍػ
َّ
مدل الٟاء في عبُها ٞٗل الكٍغ بجىابه، ٦ما جم  وخلـ

ذ بخال٫ الجمل
ّ
، وخل اٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ ت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

، و الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً )اإلابخ ( مدل ظىاب الكٍغ  بِ بُجهما بةطا الٟجاثُت.عُ ضؤ وزبٍر

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي بىاء ٖلى َظا ا   .(2)صزىلها الضاع لخ٣ضًغ، ؤهه ٣ً٘ الُال١ ٖلحها ٞىع ٖو

ُت، ؤي ؤجها  ُت زغظذ ًٖ الكَغ ؤما ٖلى الخٟؿحر آلازغ لهظا التر٦ُب ٞإٚلب ْجي ؤن )بطا( ْٞغ

، ل٨ً ظىابها  ، وهي بمٗجى )و٢ذ ؤو خحن(، وب٣ُذ )بن( جُٟض مٗجى الكٍغ ٚحر مخًمىت مٗجى الكٍغ

لُه ٞالبيُت الٗم٣ُت لهظا الىظه  ا ؤلاؾىىي  -ُخظٝ، ٖو ٕ و٢ى )بن صزلِذ الضاع و٢ذ : -٦ما ٢ّضَع

 لم ٨ًمل ال٨الم.  الُال١ ٖلُ٪ خهل ٦ظا و٦ظا( ٩ٞإهه 

اصة  ٤ َظٍ ال٣اٖضة و٧ان لها ؤزغ في اإلاٗجى، هي: الٍؼ ل الظي ظاءث ٞو وؤبغػ ؤهماٍ الخدٍى

ذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي والخظٝ، 
ّ
ا، وخل خُض ؤي٠ُ لٟٗل الكٍغ ٢ُض 

اٖله ومٟٗىله + الٓٝغ ) ( مدلٞو ، و  بطا( ومجغوٍع .ٞٗل الكٍغ  ُخظٝ ظىاب الكٍغ

ً، وإلُه ؤقاع ؤلاؾىىي، وعّجر الىظه ألاو٫؛ ألن بٖما٫  خطر بجالء الٟغ١ بحن الخٟؿحًر ٍو

ضٍ  اللٟٔ ؤولى مً بلٛاثه، ًٞال ٖلى ؤن الخٟؿحر الشاوي ًدخاط ُٞه بلى ج٣ضًغ املخظٝو الظي ًٍغ

 َِ
ُ
، وال ًىظض صلُل ... بلخ.او ؤَغص٥ِ  ْىِ٪ الؼوط، ٧إن ٩ًىن: بن صزلِذ الضاع و٢ذ َال٢٪ ؤيغْب٪ ؤو ؤ

ً ٖبض الخلُم ِٖسخىَظا الىظه عّجر ، و٢ض اإلاغاص ًض٫ ٖلى املخظٝو ّضٍ مً  مً الباخشحن اإلاٗانٍغ ٖو

ليالخٗضُّ   في الؼظغ: )وهللا لئن ٢مُذ بلُ٪( همواؾدكهض ب٣ىل، في بصعا٥ ؤبٗاص الخضر اللٛىي  ص الخإٍو

                                                           

 .2ؾىعة اللُل، آلاًت:  (1)

  .152ؤلاؾىىي، اإلاغظ٘ هٟؿه، م: (2)
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ل اللٛىي  ا ؤن َظا الخدٍى ذ بالجىاب؛ ألن الؿام٘ ًظَب  بالخظٝ مىّضخ  ؤبلٜ وؤٞصر مً الخهٍغ

  .(1)ب٨ٍٟغ بلى مسخل٠ ؤهىإ ال٣ٗىباث، ٞخخ٩ازغ ٖلُه ٞال ًضعي ؤحهً ًّخ٣ي

ْمِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ُ
  َوهللا ِإن ك

َ
 لخ

ْ
 ؼ
ُ
 (2)(ً  لِ ــل

ٍغ َو٢ؿماظ طا: " بؤلاؾىىي ٣ًى٫ 
َ
ُهما ُمب ،خم٘ ق َٗ ـَ َم ِْ َجىاب للمخ٣ضم ل٩ُٞىن ا ،َخضؤولَ

دظٝ َظىاب اإلا زغ لضاللت ألاو٫ ٖلُخَ ٍو
َ
٣ى٫ ٞٗلى َظ ،ِه إ

َ
ْمَذ  َوهللا ِبْن ) :ا ج

ُ
٢  ًَّ ىن ال (أل٢ىم  ِبالالِم َوالىُّ

  ؛ْؼِم جالبِ 
َ
ٍغَجىاب لل٣ؿم اللن األ

ّ
٣لذ ، للك

َ
ى ٨ٖؿذ ٞ

َ
 بَوهللا ) :َول

ُ
٩ (ْم ن ٣ًم َوهللا ؤ٢

َ
ال  ؛اَن َمْجُؼوم 

 
َ
ٍغن الأل

ّ
ٝوَوَظ  ،َجىاب للك

ُ
٣ؿم َمْدظ

ْ
 ٢ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا طا ب، َىاب ال

 
 ا٫َ مشال

ْمِذ ) :لؼوظخه
ُ
 لخَ  َوهللا ِبن ٢

ُ
 ٞ (،ًَّ ٣ِ ُل

ُ
 خـــــاإلا

َّ
ال جه ٞـ

َّ
ٕى الُ

ُ
ْىض الُِه ُو٢ ِٖ َجَؼاء ِإن لم ٨ًً الو ٣ُام ١ 

ن َظىاب ال ؛اَمْىُظىص  
َ
امهأِل

َ
 .(3)"٣ؿم ٣ًىم م٣

ٍغ َو٢ؿمُٞه اْظخم٘ ًٓهغ في اإلاٗجى الٗم٤ُ لهظا التر٦ُب ؤهه 
َ
، و ٧ل  مً الكٍغ وال٣ؿم ق

ا،  )وهللا لخَ  :٩ٞإن الخ٣ضًغ ًدخاط ظىاب 
ْ
 ـُ
ُ
 ل

َ
ًَّ بن صزلذ الضاع ج ٣ِ 

ْ
 ـُ
ُ
ن  في إ الجىابحظخمَؿخدُل او  ٣ي(ل

دظٝ ؤخضَما، لضاللت ٧ل واخض مجهما ٖلى آلازغ؛ و ظملت واخضة؛  ًُ ا ؤن  ظا ما ؤقاع لظا ٧ان لؼام  َو

٪ ... ظاػ ألهه في مٗجى: لئن ؤجِخجي أل٦غمى٪، وال بض بلُه  ه ب٣ىله: "ٞلى ٢لذ: بن ؤجِخجي أل٦غمىَّ ؾِبٍى

، والظي ًخطر (4)مً َظٍ الالم مًمغة ؤو مٓهغة ألجها للُمحن، ٧إه٪ ٢لذ: وهللا لئن ؤجِخجي أل٦غمّى٪"

ئت لل٣ؿم مً مشاله ؤهه مما اظ م ال٣ؿم ٞالجىاب له، والم اإلاَى ، وج٣ضَّ خم٘ ُٞه ٢ؿم وقٍغ

ت      .، ٞإنلها: )لئن( = )٫ + بْن(مدظٞو

ٞةطا اظخم٘ الكٍغ وال٣ؿم ؤظُب الؿاب٤ مجهما، وخظٝ ظىاب اإلاخإزغ، َظا بن لم ًخ٣ضم 

 .(5)ٖلحهما طو زبر

                                                           

 .232، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (1)

، وفي 181، م: 1، 418ٍ، م: 2، ًىٓغ يبِ الٟٗل في جد٤ُ٣ الؿٗضي، 134ٍ، م: 231التر٦ُب ع٢م: ( 2)

  .122جد٤ُ٣ بؾماُٖل، م: 

  .134، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي، ( 3)

ه،  (4) ت ببىال١ ٖام الىخابؾِبٍى  .2/413َـ ، 2123، الُبٗت ألامحًر

 .4/14، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًابً ٣ُٖل،  (5)
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م٨ً ال٣ى٫ ؤن البيُت الٗم٣ُت التي جدخىي ٖلى ظىابحن جم جدى  ٍلها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ٍو

ل آلاجُت:  ؤهماٍ الخدٍى

 اصة  الٍؼ

. اصة ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ  ٍػ

اصة لٟٔ الجاللت الضا٫  .، وواو ال٣ؿمٖلى ال٣ؿم ٍػ

 ِ
ّ
اصة الالم والىىن اإلاا٦   ضجحن في ظىاب الكٍغ اإلاًإع اإلاشبذٍػ

ُ
ل
ْ
()لَخُ ًَّ ٣ِ. 

 :ٝالخظ 

٘  خظٝ ٞاٖل؛ مىٗا اللخ٣اء الؿا٦ىحن، )ًاء املخاَبت وهىن ًاء املخاَبت والتي هي في مدل ٞع

ت. ب٣ي ٖلى ٦ؿغ ما ٢بلها للضاللت ٖلى الُاء املخظٞو
ُ
 الخى٦ُض(، وؤ

٘ وهىن الخى٦ُض الش٣ُلت(.                                            خظٝ ٘؛ ٦غاَت اظخمإ ألامشا٫ )هىن الٞغ                                                   هىن الٞغ

  خظٝ ظىاب الكٍغ
ُ
ل
ْ
ُ
َ
 ؛ ألهه ص٫ ٖلُه ظىاب ال٣ؿم اإلاظ٧ىع )لخَ ٣ي()ج

ُ
 ٣ًِ(.ُل

 :ؤلاخال٫ 

 ِذ(.، في جغ٦ُب الكٍغ )٢مخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الٟاٖلالًمحر اإلا بخال٫

(، املخاَبت( مدل الٟاٖل الًمحر املخظٝو )ًاء بخال٫ ًَّ ٣ِ
ُ
ل
ْ
 .في )لَخُ

، ؤما  اٖله ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ بخال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

 الجىاب ٣ٞض خظٝ.

ظىاب ال٣ؿم ًض٫ ن أل ؛ ظملت ظىاب ال٣ؿم مدل ظملت ظىاب الكٍغ املخظٝو بخال٫

٣ىم م٣امه.  ٖلُه ٍو

 ظىاب الكٍغلحها الُال١، وإن ٧ان ٤ ٢ُامها و٢٘ ٖوؤما مً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي ٞمتى ما جد٣

 
 
 .هٟؿه الخ٨م ال٣ٟهي خل مدله، وؤصي ظىاب ال٣ؿما، بال ؤن مدظٞو
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يب) في ٢ى٫ الغظل:  (1) (هىذ ػالم وٍص

٢ا٫: َىض َال٤ٌ  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "املخظٝو للٗلم به بمشابت اإلاظ٧ىع، ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا

 
ُ
ــل
ْ
ُل ًَ يب، ٞةجهما   .(3)ؤقبه َظا مً ؾاثغ ال٣ٗىص"، و٦ظل٪ ما (2)٣انوٍػ

ت ؤهه بطا ط٦غث ظملت م٩ىهت مً مبخضؤ وزبر، زم ٠ُٖ ٖلى اإلابخضؤ هٓحٌر له  ال٣اٖضة الىدٍى

مغو ٦ظل٪  مغو، ٞالخ٣ضًغ: ٖو ض ٢اثم ٖو ًصر ؤلازباع ٖىه بالخبر الؿاب٤، ظاػ خظٝ الخبر، هدى: ٍػ

َّ ينىن من خن ٱُّٱ، وهدى ٢ىله حٗالى: (4)ؤي: ٢اثم
ل (5) بدظٝ اإلا٨غع إلٞاصة  َهىا، ٞالخدٍى

 .(6)الازخهاع

يب َال٤(،   يب( بىِخه الٗم٣ُت: )َىض َال٤ وٍػ والتر٦ُب الظي ظاء به ؤلاؾىىي: )َىض َال٤ وٍػ

ى َىض، وصر ؤلازباع ًٖ اوُخظٝ مىه الخبر ظىاػ   يب اؾم مُٗٝى ٠ُٖ ٖلى هٓحر له َو ؛ ألن ٍػ

ى )َال٤(، ٞضزل همِ مً ؤ يب بالخبر الؿاب٤ لهىض، َو ىا جٓهغ ٍػ ى الخظٝ، "َو ل، َو هماٍ الخدٍى

 ًُّ ى ؤؾاؾ
 
ا مً مُُٗاث الخظٝ التر٦ُبي؛ خُض ؤٚجى ًٖ بٖاصة اللٟٔ ٢ُمت ال٠ُٗ باٖخباٍع مُٗ

ت" لُت ظىاٍػ ب٣اٖضة جدٍى
(7) 

َ
 ، والخ٨م ال٣ٟهي ُٞه ؤجهما ج

ُ
 ٣ان.ُل

 (8) (أهذ ػالم أكل مً ػللخحن وأهثر مً ػللت) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ؤلاؾىىي: "بطا ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت(، ٢ا٫ ال٣اضخي الخؿحن في ٣ًى٫ 

حٗل٣ُخه: و٢ٗذ َظٍ اإلاؿإلت بىِؿابىع ٞإٞتى ٞحها الكُش ؤبى اإلاٗالي بى٢ٕى َل٣خحن، ومضع٦ه ْاَغ. 

 وقِ
 
ا، وإلاا ٢ا٫: ئ  وؤٞتى ٞحها ال٣ُٟه ؤبى ببغاَُم بى٢ٕى زالر؛ ألهه إلاا ٢ا٫: )ؤ٢ل مً َل٣خحن( ٧ان َل٣ت

)ؤ٦ثر مً َل٣ت( و٢ٗذ ؤًًا َل٣خان، ٩ُٞىن املجمٕى زالر َل٣اث وقِئا، ٣ُٞ٘ الشالر ..... ٢لُذ: 

والهىاب ألاو٫؛ ألن ٢ىله: )وؤ٦ثر مً َل٣ت( لِـ بةوكاء َال١، بل َى ٠ُٖ ٖلى ؤ٢ل، و)ؤ٢ل( 

                                                           

  .151، م: 281التر٦ُب ع٢م: ( 2)

 .124، وفي جد٤ُ٣ بؾماُٖل، م: 144، م: 1، 451ٍ، م: 2ًىٓغ يبِ الٟٗل في جد٤ُ٣ الؿٗضي، ٍ (2)

 . 151اب٤، م: مغظ٘ ؾ، الذسي الىىهب ؤلاؾىىي، ( 1)

 .121، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ؿاهشة الحزف في الذسط اللغىي ًىٓغ: خمىصة، ( 4)

ض، مً آلاًت:  ( 1)   .11ؾىعة الٖغ

 .31، مغظ٘ ؾاب٤، م:  في الىدى اللشبي الخدىٍليت مً ألاهماغ،  ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾتًىٓغ:  (3)

 .221، مغظ٘ ؾاب٤، م: في الجملت اللشبيتاللىاكذ الخدىٍليت ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (5)

 . 118، م: 15جغ٦ُب ع٢م:  (8)



212 

 

، َى جٟؿحر للم٣ضاع، ٩ُٞىن املجمٕى جٟؿحر   ا ا، والخ٣ضًغ: نٟت إلاهضع مدظٝو
 
)ؤهذ َال٤ َال٢

ا. وبخ٣ضًغ ؾلى٥ ما ؾل٨ه   ٗ ض ٖلى َل٣خحن ٢ُ ظا املجمٕى ال ًٍؼ ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت(، َو

دمل )ألا٢ل( ٖلى َل٣ت وشخيء، بل ه٣ى٫: اإلاخ٣ًُ مً طل٪  ُُ ؤبى ببغاَُم ٞال خاظت بلى ؤن ًخ٩ل٠ ٞ

ٕ َل٣ت وشخيء، ٩ُٞىن املجمٕى واخضة بما بالىي٘ ؤو بالؿغاًت. و٢ىله: )ؤ٦ثر مً َل٣ت( ٣ًخطخي و٢ى 

٣٘ الشالر"َل٣خحن وقِئ    .(1)ا، وخُيئٍظ ِٞؿغي ٍو

اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤن الجملت الىىاة ُٞه هي: )ؤهذ َال٤( ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا 

ا الزخالٝ  ٗ  اإلاٗجى ٣ِٞ، بهما ؤعاص بُان ٖضص الُل٣اث، و٢ض ازخل٠ ال٣ٟهاء في جدضًض ٖضصَا؛ جب

 .)ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت(ى الٗم٤ُ في جٟؿحر اإلاٗج

  : ، ج٣ضًٍغ  إلاهضع مدظٝو
ٌ
ٞٗلى الىظه ألاو٫: ج٣٘ َل٣خان، باٖخباع ؤن ٢ىله: )ؤ٢ل( نٟت

ا )أكل  مً ػللخحن وأهثر مً ػللت(،
ً
ت ٖلى الهٟت  أهذ ػالم ػالك وظملت )ؤ٦ثر( مُٗٞى

مَّ )ؤ٢ل(، 
َ
، ٩ُٞىن (مً َلٗخحن وؤ٦ثر مً َل٣تؤ٢ل )ًىن٠ َظا الُال١ بإن م٣ضاٍع  ومً ز

 
 
ض ٖلى َل٣خحن بَال٢  ا.  املجمٕى ؤهه ال ًٍؼ

 ًُّ اي م٨ً جمشُلها ٍع  ( 2 <و  1 >ا: م٣ضاع ٖضص الُل٣اث :   ) ٍو

                                                                               (  =2.2  ......2.4 ) 

                                                                                       =2 

مَّ 
َ
اصة  ومً ز ، وٍػ ل، مجها: خظٝ اإلاهضع اإلاىنٝى ٞاخخىي التر٦ُب ٖلى ٖضة ٖىانغ للخدٍى

ظا الىظه عجخه ؤلاؾىىي.  الهٟت )ؤ٢ل( واإلاُٗٝى ٖلحها )ؤ٦ثر(، َو

 ( ت ٖلى الىظه الشاوي: ج٣٘ زالر َل٣اث، باٖخباع ؤن ظملت وؤ٦ثر مً َل٣ت( لِؿذ مُٗٞى

أهذ )ؤ٢ل مً َل٣خحن(، بهما هي بوكاء لجملت ظضًضة ومٗجى آزغ، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها: 

ا )
ً
او  (أكل  مً ػللخحنػالم ػالك

ً
٩ًىن م٣ضاع َظا الُال١  وبظل٪ أهثر مً ػللت(،) ػالك

 وأهثر مً ػللت(،) (أكل  مً ػللخحن) الجملخحنَى مجمٕى 

ضَّ ؤلاؾىىي َظا مً الخ٩ل٠، وزغَّظه  بيا ٖىض ؤَل٣ت وقِئ  ( = مً ػللخحنأكل  ) ببغاَُم ، ٖو

 . ٖلى َل٣ت واخضة

 وشخيء.ٖلى َل٣ت ؤلاؾىىي ، وزغَّظه بغاَُمب بيٖىض ؤ َل٣خان=   وأهثر مً ػللت()

                                                           

 . 118اب٤، م: مغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي، ( 1)
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ا  َل٣اث وقِئ 
َ
ج ؤبي ببغاَُم زالر ؤلاؾىىي ٖلى َل٣خحن وزغَّظه ، ٩ُٞىن املجمٕى بخسٍغ

ا، وجإزظ خ٨م الؿغاًت  ا( بلى )زالر(.، ٞدؿغي )الُل٣خان وقِئ  (1)وقِئ 

 ًُّ اي م٨ً جمشُلها ٍع  ( 2 <( +  ) 1 >ا: م٣ضاع ٖضص الُل٣اث = ) ٍو

                                                    ( =2  ( + )1) 

                      =3 

لى َظا الىظه ،  ٖو ل، مجها: خظٝ اإلاهضع اإلاىنٝى اخخىي التر٦ُب ٖلى ٖضة ٖىانغ للخدٍى

اصة ظملت  اصة الهٟت )ؤ٢ل(، وٍػ اوٍػ  .)ؤ٦ثر( التي ؤؾؿذ مٗجى ػاثض 

 

 (2) (أهذ ػالم ػللت، كبلها وبلذها ػللت) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه اإلاضزى٫ بها:

اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ للمضزى٫ بها: ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "املخظٝو للٗلم به بمشابت اإلاظ٧ىع ، ٞمً ٞغٕو 

في باب ٖضص الُال١ ؤجها  -عي٦ما ٢اله الغاٞ -)ؤهذ َال٤ َل٣ت، ٢بلها وبٗضَا َل٣ت(، ٞالصخُذ 

 
ُ
م٨ً حٗلُل ألاو٫ ؤًًا بإن جُل لٛى ٢ىله: )٢بلها(. ٍو ا؛ إلاا ط٦غهاٍ. و٢ُل: ٣ً٘ َل٣خان، ٍو

 
٤ زالز

 .(3)إزغ، زم ٌؿغي الىهٟان"م٣خطخى اللٟٔ ٢ؿمت الُل٣ت ٖلى هه٠ مخ٣ضم وهه٠ مخ

اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤن الجملت الىىاة ُٞه هي: )ؤهذ َال٤(، وهي التي ٌؿمحها ال٣ٟهاء 

)بالجملت اإلاىجؼة(، ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا اإلاٗجى ٣ِٞ، بهما ؤعاص بُان ٖضص الُل٣اث، و٢ض 

ا الزخالٝ  ٗ  .)٢بلها وبٗضَا َل٣ت(لٗم٤ُ في جٟؿحر اإلاٗجى ا ازخل٠ ال٣ٟهاء في جدضًض ٖضصَا؛ جب

ٞالبيُت الٗم٣ُت في جٟؿحر َظا التر٦ُب ٖىض ؤلاؾىىي: )ؤهذ َال٤ٌ َل٣ت، ٢بلها َل٣ت ، وبٗضَا 

اصة اإلاٟٗى٫  ل بٍؼ ل، وهي: الخدٍى َل٣ت(، ٞاخخىي التر٦ُب ٖلى ٖضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدٍى

( ٞبحن 
 
بهظٍ الٗباعة ؤجها َال٤ َل٣ت واخضة، زم ؤصزل اإلاُل٤ اإلابحن للٗضص، في ٢ىله )ؤهذ َال٤ َل٣ت

ً مً ٖ ع ؤلاؾىىي ؤن ٞحها ٖىهٍغ ما ٖباعة ؤزغي هي )٢بلها وبٗضَا َل٣ت(، ٣ُّٞضِ ل َو ىانغ الخدٍى

اصة والخظٝ ٞدظٞذ )َل٣ت( ألاولى؛ لضاللت ال٠ُٗ ٖلحها، والخ٣ضًغ)٢بلها َل٣ت( و )بٗضَا ، الٍؼ

  و٢٘ ٖلحها الُال١ زالزا.َل٣ت( ، ومً زم 

                                                           

 .252ج٣ّضم مٗجى الؿغاًت في َظا البدض، ًىٓغ: م:   (1)

 . 151 ، م: 281جغ٦ُب ع٢م: ( 2)

 . 151، 151 اب٤، م: مغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي، ( 3)
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ل٨ً بٌٗ ال٣ٟهاء ٞؿغوا ظملت )٢بلها وبٗضَا َل٣ت( بإجهما ظملت واخضة هي ون٠ للمٟٗى٫ 

 اإلاُل٤، ٞىنْ 
ُ
م َظٍ الُل٣ت الىاخضة ٢ؿمحن،  َظٍ الُل٣ت ؤّن  ٠ ٣ؿَّ

ُ
٢بلها وبٗضَا َل٣ت واخضة، ج

 ، ٩ٞإن الخ٣ضًغ: )ؤهذ َال٤ َل٣ت، ٢بلها هه٠ َل٣ت(1)ؤي جخىػَّٕ ههٟحن ٖلى ما ٢بلها وبٗضَا

 وبٗضَا هه٠ َل٣ت( زم ٌؿغي ٞخ٨خمل ٧ل هه٠ َل٣ت بلى َل٣ت ٧املت، وجهبذ زالر َل٣اث.

ىا٥ وظه آزغ: ٣ً٘ ُٞه َل٣خان ال زالر، بخضاَما: اإلاىجؼة ب٣ىله: )ؤهذ َال٤ َل٣ت(،  َو

ه: )٢بلها(
َ
اصة ٧لمت )٢بلها( لٌٛى في (2)وؤزغي: ج٣٘ بٗضَا، في ٢ىله: )وبٗضَا َل٣ت(، ولٛا ٢ىل ، ٍٞؼ

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن ج٣٘ َل٣خان.ال٨  الم ٖلى َظا الخٟؿحر، ٖو

ى ؤن ج٣٘ زالر َل٣اث؛  ألن لبٗضٍ ًٖ الخ٩ل٠ اإلاىظىص في الغؤي الشاوي، و والغؤي ألاو٫ ؤصر َو

 ي الشالض.خهل في الغؤ ه الظيبلٛاث بٖما٫ اللٟٔ ؤولى مً

ٌِ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:   (3)(ًا ػا

ٌِ )ؤو     (4)ف( بدزف اللاأهِذ ػا

جىػ الترزُم في ٚحر الىضاء  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "الترزُم: خظٝ ؤوازغ ألاؾماء في الىضاء، ٍو

 للًغوعة.

بطا ج٣غع طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: )ًا َا٫ِ( بدظٝ ال٣اٝ، ٞةن الُال١ ٣ً٘ بطا هىي، 

ً البى  قىجي ؤهه ًيبػي ؤن ولى ٢ا٫: )ؤهذ َا٫( وهىي، ٞى٣ل الغاٞعي ًٖ الٗباصي ؤهه ٣ً٘ لىعوصٍ. ٖو

ال ٣ً٘؛ إلاا ط٦غهاٍ مً ازخهانه بالكٗغ. واٖلم ؤن الغاٞعي لم ًبحن اإلاغاص بهظٍ الىُت، ُٞدخمل ؤن 

 .(5)٩ًىن اإلاغاص بها هُت الُال١، وؤن ٩ًىن اإلاغاص هُت الخظٝ مً َال٤ "

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،   (1)  .4/24، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

 .4/24ًىٓغ: الغاٞعي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،   (2)

 . 151، م: 282جغ٦ُب ع٢م:   (3)

 .151، م: 282جغ٦ُب ع٢م:   (4)

 .151، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (5)
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ه: "واٖلم ؤن الترزُم ال ٩ًىن بال في  الىضاء، بال ؤن ال٣اٖضة الىدىٍت في الترزُم: ٣ًى٫ ؾِبٍى

ًًُغ قاٖغ، وإهما ٧ان في الىضاء ل٨ثرجه في ٦المهم ....، وال ٩ًىن في مًاٝ بلُه وال في ون٠؛ 

 وال اؾٌم مىىٌن في الىضاء"
ٌ
م مًاٝ

ّ
غز ًُ ْحن، وال  ًَ  .(1)ألجهما ٚحر مىاَص

اُٟٞي التر٦ الُال١ ، والخ٨م ال٣ٟهي ُٞه بى٢ٕى ب ألاو٫: )ًا َا٫ِ( ُخِظٝ الخٝغ ألازحر جغزُم 

بحن ؤلاؾىىي: ؤن ال ؤم هُت خظٝ  هي؟ هُت الُال١غاٞعي لم ًبحن ٢هضٍ مً الىُت، ؤبطا هىي، ٍو

 الخٝغ ألازحر مً َال٤.

َم بى٢ٕى الُال١، والبىقىجي هٟى و٢ىٖه؛ ألن الترزُم 
َ
ؤما في جغ٦ُب )ؤهذ َا٫( ٞالغاٞعي خ٨

 َىا في ٚحر الىضاء. 

  

                                                           

ه، (1)  .142، 1/114  مغظ٘ ؾاب٤،، الىخاب ؾِبٍى
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 خالصت:

ل  ٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن الخدٍى  بالخظٝ في جغا٦ُب الُال١ اجسظ ألاق٩ا٫ آلاجُت:َو

  م ما ًض٫ ٖلُه في خظٝ اإلابخضؤ مً التر٦ُب ؛ لخ٣ضُّ بطا و٢٘ بٗض ٞاء الجؼاء في ظىاب الكٍغ

 ظملت الجؼاء.

  ٠ُ ٖلى اإلابخضؤ هٓحر له، وصّر ُٖ خظٝ الخبر مً التر٦ُب الظي ج٣ضم ُٞه مبخضؤ وزبر، زم 

ا للخ٨غاع. ؤلازباع ٖىه بالخبر الؿاب٤، ٞةهه ً  ٗ  صر خظٝ الخبر، مى

 :٘خظٝ ظىاب الكٍغ في ٖضة مىاي 

o  ى الٟٗل اإلاًإع ٦ِغ في التر٦ُب صلُل ًض٫ ٖلُه، َو
ُ
ًدظٝ ظىاب الكٍغ بطا ط

، والظي َى في ج٣ضًغ الخ٣ضًم. ٕى  اإلاٞغ

o  كٗغ بالجىاب، ِٞؿخٛجى به ًٖ ط٦غ ٌُ م ٖلى ألاصاة ما  ًدظٝ ظىاب الكٍغ بطا ج٣ضَّ

 الكٍغ لها الهضاعة، ٞال ًجىػ ؤن ًخ٣ضم الجىاب ٖلحها.الجىاب؛ ألن ؤصاة 

o ًدظٝ ظىاب الكٍغ مً ٚحر ؤن ًض٫ ٖلُه شخيء ، ٧إن ٩ًىن ؾ٨ذ ًٖ ج٨ملت ال٨الم ،

ظا الىظه لم ًغجخه بًٗهم؛ ألن بٖما٫ ال٨الم ؤولى مً بلٛاثه.  َو

ل بالخظٝ في جغا٦ُب الٗغبُت بك٩ل ٖام ًجض ؤنو  دظٝ  اإلاخدب٘ للخدٍى ًُ له مىاي٘ ٦شحرة، ٣ٞض 

غاء، واإلاضح والظم، وال٣ؿم، و٢ض ًدظٝ  الٟٗل في ؤؾالُب ٦شحرة، ٧االزخهام، والخدظًغ وؤلٚا

، ل٨ىه في جغا٦ُب الُال١ َىا ؤحى  بلخ اإلاًاٝ، ؤو الهٟت، ؤو اإلاؿدشجى ، ؤو الخا٫، ؤو الخمُحز ....

ظا ٌٗجي ؤن جغا٦ُب ال مىاي٘ الخظٝ،مً بمىاي٘ مدضصة  ٖلى ٧ل جغا٦ُب  ُال١ لم جدخىِ َو

 الٗغبُت.

ل بالخظٝ  ججض ؤن بًٗها  الُال١في جغا٦ُب وبىٓغة ٞاخهت  التي اخخىث ٖلى همِ الخدٍى

٠ بهظا الىمِ ، وإبغاػ  ل باإلخال٫، ومً َىا وظب الخٍٗغ ى الخدٍى ل آزغ َو اخخىي ٖلى همِ جدٍى

 في الٟهل آلاحي.صوٍع الخدىٍلي في الترا٦ُب الٗغبُت، ٦ما ؾُإحي جٟهُل طل٪ 
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  الخدىٍل باإلخالٌ

(Transformation by replacement) 
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 .الخدىٍل باإلخالٌالفصل الثالث: 

 اإلاصؼلح واإلافهىم:

ت في ؤبىاب الىدى ٧لها، وجٓهغ في ٦شحٍر مً اإلاىاي٘ التي خلَّ ٞحها  جخىٕػ َظٍ الٓاَغة اللٍٛى

، ؾىاء  ه البيُت ؤ٧ان ٖلى مؿخىي ؤٖىهٌغ مدلَّ ٚحٍر ا م ٖلى مؿخىي التر٦ُب. و٢ض جيبَّ الٗلماء ٢ضًم 

البيُت الٗم٣ُت  زىاثُت التي ج٣ىص بلى زىاثُت ألانل والٟٕغ لهظٍ الٓاَغة يمً هٓغتهم ال٣اثمت ٖلى

والؿُدُت، ٞىٓغوا في مىاي٘ جدل ٞحها الجملت مدل اإلاٟغص، وؤزغي ًدل ٞحها الاؾم اإلاكخ٤ مدلَّ 

ٗمل ٖمله، وزالشت ًخً ، وجىىب خغٝو الجغالٟٗل َو ً ٞحها الٟٗل مٗجى ٚحٍر ًٖ بٌٗ.  بًٗها مَّ

رون ًٖ ٧ل طل٪ بدؿم ّٗبِ
ٌُ ل، ولم ٌؿخٗملىا ُاث ّٖضة: ٧الىُابت والٗىى والبض٫ والو٧اهىا  خإٍو

 مهُلر ؤلاخال٫ في َظا اإلاٗجى.  

ا ض  ا ٍػ ، هدى ٢ىله: )يغب  ( ٌؿخٗمل ابً ٣ُٖل ٞٗىض وْن٠ ٖال٢ت اإلاهضع بالٟٗل املخظٝو

( و )الٗىى( للضاللت ٖلى اإلاٗجى هٟؿه، والظي خلَّ ُٞه اإلاهضع مدل الٟٗل، مهُلخي )الىُابت

ى  الٗامل، صا٫ هابب مىاب٣ُٞى٫: "اإلاهضع ٞحها  ض٫ ٖلى طل٪ كىض مىهٖلى ما ًض٫ ٖلُه، َو ، ٍو

 .(1)ٖضم ظىاػ الجم٘ بُجهما"

ٟٞي خضًشه ًٖ  .هٟؿه اإلاٗجى)الىُابت( و)الٗىى( باؾخٗما٫ و٧ان ٢ض ؾب٣ه ابً ٌِٗل بلى 

ًٖ الجمل، ومُٟضة مٗىاَا مً ؤلاًجاػ والازخهاع،  هيابتٌكحر بلى ؤجها: "جيء بها  خغٝو اإلاٗاوي

ًٖ )ؤؾخٟهم(،  كىًطاًٖ )ؤ٠ُٖ(، وخغٝو الاؾخٟهام جيء بها  كىًطابها ٞدغٝو ال٠ُٗ جيء 

ًٖ )ؤؾدشجي( ؤو )ال  كىًطاًٖ )ؤهٟي(، وخغٝو الاؾخصىاء جيء بها  كىًطاوخغٝو الىٟي جيء بها 

( ... وخغٝو الجغ ظاءث  ٠ هابذ ًٖ )ؤٖٝغ ًٖ ألاٞٗا٫ التي هي  هاببتؤٖجي(، و٦ظل٪ الم الخٍٗغ

لِه٤ُ(، وال٩اٝ  هابذبمٗىاَا، ٞالباء 
ُ
" هابذًٖ )ؤ ه( و٦ظل٪ ؾاثغ الخغٝو ّبِ

َ
ق
ُ
 .(2)ًٖ )ؤ

ا خّل مدل آزغ، ٖبروا ٖىه مًجض ؤن ٞحه -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ -ٞاإلاخإمل في َظًً الىهحن  ا ٖىهغ 

ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بن ٢ًاًا  لىاْغ ٞحها ؤن لها الضاللت هٟؿها.بمهُلخاث مخٗضصة، ًبضو ل

 ب٤ الخضًض ٖجها في ٦خب الىدى، بل وجىازغث في ؤبىابه.ؤلاخال٫ ومهُلخاجه ٢ض ؾ

                                                           

 .1/244، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًابً ٣ُٖل ،  (1)

 .4/411، مغظ٘ ؾاب٤، شح اإلافصلشابً ٌِٗل ،   (2)
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ل، زم جدبّ  وظب البضء بخٍٗغ٠ ؤلاخال٫ولظا  ٘ ؤبغػ ٢ًاًاٍ في الىدى ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

لُت. ت الخدٍى  الٗغبي ال٣ضًم، وعبِ طل٪ بالىٍٓغ

ت ؤو وخضة بؾىاصًت م٣ا َم وخضة ٣ًى٫: عابذ بى مٗؼة: "الاؾدبضا٫ َى بم٩اهُت ب٢امت وخضة لٍٛى

ت ؤو وخضة بؾىاصً ٣ام ملٍٛى
ُ
٣ام الصخيء بما ؤجهما وخضة صالت ُٞهما مً ٢بُل ت ؤزغي؛ ألن الصخيء اإلا

ا "  .(1)واخٍض جمام 

 لهظا ؤلاخال٫، خُض  ًخم بمىظبه ؤن جىي٘ ٧لمت م٩ان   
 

ٟه حٗلُال بُض ؤّن الخىلي ٠ًًُ في حٍٗغ

ت م٘ الخٟاّ ٖلى م٣بىلُت الجملت مً  ُٟت الىدٍى ؤزغي، ؤو م٩ان جغجِب آزغ؛ ألصاء هٟـ الْى

وما ط٦ٍغ الخىلي ٌؿخلؼم ال٣ى٫ بإن الخٟاّ ٖلى م٣بىلُت الجملت مً الىاخُت  .(2)الىاخُت الضاللُت

ًاٝ له صاللت ظضًضة في اإلاٗجى؛ ولظا ؤم٨ً جًُٟل ما ظاءث به خلُمت ٖماًغة 
ُ
الضاللُت ال ًمى٘ ؤن ج

ل في 
ّ
خمش ل، ٍو  (3)ؤن ًدل ٖىهٌغ آزغفي حٍٗغ٠ ؤلاخال٫، ٢اثلت: "ؤلاخال٫ همِ مً ؤهماٍ الخدٍى

ى    .   (4)ا مٗىاٍ، م٘ بياٞت صاللت ظضًضة"مخًّمِ

م٨ً جمشُله بـ:    خم بمىظب َظا الىمِ وي٘ ٖىهغ م٩ان ٖىهغ آزغ، ٍو  ٍو

 ، خُض خلَّ  الٗىهغ )ب( مدل الٗىهغ )ؤ((5) ب    ؤ    -

  ط ، خُض خلَّ  الٗىهغ )ط( مدل الٗىهغ )ؤ(.    ؤ      -

ت، والتي ظاء بهاو٢ض مغ في الٟهل ألاو٫ بٌٗ هماطط ؤلاخال٫ في اللٛت  حكىمؿ٩ي في  ؤلاهجلحًز

لُت خه الخدٍى  . (6)هٍٓغ

 

                                                           

 .32مغظ٘ ؾاب٤، م:الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، بى مٗؼة،   (1)

 .151، مغظ٘ ؾاب٤ م: معجم كلم اللغت الىـشي ًىٓغ: الخىلي،   (2)

 ًدل ٖىهٌغ مدلَّ ٖىهٍغ آزغ.ؤي:  (3)

، 2، ٍالاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء، دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشةٖماًغة، خلُمت ؤخمض،  (4)

 .118م( م: 1221)ألاعصن: صاع واثل،

 . 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتالخىلي،  (5)

 مً َظٍ الضعاؾت. 35م: ًىٓغ  (6)
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ٗضُّ َظا الىٕى ل،  َو لُ وله ٖىض مً ؤبغػ ؤهماٍ الخدٍى  هىا٥الٗغب مهُلخاث ٖضة: ٞ حنالخدٍى

ٌ ىا٥ مً ٌؿمُه الاؾدبضا٫  (1)مً ٌؿمُه الخٍٗى ىا٥ مً ٌؿمُه ؤلاخال٫ (2)َو وهي ، (3)، َو

ىا٥ ٦شحرون ؤَملىا َظا البدض. اآزَغ الدؿمُت التي ل ولم  َو َظا الىمِ ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

ل في الىدى الٗغبي ًدىاولٍى في صعاؾتهم للخدٍى
(4). 

 ٢بى٫ُ بَال١ِ ؤّيٍ مً اإلاهُلَخحن )ؤلاخال٫( و)الاؾدبضا٫( ٖلى َظا ال
ًَ َما وإطا ؤم٨َ ّضِ ىمِ ٖو

حن ٞة
َ
ا ل٩ل ما صزلمتراصٞ ٌ( ال ًم٨ً ظٗله مهُلخ  ه ؤلاخال٫؛ طل٪ ألن ؤلاخال٫ ن مهُلر )الخٍٗى

ٌ، ومً زم ًم٨ً ال٣ى٫ بإّن ٧ل  ا وؤ٦ثر قمىلُت؛ بط جضزُل ُٞه ؤمىٌع ال جضزل في الخٍٗى ؤوؾ٘ باب 

ا، جدذ ٖىىان: )باب في ٞغ١ٍ  ظا ما ؤٞغَص له ابً ظجي باب  ا، َو  ً ٌ بخال٫، ولِـ ٧ل بخال٫ حٍٗى حٍٗى

ىى(، ٣ًى٫ ُٞه: "ظمإ ما في َظا ؤ ِٗ ى بحن البض٫ وال ن البض٫ ؤقبه باإلابض٫ مىه مً الٗىى باإلاٗىَّ

ا مً 
 
ٞ ىى ال ًلؼم ُٞه طل٪، ..... ٞالبض٫ ؤٖم جهغُّ ِٗ مىه، وإهما ٣ً٘ البض٫ في مىي٘ اإلابض٫ مىه، وال

ا" ىى، ٩ٞل ٖىى بض٫، ولِـ ٧ل بض٫ ٖىي  ِٗ ال
(5). 

 

                                                           

، والبهيؿاوي الظي ػاوط بحن مهُلخي 18، اإلاغظ٘ الؿاب٤ م:  كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتومجهم: الخىلي،  (1)

 .48م: ،مغظ٘ ؾاب٤، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةيؤلاخال٫ والخٗىٌٍ، 

م )ظىسة آٌ كمشان أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن  َضي ُٗمي،الىومجهم:  (2) الىٍش

الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، ، و٦ظل٪: بى مٗؼة، 44، م: مغظ٘ ؾاب٤، م(1224)عؾالت ماظؿخحر أهمىرحا(

ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الباع، ، و٦ظل٪: وما بٗضَا42، 32مغظ٘ ؾاب٤، م: أهىاكه، وصىسه(،  مـاهش هـٍش

ت جدليليت صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في ، و٦ظل٪: ٚغبي، ٖاجكت، 42، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش

 . 11، مغظ٘ ؾاب٤، م:الجملت اللشبيت، ظىسة البلشة أهمىرًحا

مغظ٘ ؾاب٤، ،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج(  ،اؾخِخُتو  ،48البهيؿاوي في مغظٗه الؿاب٤، م: ومجهم: (3)

، الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء، دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشةٖماًغة، خلُمت ؤخمض،  ، و111م: 

ت الٗغبُت، 118م: ت والىدٍى ت الخىلُضًت الخدىٍلُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٍٛى ، و٦ظل٪: الىجاصاث، ها٠ً دمحم، الىٍٓغ

 ؤًًا، م: وؾّمخه ابتها٫ الباع  بخال، 241، مغظ٘ ؾاب٤، م: مجلت وليت داس الللىم حاملت اللاهشة
 
 .42ال

الىدى اللشبي والذسط  ، ٖبضٍ،الغاظخي، مغظ٘ ؾاب٤، و٦ظل٪:  في هدى اللغت وجشاهيبها، ٖماًغة، زلُلمشل:  (4)

، مغظ٘ اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتمغظ٘ ؾاب٤، و٦ظل٪: ِٖسخى، ٖبضالخلُم، ، الحذًث )بدث في اإلاىهج(

ج،  في عؾالتها: ؾاب٤،  ، مغظ٘ كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصشو٦ظل٪: التر٥،  ؤٍع

 . ؾاب٤

 .131/ 2، مغظ٘ ؾاب٤،  الخصابصابً ظجي ،  (5)
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م٨ً جىيُدها في آلاحي ا بحن البض٫ والخٗىٌٍ، ٍو
 
 :(1)ٞابً ظجي ًغنض ٞغو٢

 ا مً الِلىضالبذ
ً
 .ٌ أكم جصشف

لٗل مٗجى ٢ىله َظا: َى الٗمىم في اؾخٗما٫ لٟٔ البض٫؛ بط ًغاص به ؤ٦ثر مً مٗجى، ٣ٞض ًُل٤ 

ى باب البض٫، و٢ض ٌؿخٗمل  ٖلى مىاي٘ ؤلابضا٫ )في بيُت ال٩لمت(، و٢ض ًغاص به ؤخض ؤبىاب الىدى، َو

ٌ هٟؿها.  في مىاي٘ الخٍٗى

  ض مىهالبذٌ أشبه باإلابذٌ مىه مً اللىض  .باإلالى 

ىى واإلاٗىى مىه( ًدباٖض الكبه بُجهما، )ٞ َظا: ومٗجى ٢ىله ِٗ ٌ )ال ي الخٍٗى
َ
لِـ ؤّن َغف

ض( جسخل٠ ٖجها بُجهما قبه ٦بحر(، ٞالخاء الت ضة( مً )ٖو ِٖ ت في ) ي ٖىْيذ بها مً ٞاء ال٩لمت املخظٞو

ُُٟت ومىيُٗت. ولِـ ٦ظل٪ الخا٫ في الٗال٢ت  بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، في هىاٍح ٦شحرة: نىجُت وْو

لخان لهما نٟاث نىجُت  ٞهما ًدكابهان، هدى: ألال٠ في )٢ام( التي ؤنلها الىاو، ٞهما خغ٦خان ٍَى

 .مدكابهت

 ًالبذٌ ًلم في مىطم اإلابذٌ مىه، والِلىض ال ًلضم فيه رل. 

ىى ؤن ٣ً٘ مى٢٘  ٣هض بهظاٍو ِٗ ا في ال ؤن البض٫ ٣ً٘ في هٟـ م٩ان اإلابض٫ مىه، ولِـ قَغ

ٓهغ طل٪ في ؤمشلخه التي اؾدكهض بها، بط ٣ًى٫: "ؤال جغا٥ ج٣ى٫ في ألال٠ مً ٢ام:  اإلاٗىى مىه، ٍو

ىى مجها ... وج٣ى٫ في الٗىى: بن الخاء في  ِٖ ؤجها بض٫ مً الىاو التي هي ٖحن الٟٗل، وال ج٣ى٫ ٞحها ؤجها 

)اللهم(: بجها ٖىى مً )ًا(  ٖضة وِػهت ٖىى ًٖ ٞاء الٟٗل، وال ج٣ى٫: بجها بض٫ مجها ... وج٣ى٫ في مُم

 .(2)في ؤوله، وال ج٣ى٫: بض٫"

ظا الٟغ١ الظي ط٦ٍغ ابً ظجي بحن البض٫ والٗىى في مؿخىي بيُت ال٩لمت ال ًم٨ً ال٣ى٫ به  َو

ٞاالؾدبضا٫ ٖلى مؿخىي التر٦ُب ال ٌكتٍر ُٞه الدكابه بحن البض٫ واإلابض٫  ؛في مؿخىي التر٦ُب

 اك يقٱُّٱَى الخا٫ م٘ اإلاهضع اإلااو٫، هدى ٢ىله حٗالى: مىه؛ ٣ٞض جدل ظملت مدل مٟغص ٦ما 

                                                           

ت: ماؾؿت خىعؽ الضولُت، 2، ٍالخلىٍع في كظاًا الىدىًىٓغ: اإلاهغي، مهُٟى قٗبان،  (1) ، )الاؾ٨ىضٍع

 .12 -45م( م: 1221

 .131/ 2، مغظ٘ ؾاب٤،  الخصابصابً ظجي،  (2)
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ذ الجملت اإلا٩ىهت مً )ؤن( والٟٗل اإلاًإع في مدل (1)َّىل مل يك ىك مك لك
َّ
، ٞدل

ما ًسخلٟان مً خُض ؤلاٞغاص والتر٦ُب، ٦ما ًسخلٟان في بياٞت مٗجى  ى )نُام٨م(، َو اإلاٟغص َو

ٖلى ما لم ًدكابه ُٞه البض٫ واإلابض٫ مىه في الخجضص واإلاضاومت بالخٗبحر باإلاهضع اإلااو٫، ومشا٫ آزغ 

٣ِل 
ُ
ى في ألانل ظاع ومجغوع، زم ه التر٦ُب، ٧ةخال٫ اؾم الٟٗل )ٖلَُ٪( مدل الٟٗل )الَؼْم(، َو

 ، وهي ال حكبه الٟٗل في هىاٍح ٖضًضة.(2)اؾخٗماله بلى اؾم ٞٗل

ٌ وؤلاخال٫، وبٗض جدّب٘ الٗضًض مً ألامشلت ًم٨ً ال٣ى٫ بن ؤَم ما ًٟغ١ بحن مهُلخي ا لخٍٗى

ٌ ًلؼم ُٞه خظٝ  ٌ َظا املخظٝو بٗىهٍغ آزغ، لؿّضِ  ٖىانغخض ؤَى ؤن الخٍٗى ال٨الم، زم حٍٗى

ا  ا ٞا٢ترب( ٞإنل ال٨الم: )ؤْن ٦ىَذ بغًّ الى٣و الظي خل في التر٦ُب، مً طل٪ ٢ىلهم: )ؤّما ؤهذ بغًّ

ت،  اهٟهل الًمحر اإلاخهل (٧انٞلما خظٞذ ) ٞا٢ترب( ــ  بٗض ؤْن اإلاهضٍع ّىِى ًٖ )٧ان( بــــ
ُٖ بها، و

ا مً )٧ان( بٗض خظٞها.(3))ما( التي ؤصٚمذ في الىىن   ، ٞجاءث )ما( ٖىي 

ٌ البيُت ؤلاجُان ا مً ٞاء ال٩لمت في اإلاهضع )ٖضة(،  ومً ألامشلت الىاضخت في حٍٗى بالخاء ٖىي 

ت في ألاؾماء اإلاى٣ىنت ٦جىاٍع وؤمشالها، و٧ل ؤهىإ  ا مً الُاء املخظٞو ً ٖىي  و٦ظل٪ ًإحي الخىٍى

ً الٗىى. ا ٖىه، ٞهى لؿّض ه٣و  جىٍى ؿدبض٫ بٛحٍر ٖىي  ٌُ ، زم  ٌ ًترجب ٖلى شخيء مدظٝو ٞالخٍٗى

 .  (4)شحرةفي البيُت ؤو التر٦ُب، وألامشلت ٖلُه ٦

ٍٝ خهل في الجملت، بهما َى  ا ًٖ خظ
َىي  ِٖ ا ؤن ًإحي الٗىهغ البضًل 

 
ؤما ؤلاخال٫ ٞلِـ قَغ

غاى ٦شحرة  مً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الخٗبحر بإؾماء  -ؾُإحي بُاجها -ؤوؾ٘ مً طل٪ ُٞإحي أٚل

ا(، ٣ًى٫ ابً ٣ُٖل: " بن ؤؾماء ألاٞٗا٫ حكبه الخٝغ في ض  الىُابت ًٖ الٟٗل،  ألاٞٗا٫ هدى: )صعا٥ِ ٍػ

ضم الخإزغ بالٗامل"  ، ٞهى ظٗلها جىىب مدّل الٟٗل ؤي جدل مدله، صون ؤن ٩ًىن ُٞه خظٝ (5)ٖو

                                                           

 .284ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (1)

وما بٗضَا، ٣ٞض جدضر ًٖ  144 ،مغظ٘ ؾاب٤، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، ًىٓغ: البهيؿاوي  (2)

 .212ؤهىإ )ؤؾماء ألاٞٗا٫( اإلاغججلت واإلاى٣ىلت، والؿماُٖت وال٣ُاؾُت، وؤقاع بلى ؤجها جدل مدل الٟٗل، ًىٓغ: م: 

 .133، 2/131، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًابً ٣ُٖل ،  (3)

 ، مغظ٘ ؾاب٤.ي كظاًا الىدىالخلىٍع فلالؾتزاصة ًىٓغ: اإلاهغي، مهُٟى قٗبان،  (4)

٤ املخ٤٣ بإن: "اؾم الٟٗل ما 2/14، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًابً ٣ُٖل ،  (5)
ّ
ُه ٌٗل ، ٞو

ا مٗىاٍ، ال ًضزل ٖلُه ٖامل ؤنال".  صام م٣هىص 
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ِٕ ؤخٌض وظىص ٞٗل مدظٝو  في ؤؾماء ألاٞٗا٫، بهما هي هابذ ًٖ ألاٞٗا٫ باالؾدبضا٫ 
للٟٗل، ٞلم ًضَّ

 .(1)اإلاباقغ

ٌ َى وي٘ ٖىهغ م ؿخسلو مً َظا ؤهه بطا ٧ان الخٍٗى َ٘ ٖىهغ آزغ بٗض خظٞه لؿّض َو ىي

غاٍى ٖضة صون  َ٘ ٖىهغ آزغ؛ أٚل ه٣و في البيُت ؤو التر٦ُب، ٞةن ؤلاخال٫ َى وي٘ ٖىهغ مىي

 . ٌ َظا املخظٝو  اقتراٍ للخظٝ وحٍٗى

 مً أغشاض ؤلاخالٌ:

ٌ ه٣و خهل في التر٦ُب، ًم٨ً  وفي مؿا١ ما ؤ٢ّغٍ البدض مً ؤن ؤلاخال٫ ال ًإحي لخٍٗى

ض ال٣ى٫ بإن ؤلاخال ٫ ٣ًهض لظاجه، ٞاإلاخ٩لم ال ٌٗض٫ ًٖ حٗبحر بلى حٗبحر بال لٛغٍى ومٗجى ًٍغ

ا، وبِىه بطا ٧ان  ظا ما ؾب٤ بلُه ٖبضال٣اَغ في قغخه الٟغ١ بحن الخبر بطا ٧ان اؾم  جىنُله، َو

 
 

ض مىُل٤( ٣ٞض ؤزبّذ الاهُال١ ٞٗال ض ًىُل٤(، ٞةطا ٢لذ: )ٍػ ض مىُل٤( و )ٍػ ، مً طل٪ ٢ىلىا: )ٍػ
 

ٞٗال

ض ًىُل٤( ٣ٞض ظٗلَذ له ا، ؤما بطا ٢لذ: )ٍػ ا ٞكِئ  دُضر مىه قِئ  ، مً ٚحر ؤن ججٗله ًخجضص ، ٍو

ا ا ٞجؼء  ٣هض: ؤهه إلاا ص(2)الاهُال١ ٣ً٘ مىه ظؼء  ض ًىُل٤(، ٍو ذ زل ؤلاخال٫ في جغ٦ُب )ٍػ
َّ
،ٞدل

ُض  ِهض بها بيٟاء الخجضص في  بياٍٞت  الجملت الٟٗلُت )ًىُل٤( مدل اإلاٟغص، ٧ان ٞحها مٍؼ
ُ
للمٗجى، و٢

 اإلاٗجى.

ذ ل التر٦ُب بةخال٫ اإلاهضع اإلااو٫ بض٫ اإلاهضع الهٍغ ا في جدٍى  ً ، ٞالخٗبحر ومشل طل٪ ؤً

"ًجهٌ بٗبء صاللت جسخل٠ ًٖ جل٪ الضاللت التي هجضَا في طل٪ اإلاهضع باإلاهضع اإلااو٫ 

ذ"  :(4)، مجها(3)الهٍغ

 ذ، ٞدحن ج٣ى٫: )ؤعجبجي ؤه٪ ٢مذ(، او٫ ٠ًًُ صاللت الؼمؤن اإلاهضع اإلا ً، بسالٝ الهٍغ

 ٖلى اإلااضخي، وخحن ج٣ى٫: )ؤعجبجي ؤه٪ ج٣ىم(، 
َ
 ٖلى مٗجى ال٣ُام الضاللت

 
اصة ج٠ًُ ٍػ

 
 
 ٖلى الخا٫، وخحن ج٣ى٫: )ؤعجبجي ؤه٪ ؾخ٣ىم(، ج٠ًُ صاللت

َ
ج٠ًُ ٖلى ال٣ُام الضاللت

                                                           

 .123، 121، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخلىٍع في كظاًا الىدىًىٓغ: اإلاهغي، مهُٟى قٗبان،  (1)

 .214، 211، مغظ٘ ؾاب٤، م: دالبل ؤلاعجاص ،الجغظاويًىٓغ:   (1)

 .31مغظ٘ ؾاب٤، م:الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، ًىٓغ: بى مٗؼة،  (3)

، 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: ظىسة البلشة أهمىرًحا تاللشبيباالظدبذاٌ في الجملت  الخدىٍلصىس ًىٓغ: ٚغبي، ٖاجكت،  (4)

14. 
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ذ، ٞةطا ٢لذ: )ؤعجبجي ٢ُام٪( اخخمل اإلاطخي والخا٫  ٖلى اإلاؿخ٣بل، بسالٝ اإلاهضع الهٍغ

 والاؾخ٣با٫؛ ألهه لِـ في نُٛخه ما ًض٫ ٖلى جدضًض الؼمً.

  )( للخى٦ُض، و)ؤْن ا، ٞـــ )ؤنَّ ى زان  ت التي حؿب٤ الٟٗل مٗج  ؤن ل٩ل خٝغ مً الخغٝو اإلاهضٍع

٪ طاَب،  وي ؤهَّ لالؾخ٣با٫، و)ما( للخا٫، و)لى( للخمجي، و)٧ي( للخٗلُل، ٞخ٣ى٫: )ٌؿغُّ

و ؿغُّ وي لى طَبذ(، و٧ل َظٍ اإلاٗاوي ال ًاصحها ٢ىل٪: َو ؿغُّ وي ما طَبذ، َو ؿغُّ ي ؤن جظَب، َو

 )ٌؿغوي طَاب٪(.

اصي مٗاٍن مخىىٖت، ال جاصحها  غاى مسخلٟت ٍو ٞسالنت ال٣ى٫: بن الخدىٍل باإلخال٫ ًإحي أٚل

 ظملت ألانل.

 طىابؽ ؤلاخالٌ:

 ا ُٞه الخظٝ، ٞهى ؤٖم مً الخٗىٌٍ الظ
 
ٌ ؤلاخال٫ لِـ قَغ ي ًلؼم ُٞه الخظٝ وحٍٗى

.  َظا املخظٝو

 هٟؿه ؤلاخال٫ ٣ً٘ مى٢٘ اإلاؿدبض٫ مىه، ؤي في اإلا٩ان. 

 .ا ما ًمخى٘ الجم٘ بحن اإلاؿدبض٫ واإلاؿدبض٫ مىه  في ؤلاخال٫ ٚالب 

  ٣ضاِن ٖىهغ ُه بياٞت مٗجى لٛغى مٗحن، ولِـ لؿّضِ الى٣و ٞو ؤلاخال٫ ٣ًهض لظاجه ٞو

 مٗحن.

 ا ما ٣ًىم بْى  ُٟت اإلاؿدبض٫ مىه.ؤلاخال٫ ٚالب 

  ؤلاخال٫ َى اؾدبضا٫ ٖىهغ بأزغ، ٞةطا خلَّ ٖىهغ مدل ٖىهغ ٞهى بخال٫، وإطا خل

ٖىهغ مدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ ٞهى ج٣لُو، وإطا خل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ ٞهى 

جمضص، بمٗجى ؤهه بطا ٧ان اإلاؿدبض٫ ؤزهغ مً اإلاؿدبض٫ مىه ، ٞهى ج٣لُو ؤو ازخهاع، 

 ٖىانغ مً اإلاؿدبض٫ مىه ٞهى جمضص ؤو جىؾُ٘. وإن ٧ان اإلاؿدبض٫ ؤ٦ثر

 أهىاق ؤلاخالٌ:

 جخّٗضص ؤهىإ ؤلاخال٫ بالىٓغ بلى اٖخباعاث مسخلٟت:

  ضمه، ُٞىٓغ بلى الٗىهغ الظي خلَّ مدل ٚحٍر َل ٧ان ؤلاخال٫ في مً خُض الٗمل ٖو

 اللٟٔ ٣ِٞ ؤم في الٗمل.

   .اإلاؿدبض٫ واإلاؿدبض٫ مىه ً  مً خُض التر٦ُب وؤلاٞغاص بحن الٗىهٍغ
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 .مً خُض جمضص اإلاؿدبض٫ ؤو ج٣لُهه 

 أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث اللمل وكذمه :

ضمه، ًم٨ً ال٣ى٫ بالىٓغ بلى ؤهىإ ؤلاخال٫ مً خُض  ، ٖو ٖمل الٗىهغ الظي خلَّ مدل ٚحٍر

حن: بخال٫ في اللٟٔ، وإخال٫  في الٗمل، ولِـ مٗجى َظا ؤن ؤلاخال٫ في الٗمل ال بهه ًى٣ؿم بلى هٖى

، ول٨ً اإلا٣هىص ؤن ؤلاخال٫ باللٟٔ ال ٌكتٍر ُٞه ؤلاخال٫ بالٗمل، ٣ٞض ًدل ٫ باللًٟٔصخبه بخال

 مدلَّ 
ٌ
ٍٔ آزغ ألصاء مٗجى مٗحن، صون ؤن ٌٗمل، وؤما ؤلاخال٫ بالٗمل ُٟٞه ًدلُّ لٟٔ  مدلَّ لٟ

ٌ
لٟٔ

 
َ
ٗمل ٖمل َُٟخه َو اصي ْو  في اإلاٗجى، آزغ، ٍو

ٌ
حن ٨ًُمً في َظا ؤلاخال٫ بياٞت ٞاإلاخ٩لم ه، وفي ٦ال الىٖى

ضٍ  ، ٩ُٞىن في َظا ؤلاخال٫ بياٞت للمٗجى.ال ٌٗض٫ ًٖ لٟٔ بلى لٟٔ بال لٛغٍى ًٍغ

o  ؤلاخالٌ في اللفف:الىىق :  ألاٌو

ظا الىٕى ٌكمل ٧ل ؤهىإ ؤلاخال٫ بجمُ٘ ؤق٩اله، بط ال ٩ًىن بخال٫ٌ بال بطا خلَّ لٟٔ   م٩ان  َو

ا ُٞه الٗمل، ومً طل٪: 
 
ٍٔ آزغ، ولِـ قَغ  لٟ

  مشل: )َى هاجٌر(، ؤو ،
 

بخال٫ الًمحر مدل الاؾم الٓاَغ، ؾىاء ٧ان الًمحر مىٟهال

، مشل: )
 

ا، مشل: )الُالب ًىجر(، ٩ٞل َظٍ ٞةهه هاجر الُالباظتهَض بن مخهال (، ؤو مؿختر 

 الًماثغ خلذ مدل الاؾم الٓاَغ )الُالب(.

o وي: ؤلاخالٌ في اللمل:الىىق الثا 

ُٟت    ض ًٖ الىٕى الؿاب٤ في ؤهه ًاصي ْو ٍؼ ظا الىٕى ًدل ُٞه ٖىهغ مدل ٖىهغ آزغ، ٍو َو

ٗمل ٖمله، ومشل طل٪:  اإلاؿدبَض٫ مىه َو

  بخال٫ اإلاكخ٣اث ٦ــ )اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى٫ والهٟت اإلاكبهت ....( مدل الٟٗل، ٞخٗمل

٦ ،
 
، وجىهب مٟٗىال

 
٘ ٞاٖال  جخ مح جح  مج حج ُّٱما في ٢ىله حٗالى: ٖمله، وجٞغ

َّ مس خس جسحس مخ
٣حن( مدل الٟٗل (1) ِ

ّ
، خُض خلَّ اؾم الٟاٖل )مدل

 
 

٘ ٞاٖال  ا، وههب )عئوؾ٨م( ٖلى اإلاٟٗىلُت.ا مؿختر   يمحر  )جدل٣ىن(، ٞٞغ

                                                           

 .15ؾىعة الٟخذ، مً آلاًت :  (1)
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  )ا ا(، ٞاإلاهضع )يغب  ض  ا ٍػ  بخال٫ اإلاهضع الىاثب ًٖ ٞٗله مدّل الٟٗل، ٦ما في ٢ىل٪: )يغب 

ا( ٖلى اإلاٟٗىلُت، ٣ًى٫  ض  ا، وههب )ٍػ ا مؿختر   يمحر 
 

٘ ٞاٖال خل مدل الٟٗل )ايغب(، ٞٞغ

ا( مدل الٟٗل،  ل اؾدبضا٫، ٞدلَّ اإلاهضع )يغب  دمحم خماؾت ٖبضالل٠ُُ: "و٢ض جم ُٞه جدٍى

ىن ًٖ طل٪ بإهه بض٫ مً اللٟٔ بالٟٗل، ٞالٟٗل لم ًلٟٔ به، ول٨ً الظي  و٢ض ّٖبر الىدٍى

ا( و )ايغْب( لٟٔ به َى اإلا ض  ت التي ٧اهذ بحن )ٍػ لذ الٗال٢ت الىدٍى وهي ٖال٢ت -هضع، ْو

ا(" -اإلاٟٗىلُت  ض   مً الٟٗل، و)ٍػ
 
 .  (1) ٢اثمت بحن اإلاهضع اإلالّٟى به بضال

 

ً اإلاعدبذٌ واإلاعدبذٌ مىه  أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث الترهيب وؤلافشاد بحن اللىصٍش

ؤلاٞغاص ؤو التر٦ُب  بحن اإلاؿدبض٫ واإلاؿدبض٫ مىه، ٖال٢ت بالىٓغ بلى ؤهىإ ؤلاخال٫ مً خُض 

 ًم٨ً ال٣ى٫ بهه ًى٣ؿم بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام:

o إخالٌ مشهب مدل مفشد :  :الىىق ألاٌو

ُه ًدل مغ٦ب ًخ٩ىن مً ٖضة  ٣هض باإلاٟغص َىا ما لِـ ظملت ؤو ٞو ٖىانغ مدل اإلاٟغص ، ٍو

ها مدل مً ؤلاٖغاب، واإلاهاصع ، ومً الترا٦ُب التي جدل مدل اإلاٟغص : الجمل التي لقبه ظملت

اث٠ ٞخدل...،  ، وقبه الجملاإلااولت، والاؾم اإلاىنى٫ ونلخه مدل  ٞهظٍ الترا٦ُب جاصي ٖضة ْو

، ؤو مدل  ، ؤو اؾم الىاسخ ، ؤو زبٍر ، ؤو مدل الخٝغ اؾم اإلابخضؤ، ؤو زبٍر الٟٗل الىا٢و، ؤو زبٍر

الشاوي، ؤو مدل اإلاًاٝ بلُه، ؤو مدل املجغوع مدل الٟاٖل، ؤو هاثبه، ؤو مدل اإلاٟٗى٫ به، ألاو٫ ؤو 

م٨ً جىيُذ طل٪ ُٞما ًإحي:  بدٝغ الجغ، ؤو مدل الخا٫، ؤو مدل الهٟت، ؤو مدل اإلاؿدشجى، ٍو

 اث٠ لهظا اإلاٟغص، ٞخدل الجملت  الجملت الفلليت خال٫ب مدل اإلاٟغص ، ماصًت ٖضة ْو

َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّٱ: الٟٗلُت مدل اإلابخضؤ، ٣٦ىله حٗالى
، خُض (2)

م( خلذ الجملت الٟٗلُت  اٖله )ؤصٖىجمَى ، ٞو اإلا٩ىهت مً َمؼة الاؾخٟهام، والٟٗل اإلاًإع

اإلابخضؤ اإلاازغ، وبىِخه الٗم٣ُت: )ؾىاء ٖل٨ُم  واو الجماٖت، واإلاٟٗى٫ به الًمحر )َم( مدلَّ 

 صٖائ٦م(.

                                                           

 .12، مغظ٘ ؾاب٤، م:مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبيًىٓغ: ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  (1)

غاٝ، مً آلاًت:  (2)  .241ؾىعة ألٖا
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، ٣ٞض خلذ (1)َّمس خس حس ٱُّٱومشا٫ بخال٫ الجملت الٟٗلُت مدل الخبر، ٢ىله حٗالى:  

الجملت الٟٗلُت )حٗلمىن( اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلاًإع وواو الجماٖت( مدل زبر اإلابخضؤ، 

 وبىِخه الٗم٣ُت: )وؤهخم ٖاإلاىن(. 

 جئ يي ىيُّٱومشا٫ بخال٫ الجملت الٟٗلُت مدل اإلاًاٝ بلُه، ٢ىله حٗالى: 

جي للمجهى٫، ، ٣ٞض خلذ الجملت الٟٗلُت )ُولضُث( اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي اإلاب(2)َّحئ

  ، وبىِخه الٗم٣ُت: )ًىم والصحي(.ٖل جاء اإلاخ٩لم( مدل اإلاًاٝ بلُهوهاثب الٟا

ا ًجتهض(، ؤو زبرٍ ال ل مدلَّ زبٍر للخٝغو٦ظل٪ ٞالجملت الٟٗلُت جد  ىاسخ )بن مدمض 

 للىا٢و، )٧ان دمحم ًجتهض(، ؤو مدل الخا٫، ؤو مدل الهٟت، ؤو مدل اإلاؿدشجى.

  اث٠ لهظا اإلاٟغص، ُٞدل مدل اإلابخضؤ، ؤو اإلاصذس اإلاؤوٌ بخال٫ ا ٖضة ْو  ً مدل اإلاٟغص، ماص

٣ٞض خل  (3)َّحفجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱالخبر ٦ما في ٢ىله حٗالى: 

اٖله هىن اليؿىة،  ، ٞو اإلاهضع اإلااو٫ )ًًًٗ خملهً( اإلا٩ىن مً )ؤْن والٟٗل اإلاًإع

 ُ٘ ؤو ًدل  خملهً (،ومٟٗىله( مدل الخبر ، وبىِخه الٗم٣ُت: )وؤوالث ألاخما٫ ؤظلهً وي

َّ خكحك جك مق حق ُّٱمدل الٟاٖل، ؤو هاثبه، ؤو اإلاٟٗى٫ به، ٣٦ىله حٗالى: 
، ؤي (4)

 ًمىىن ٖلُ٪ بؾالَمهم.

   اث٠ لهظا اإلاٟغص، ُٞدل  الاظم اإلاىصٌى وصلخهبخال٫ ا ٖضة ْو  ً ٖلى  -مدل اإلاٟغص، ماص

 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱمدل اإلابخضؤ، ٣٦ىله حٗالى:  -ؾبُل اإلاشا٫

َّ جف مغ
(، والٟاٖل )واو (5)

َ
ؤ ، خُض خل الاؾم اإلاىنى٫ )الظًً(، والٟٗل اإلااضخي )جبىَّ

الجماٖت(، واإلاٟٗى٫ )الضاع(، والاؾم اإلاُٗىٝ ٖلُه بالىاو )ؤلاًمان( مدل اإلابخضؤ، وبىِخه 

الٗم٣ُت: )اإلاخبىثىن الضاع وؤلاًمان ًدبىن(، ٣ًى٫ ص/ بىمٗؼة: "والظي ًجٗلىا هُمئن بلى ؤن 

ا وخضة بؾىاصًت مخماؾ٨ت طاث الاؾم اإلاىنى٫ م  ٗ ٘ ما ًُل٤ ٖلُه نلت اإلاىنى٫ ٩ًّىهان م

                                                           

 .11ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (1)

م، مً آلاًت:  (2)  .11ؾىعة مٍغ

 .4ؾىعة الُال١، مً آلاًت :  (3)

 .25ؾىعة الدجغاث، مً آلاًت :  (4)

 .4ؾىعة الخكغ، مً آلاًت :  (5)
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ُٟت مُٗىت َى ؤن الاؾم اإلاىنى٫ في ٖٝغ الىداة مدخاط بلى نلخه ألهه مبهم في ؤنل  ْو

ل مجمله، وججٗله واضر اإلاٗجى" ِحن مضلىله، وجّٟهِ ّٗ  .   (1)ويٗه، ٞخإحي َظٍ الهلت ٞخ

o  مشهب:الىىق الثاوي: إخالٌ مفشد مدل 

ُه ًدل ٖىهغ مٟغص مدل مغ٦ب ًخ٩ىن مً ٖضة ٖىانغ، ؤي جدل اإلاهاصع واإلاكخ٣اث مدل  ٞو

ٗذ الٟاٖل وههبذ  ا خلذ مدله ٞٞغ  ً ا، ٞةطا ٧ان الٟٗل مخٗض ا ولؼوم   ً الٟٗل خُض حٗمل ٖمله حّٗض

ٗذ الٟاٖل ٣ِٞ،؛ وألظل طل٪ خلذ َظٍ اإلاٟغص ذ مدله، ٞٞغ
ّ
ا خل اث اإلاٟٗى٫، وإطا ٧ان الٟٗل الػم 

م٨ً جىيُذ طل٪ ُٞما ًإحي:  اٖله، ٍو  مدل )جغا٦ُب( م٩ىهت مً الٟٗل ٞو

o  إحي ٖلى ٖضة نىع:   اإلاصذس اللامل كمل فللهبخال٫  مدل الٟٗل، ٍو

  ا( خل مدل ا ال٣ٟغاَء(، ٞاإلاهضع )بَٗام  اإلاهضع الىاثب ًٖ ٞٗل ألامغ، ٣٦ىل٪: )بَٗام 

ا، وههب  ا مؿختر   يمحر 
 

٘ ٞاٖال م(، ٞٞغ ِٗ  )ال٣ٟغاء( ٖلى اإلاٟٗىلُت.الٟٗل )ؤَ

  :خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱاإلاهضع اإلاىّىن الٗامل ٖمل الٟٗل، ٣٦ىله حٗالى 

َّ جض مص
ا  ، خُض(2)  يمحر 

 
٘ ٞاٖال َم(، ٞٞغ َٗ خل اإلاهضع )بَٗاٌم( مدل الٟٗل )ؤَ

ا( ٖلى اإلاٟٗىلُت. ا، وههب )ًدُم   مؿختر 

تر٦ُب مدل التر٦ُب، ٦ما ؤما اإلاهضع اإلاًاٝ بلى ٞاٖله ؤو مٟٗىله، ٞهى مً بخال٫ ال

 ؾُإحي.

o  ٱمدل الٟٗل، وجإحي ٖلى ٖضة نىع: اإلاشخلاثبخال٫ 

  ا بإ٫، ٣٦ىله حٗالى: اظم الفاكلبخال٫
 
 مث ٱُّٱٱمدل الٟٗل، ؾىاء ٧ان مٗٞغ

َّ جح  مج حج
ًاؾم الٟاٖل ) خل ض، خُ(3) مدل الٟٗل  (الظا٦ٍغ

ا، ج٣ضًٍغ )َم(، وههب اإلاٟٗى٫ به )هللَا(، و٢ض ًإحي  ا مؿختر   يمحر 
 

٘ ٞاٖال )ًظ٦غون(، وٞع

ما: الضاللت ٖلى الخا٫ ؤو  ان، َو غ ُٞه قَغ ا مً ؤ٫، والبض ؤن ًخٞى اؾم الٟاٖل مجغص 

ء، الاؾخ٣با٫، ال اإلاطخي، وؤن ٌٗخمض ٖلى شخيء ٢بله، )هٟي، ؤو اؾخٟهام، ؤو مسبر ٖىه، ؤو هضا

                                                           

 .41مغظ٘ ؾاب٤، م: الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، بى مٗؼة،   (1)

 .21، 24ؾىعة البلض،  آلاًخان :  (2)

 .11ؾىعة ألاخؼاب،  مً آلاًت :  (3)
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( ٣٦ىله حٗالى: ، خُض ظاء اؾم الٟاٖل (1)َّمم خم حم جم هلُّٱٱؤو مىنٝى

 به؛ 
 
٘ الٟاٖل )لىجها(، ولم ًىهب مٟٗىال نٟت لب٣غة، وخل مدل الٟٗل الالػم )٣ًٟ٘(، وٞع

.  ألهه ٚحر مخّٗضٍ

 ؤما بياٞت اؾم الٟاٖل بلى ٞاٖله ؤو مٟٗىله، ٞهى مً بخال٫ التر٦ُب مدل التر٦ُب.

  باؾم الٟاٖل، وإخاللها مدل الٟٗل، ٣٦ى٫ الكاٖغ: صيغ اإلابالغتبلخا١ 

ًٌ                 ما لِـ مىجُه مً ألا٢ضاع ا ال جًحُر، وآم  خِظٌع ؤمىع 

، وخلذ مدل الٟٗل  ل( زبر إلابخضؤ مدظٝو ِٗ
َ
ظاءث نُٛت اإلابالٛت )خِظع( ٖلى وػن )ٞ

ا(. ا، وههبذ اإلاٟٗى٫ به )ؤمىع  ا مؿختر   يمحر 
 

ٗذ ٞاٖال  )ًدظع(، وٞع

 خال٫ ب ٌ  جئ يي ىي ني ُّٱمدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٫، ٣٦ىله حٗالى:  اظم اإلافلى

٘ )الىاؽ( (2)َّحئ جَم٘(، وٞع ًُ ، خُض ظاء اؾم اإلاٟٗى٫ مدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٫ )

 ٖلى ؤجها هاثب ٞاٖل الؾم اإلاٟٗى٫.

  مدل الٟٗل، وهي ال جهاٙ بال مً الالػم، ٣٦ىل٪:  الصفت اإلاشبهت باظم الفاكلبخال٫

ٗذ الٟاٖل  )َظا ٌب ٢لُبه(، ٞدلذ الهٟت اإلاكبهت )َُب( مدل الٟٗل الالػم، وٞع ِ
ُّ عظل َ

ا(، ؤو  جىػ في مٗمىلها ، الىهب ٖلى الخمُحز بطا ٧ان ه٨غة: )َظا عظل ٌَُب ٢لب  )٢لبه(، ٍو

ت: )َظا عظل َُُب ال٣لِب(.  الجغ بطا ٧ان مٗٞغ

  ا، ؤو ًىهب الاؾم الى٨غة  اظم الخفظيلبخال٫ ا مؿختر   يمحر 
 

٘ ٞاٖال مدل الٟٗل، ٞحٞر

 في اإلاٗجى، ومشا٫ ألاو٫: )دمحم ؤ٦غم 
 

بٗضٍ ٖلى ؤهه جمُحز، بكٍغ ؤن ٩ًىن َظا الخمُحز ٞاٖال

 جن ُّٱمً ٖلي(، ٟٞاٖل اؾم الخًُٟل يمحر مؿختر ج٣ضًغ َى، ومشا٫ الشاوي، ٢ىله حٗالى: 

َّ مه جه هن من خن حن
ما الخًُٟل )ؤ٦ثر وؤٖؼ( هانبحن ، خُض ظاء اؾ(3)

ر 
ُ
ظا الخمُحز مدّى٫ ًٖ الٟاٖل، وبىِخه الٗم٣ُت: )٦ث ا( ٖلى الخمُحز، َو  وهٟغ 

 
إلاٗمىلهما )ماال

ؼَّ هٟغي(.   مالي، ٖو

                                                           

 .34ؾىعة الب٣غة،  مً آلاًت :  (1)

 .221ؾىعة َىص،  مً آلاًت :  (2)

 . 14ؾىعة ال٨ه٠،  مً آلاًت : (3)
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o مدل مشهب: الىىق الثالث: إخالٌ مشهب 

ٗمل ٖمله دل مدل الٟٗل، َو ا مً مًاٝ ومًاٝ بلُه، ٍو ُه ًإحي اإلاهضع ؤو اإلاكخ٤ مغ٦ب   :ٞو

  :هت مت خت حت جت هبُّٱٞمشا٫ اإلاهضع اإلاًاٝ بلى ٞاٖله، ٢ىله حٗالى 

 (1)ٱَّحج مث
 
، خُض خل اإلاهضع اإلاًاٝ مدلَّ الٟٗل )ًضٞ٘(، وو٢٘ اإلاهضع مبخضؤ

 مً بياٞت اإلاهضع بلى ٞاٖله، 
ًّ

ٕى مدال ا مٞغ
 
، و)هللا( مًاٝ بلُه مجغوع لٟٓ لخبر مدظٝو

 و)الىاؽ( مٟٗى٫ به للمهضع مىهىب.

  :خُض ظاء اؾم (2)َّمح جح مج حج ُّٱٱٱومشا٫ اؾم الٟاٖل اإلاًاٝ، ٢ىله حٗالى ،

ا   يمحر 
 

٘ ٞاٖال ا بلى مٟٗىله، ٞدّل مدل الٟٗل )٨ًك٠(، وٞع
 
الٟاٖل )٧اقٟاُث( مًاٞ

 مً بياٞت اؾم الٟاٖل بلى 
ًّ

ا، مىهىب مدال
 
ا، و)ُيّغٍِ( مًاٝ بلُه مجغوع لٟٓ مؿختر 

 مٟٗىله.

 

o  شد مدل مفشدالىىق الشابم: إخالٌ مف: 

ا مً جغ٦ُب، ومً طل٪: ً م٩ّىه  ُه ًدل ٖىهغ واخض مدل آزغ، صون ؤن ٩ًىن ؤخض الٗىهٍغ  ٞو

  ٌ  حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّٱٱ، ٣٦ىله حٗالى:إخالٌ صيغت الفاكل مدل اإلافلى

 مغ جغ معُّٱ، ٣٦ىله حٗالى: واإلافلٌى مدل الفاكل، بمٗجى )مٗهىم(، (3)َّحصمس خس

َّ حف جف
 ، بمٗجى )آٍث(.(4)

  ٌإخال ٌ  :اإلافلٌى به مدل الفاكل في جشهيب البىاء للمجهى

ر   ِخَب الضعُؽ( ُٞخّٛحِ
ُ
ٞٗىضما جدّى٫ جغ٦ُب: )٦خب الىلُض الضعَؽ( بلى بىاء للمجهى٫، ج٣ى٫: )٦

ِدّل مدله اإلاٟٗى٫ به الظي ًإزظ بٖغاب الٟاٖل.
ُ
دِظٝ الٟاٖل، وج

َ
 الٟٗل، زم ج

َ
  نُٛت

                                                           

 .112ؾىعة الب٣غة،  مً آلاًت : (1)

 .18ؾىعة الؼمغ،  مً آلاًت : (2)

 .41ؾىعة َىص، مً آلاًت : (3)

م، مً آلاًت:  (4)  .32ؾىعة مٍغ
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 ؤهث واللىغإخالٌ اإلازهش مدل اإلا: 

ٔ (1)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ٦ما في ٢ىله حٗالى:  ٓت والٖى ؛ ألن اإلاٖى

 واخض.

  إخالٌ صيغت الجمم أو اإلاثنى مدل اإلافشد: 

 هل  مل خلُّٱاؾخٗما٫ نُٛت الجم٘ ؤو الخشيُت مدلَّ اإلاٟغص، ٦ما في ٢ىله حٗالى:  ؤي

َّ جم
(، والبيُت الٗم٣ُت ُٞه:(2) ٍُ ا

َ
ج
َ
( بىاو الجماٖت بض٫ )٧ل  ؤ ٍُ ْى

َ
ج
َ
ً(،  ، ٣ٞا٫ )ؤ )٧ٌل ؤجاٍ صازٍغ

  َٞدلَّ يمحر الجم٘ مدل يمحر اإلاٟغص.

 إخالٌ صيغت ألامش مدل الفلل اإلااض ي: 

ْل(ٞهُٛت )اِ  َٗ  ( في ٢ى٫ الكاٖغ:ْض وؤن الٟٗل )ا٢خِه  مدىلت مً بيُت الٟٗل اإلااضخي، ٞ

ضا                   ِهْض خ٣ًىلىن ؤَل٨ذ مال٪ ٞا٢ ِ
ُّ  وما ٦ىذ لىال ما ج٣ىلىن ؾ

٫ مً ا ل جم مً بيُت اإلااضخي لجملت الىىاةمدىَّ : )ا٢َخَهَض خاجٌم( وهي البيُت الٗم٣ُت، ٞالخدٍى

ْل(؛ إلٞاصة الضاللت ٖلى ألامغ َٗ  .(3)بلى )اٞ

ّضٍ  ْل(، ٖو َٗ ل في )ِاٞ ٌ َظا الخدٍى ىا٥ مً ٞع ً   اجشهيبً َو لي؛ للضاللت ٖلى  اجىليذ ال جدٍى

ت، م٘ حؿ٨حن آزٍغ بن  ألامغ، ُٞهاٙ ٞٗل ألامغ في نىعجه الخىلُضًت بدظٝ خٝغ اإلاًاٖع

ا، ؤو خظٞه بن ٧ان خٝغ ٖلت، ؤو خظٝ الىىن بن اجهل بإل٠ الازىحن، ؤو واو  ٧ان صخُد 

ْل( جغ٦ُب   َٗ ٌ ؤن ج٩ىن نُٛت )ِاٞ ٞغ   االجماٖت، ؤو ًاء املخاَبت، ٍو
 
ُت الٟٗل مً بي مدّىال

 ، ولٗلي ؤمُل بلى َظا الغؤي.(4)اإلااضخي

 

 

                                                           

 . 151ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت : (1)

 .85ؾىعة الىمل، مً آلاًت:   (2)

 . 223، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةيلبهيؿاوي، ًىٓغ: ا (3)

لُت،  (4) ت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدٍى مجلت وليت داس ًىٓغ: الجىضي، َه، نُٜ ألامغ في الٗغبُت: بدض في يىء هٍٓغ

 وما بٗضَا. 211، مغظ٘ ؾاب٤، م: الللىم حاملت اللاهشة
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  إخالٌ الظمابش مدل ألاظماء الـاهشة: 

ٌ ألاؾماء الٓاَغة بًماثغ لئلًجاػ   لُت ًخم بمىظبها حٍٗى "ٞاإليماع ٖملُت جدٍى

ظا ٌٗجي ؤن الًمحر َى اإلاٗاص٫ الضاللي للمغ٦ب الاؾمي، ومً زم ٣ًىم  (1)والازخهاع" " َو

ُٟت الضاللُت والتر٦ُبُت التي ٣ًىم بها الاؾم الٓاَغ، وبٗباعة ؤزغي ٞةن الًمحر بىٟـ الْى

ا" ًدل مدلالًمحر  ًُّ ا وصالل ًُّ  .(2)الاؾم الٓاَغ جغ٦ُب

لُخحن، َما: وؤلايماع  خماص ٖلى ٖملُخحن جدٍى عالحزف وال٣ًخطخي الٖا ، ٞٗىضما خلٍى

 : ج٣ى٫ 

  )ؤ٧لُذ 
َ
  (ؤ٧لُتها)         (الخٟاخت

ظا ٌؿمى باإليماع البؿُِ.ُٞدظٝ الاؾم  دّل مدله الًمحر، َو  الٓاَغ )اإلاٟٗى٫ به(، ٍو

لُت، هي:   ىا٥ هٕى آزغ ٌؿمى باإليماع اإلا٣ٗض ٌٗخمض ٖلى زالر ٖملُاث جدٍى الحزف َو

ع و   : ، ٞٗىضما ج٣ى٫ إكادة الترجيبوالخلٍى

م دمحم عؾال)
ّ
 (حؿلمها دمحم)         ت(حؿل

دل مدله الًمحر اإلاىاؾب )َا(، ٞخهبذ: ُٞدظٝ الاؾم الٓاَغ )اإلاٟٗى٫ به(،  ٍو

م دمحم "َا"(؛ وألن الًمحر )َا( ٚحر ٢اثم بظاجه، البض له مً ٖماص معجمي ًلخه٤ به، 
َّ
)حؿل

ا لل٣اٖضة التي جٟترى ؤن ًخهل اإلاٟٗى٫ به  مما ًًٍُغ بلى الاهخ٣ا٫ مً ؤظل الاجها٫؛ َب٣ 

 .(3)اإلاًمغ بالٟٗل

 الخىاوب بحن خشوف الجشو  الخظمحن:  

ٍٔ َى بهابت بٌٗ الخغٝو وال٩لماث ًٖ بٌٗ، بمٗجى " الخًمحن:  ٍٔ مٗجى لٟ بقغاب لٟ

ىن زهٍى باألٞٗا٫، (4)ه خ٨مه لخهحر ال٩لمت جاصي مٗجى ال٩لمخحن"آزغ، وإُٖاث  ، والبهٍغ

                                                           

سخي، دمحم،  (1) ، )بعبض: ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ 2، ٍاللشبيت وؤلاطماس ، دساظت جشهيبيت دالليتاللعاهياث الَٛغ

 ،٘  . 1م(، م: 1224والخىَػ

 . 44، 48اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)

 . 11، 11اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (3)

 .1/542، مغظ٘ ؾاب٤، مغني اللبيبابً َكام،  (4)
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اؤما   ً ُىن ٣ٞض وؾٗىا صاثغجه لدكمل الخغٝو ؤً ، ٩ُٞىن في ألاؾماء وألاٞٗا٫ (1)ال٩ٞى

، ٟٞي ا : ًخًمً اؾم مٗجى اؾم ؤي ًدل مدله؛ إلٞاصة مٗجى الاؾمحن ءألظماوالخغٝو

ا، ٦ما في ٢ىله حٗالى:   ٗ َّ يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّظمُ
، ٞدل )خ٤ُ٣( (2)

: ًًمىىن الٟٗل مٗجى ٞٗل ألافلاٌوفي  .مدل )خٍغو( لُُٟض ؤهه مد٣ى١ ب٣ى٫ الخ٤

ؤو مً الػم بلى ، الى الػم ختى ًخدى٫ مً مخٍٗض آزغ، مخىاؾب م٘ خٝغ الجغ الظي ًلُه، 

ا، ٣٦ىله حٗالى: مخٍٗض   ٗ ٩ىن ُٞه مٗجى الٟٗلحن ظمُ َّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ، ٍو
، ٞدّل (3)

ض بهظا  )ٌكغب( مدل )ًغوي(؛ ألن الٟٗل )ٌكغب(  ال ًخّٗضي بالباء بل ًخّٗضي بىٟؿه، وؤٍع

، خُض خلذ )الباء(  ا في الخٝغ ُىن جًمُى  غاٍ ال٩ٞى مٗجى الٟٗلحن مٗا )الكغب والغي(، ٍو

، "ومً اإلاا٦ض ؤن الخًمحن ظاء لخدؿحن اإلاٗجى والٗىاًت به؛ ألن الخًمحن في (4)ل )مً(مد

ا ... ولم هإل٠ َظٍ  ا باعػ  اصي ُٞه اإلاٗجى صوع  الضعؽ الىدىي ما َى بال صعاؾت في اإلاٗجى، ٍو

لُحن، ومً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ؤ٢غب عمؼ ٖىضَم لهظٍ الٓاَغة: َى  الٓاَغة ٖىض الخدٍى

"ٌ  .(5)الخٍٗى

 :الخلاكب بحن ألادواث 

 ٖلى ؤمً 
 
ا واج٩اال  ٖ والخٗا٢ب بمٗجى: "بهابت لٟٔ ًٖ آزغ، وإخالله في مىيٗه؛ احؿا

 :(7)، والخٗا٢ب في ألاصواث ٩ًىن بٗضة َغ١ (6)اللبـ"

ؤن جخٗضص صالالث ألاصاة ٖلى وظه الاقترا٥ اللٟٓي، ٦ما في الهمؼة التي حؿخسضم للىضاء  -

 ولالؾخٟهام.

                                                           

، )َىُا: صاع 2، ٍالىدىٍت في طىء كلم اللغت الحذًث معخىي التراهيبًىٓغ: ؤبى الخؿحن، دمحم مدمىص،  (1)

 ،٘  .14/ 1م( 1221الىابٛت لليكغ والخىَػ

غاٝ، مً آلاًت :  (2)  .221ؾىعة ألٖا

 .3ؾىعة ؤلاوؿان، مً آلاًت :   (3)

بخُاء  صاع، )ال٣اَغة: 2، جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم، ٍالبرهان في كلىم اللشآن ،بضع الضًً، الؼع٦صخيًىٓغ:  (4)

 وما بٗضَا. 1/118م(، 2415، ال٨خب الٗغبُت ِٖسخى البابى الخلبي وقغ٧اثه

لي في زهاثو ابً ظجي،  (1) م، ٖبضهللا ؤخمض، في ال٨ٟغ البيُىي الخدٍى خىلياث آلاداب والللىم ظاص ال٨ٍغ

 .211، مغظ٘ ؾاب٤، م:  الاحخماكيت

 .112، مغظ٘ ؾاب٤، م: كذة الىدىٍتأزشها في طبؽ اللاو ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ،  (6)

 وما بٗضَا. 484ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (7)
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، ٦ما في ج٣اُعى ؤن جسغط ألا  - صاة ًٖ مٗىاَا الظي جسخو به بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحٍر

 )بال( و )ٚحر( في بابي الاؾخصىاء والىن٠.

ا مً ؤهى   ٖ مً  إمشلتإ ؤلاخال٫، ٦ما ؾُإحي جٟهُله بوبهظٍ اإلاٗاوي ًم٨ً اٖخباع الخٗا٢ب هى

 . جغا٦ُب الُال١

  مدله. إخالٌ هابب اإلاصذس 

  ، هدى:(1)في الاهخهاب ٖلى اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ما ًض٫ ٖلى اإلاهضع٣ٞض ًىىب ًٖ اإلاهضع 

ا(، اإلاصذس اإلاشادف - ٞالجلىؽ هاثب مىاب ال٣ٗىص إلاغاصٞخه له، ؤي  له، هدى: )٢ٗضُث ظلىؾ 

 خل اإلاهضع اإلاغاصٝ مدل اإلاهضع اإلاظ٧ىع للٟٗل. 

ٍٍ  ،آلخه ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع - ا(، وؤنله: يغبخه يغب ؾْى
 
، ٞدظٝ هدى: )يغبخه ؾَى

.  اإلاًاٝ وؤ٢ام اإلاًاٝ بلُه م٣امه، ؤي خل مدلَّ اإلاهضع املخظٝو

َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ، هدى ٢ىله حٗالى: طمحره ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع -
(2) ،

ا، ٞدلَّ الًمحر مدّل اإلاهضع. ب الٗظاب ؤخض 
ّ
 ؤي ال ؤٖظ

ذكذده ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع -
َّ
ً( خل ( ٩ٞلمت )ٖكٍغ

 
ً يغبت مدل  ، هدى: )يغبخه ٖكٍغ

ا(
 
 .(3)اإلاهضع لبُان الٗضص، ومّغ مشل َظا الىٕى في جغا٦ُب الُال١، هدى: )ؤهذ َال٤ زالز

 ٌض( ّٖضٍ بٌٗ اإلاشترن اللفـي أو اإلاترادفاث في ألالفاؾ ض، وظاء عظل، وؤحى ٍػ ، ٦ــ :)ظاء ٍػ

 ؤهه خل ُٞه ٖىهغ مدل ٖىهغ، ٞمؿخسضم اللٛت في طَىه 
 

ال ِ
ّ
املخضزحن مً ؤلاخال٫، مٗل

ت مً ألالٟاّ التي حٗبر ًٖ مٗجى واخض، وبةم٩اهه ؤن ًسخاع مً بُجها ما ٌكاء  .(4)مجمٖى

 

                                                           

ىٓغ ٦ظل٪: ابً ٣ُٖل،  1/285، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً َكام،  (1) ششح ابً وما بٗضَا، ٍو

 .245، 1/243، مغظ٘ ؾاب٤، كليل

 .221ؾىعة اإلااثضة، مً آلاًت  (2)

ا: نٟخه، هدى: )ؾغُث ؤخؿً الؿحر(، و)٧ل وبٌٗ( بكٍغ بياٞتهما للمهضع،  (3)  ً ىىب ًٖ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ؤً ٍو

هدى: )يغبخه بٌٗ الًغب(، واؾم ؤلاقاعة، هدى: )يغبخه طل٪ الًغب(، ل٨ً ؤلاخال٫ في  َظٍ ألاهىإ لِـ مً ٢بُل 

ذ َ
َّ
ظٍ اإلاغ٦باث مً اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه مدل بخال٫ مٟغص مدل مٟغص، بل َى بخال٫ مغ٦ب مدل مٟغص، خُض خل

 اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ )اإلاٟغص(. 

ت الٗغبُت،  (4) ت والىدٍى لُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٍٛى ت الخىلُضًت الخدٍى مجلت ًىٓغ: الىجاصاث، ها٠ً دمحم، الىٍٓغ

 .241، مغظ٘ ؾاب٤، م: وليت داس الللىم حاملت اللاهشة
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 أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث جمذد اإلاعدبذٌ مىه أو جلليصه :

بٗض ؤلاإلاام بالٗال٢ت بحن اإلاؿدبض٫ واإلاؿدبض٫ مىه مً خُض ؤلاٞغاص والتر٦ُب، وما بن ٧ان 

ا ،  ا واإلاؿدبض٫ مىه مغ٦ب  الخ٨ُم ما بطا ٧ان  -مً زال٫ طل٪-ؤو ال٨ٗـ، ًم٨ً اإلاؿدبض٫ مٟغص 

ظا ما ؾُإحي بُاههؤلاخال٫ ٞحهما صزله جمضًٌض ؤو خهل ُٞه ج٣ل  .ٌو، َو

٤ُ بحن الخمضص  (1)وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢ض ؾب٤ في الٟهل ألاو٫ مً َظٍ الضعاؾت الخٍٟغ

اصة والخظٝ مً ظهت ؤزغي، ٟٞي الخمضص والخ٣لو  ا بأزغ، ٖىهغ  وؿدبض٫ والخ٣لو مً ظهت والٍؼ

اصة ٖىهغ ؤو خظٝ ٖىهغ، وبٗباعة ؤزغي ًم٨ً   : ال٣ى٫ بنم٘ ٍػ

، ٞاإلخال 
 
اصة ٟي ، ٞ ب+ط  الخمضص: ؤب ، و   ٫: ؤالخمضص ٌكبه ؤلاخال٫ بال ؤن في الخمضص ٍػ

دل مدله الٗىهغؤلاخال٫ ًسخ دل ؤ) في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغؤما  .(ب) ٟي الٗىهغ )ؤ( ٍو ( ٍو

 .ا٫ جمضص  ٧ل بخال، ولِـ (، ٩ٞل جمضص بخال٫ب و ط) مدله ٖىهغان ؤو ؤ٦ثر، َما:

ا، ٞاإلخال٫ بؤلاخالٞهى ٌكبه الخ٣لو ٦ظل٪ و 
 
ا وخظٞ ب ،   ؤ :٫ال ؤن في الخ٣لو ه٣هاه 

دل مدله الٗىهغ٫ ، ٟٞي ؤلاخالط   + ب ؤ :الخ٣لوو  ؤما في الخ٣لو  (.ب) ًسخٟي الٗىهغ )ؤ( ٍو

دل مدلهما ٖىهغ واخض، َى:ؤ و ب) ُٞسخٟي الٗىهغان ٧ل ٫، ولِـ (، ٩ٞل ج٣لو بخالط) ( ٍو

 .ا٫ ج٣له  بخال

ل ًضزالن في همِ آزغ َى : بوزالنت ال٣ى٫  ن الخمضص والخ٣لو همُان مً ؤهماٍ الخدٍى

ىّ 
ُ
ا. ؤلاخال٫، ٩ٞل جمضص ؤو ج٣لو ٩ً ا ؤو ج٣له  ، ولِـ ٧ل بخال٫ ًم٨ً اٖخباٍع جمضص 

 
 هان بخالال

اصة ؤو ه٣هان. مدلَّ  ىهٌغ ٞاإلخال٫: ًدل ُٞه ٖ  ٖىهغ، صون ٍػ

 ٖىهغ. مً ٖىهغ مدلَّ  والخمضص: ًدل ُٞه ؤ٦ثُر 

 . ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدلَّ  والخ٣لو: ًدل ُٞه ٖىهٌغ 

 وبك٩ل آزغ ٣ًا٫:

 

 

                                                           

 ت.مً َظٍ الضعاؾ 52 – 34ًىٓغ م:  (1)
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اصة ؤو ه٣هان. ؤلاخال٫: ًدل ُٞه مٟغص  مدل مٟغص، ؤو  مغ٦ب مدل مغ٦ب، صون ٍػ

 مٟغص. مدلَّ  والخمضص: ًدل ُٞه مغ٦ٌب 

 مغ٦ب .  مدلَّ  والخ٣لو: ًدل ُٞه مٟغصٌ 

ا لظل٪ ًم٨ً ؤن جضزل في  ٗ ظمُ٘ ألامشلت التي ط٦غث في الىٕى ألاو٫ )بخال٫ اإلاغ٦ب  الخمذد وجب

 مدل اإلاٟغص( :

، ٣ٞض خلذ الجملت (1)َّمس خس  حس ٱُّٱ٧ةخال٫ الجملت الٟٗلُت مدل الخبر في ٢ىله حٗالى: 

الٟٗلُت )حٗلمىن( اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلاًإع وواو الجماٖت( مدل زبر اإلابخضؤ، وبىِخه الٗم٣ُت: 

اٖله )واو  ً َما: الٟٗل اإلاًإع ٞو ظا جمضص؛ ألن )حٗلمىن( مغ٦ب مً ٖىهٍغ )وؤهخم ٖاإلاىن(، َو

 الجماٖت(.

 مغ جغ مع جع مظ ُّٱمدل اإلاٟغص في ٢ىله حٗالى:  اإلاهضع اإلااو٫و٧ةخال٫ 

اٖله  (2)َّحفجف ، ٞو ٣ٞض خل اإلاهضع اإلااو٫ )ؤن ًًًٗ خملهً( اإلا٩ىن مً: )ؤْن، والٟٗل اإلاًإع

هىن اليؿىة، ومٟٗىله( واإلاغ٦ب مً ؤعبٗت ٖىانغ مدل الخبر اإلاٟغص اإلا٩ىن مً ٖىهغ واخض؛ 

ا، ٣ًى٫ ؤخض املخضزحن اإلاهخمحن بخُب٤ُ لُت ٖلى الىدى الٗغبي:  ولظل٪ ٧ان جمضص  ت الخدٍى الىٍٓغ

 
 
، ًإحي ظملت ؤو ا مً ؤن ٩ًىن اإلابخضؤ ؤو الخبر ... مٟغص  "ووٗجي بالخمضص ؤو الخىؾ٘ في الٗغبُت ؤهه بضال

ا ماوال، ؤي: ًدضر ُٞه جىؾ٘ وجمضص"  .(3)مهضع 

ضزل في  ٦غث في الىٕى الشاوي )بخال٫ اإلاٟغص مدل اإلاغ٦ب(: الخللصٍو
ُ
 ظمُ٘ ألامشلت التي ط

، خُض ظاء (4)َّمم خم حم جم هلُّٱٱمدل الٟٗل في ٢ىله حٗالى: اؾم الٟاٖل٧ةخال٫ 

ظا ج٣لو ألن  ٘ الٟاٖل )لىُجها(، َو اؾم الٟاٖل نٟت لب٣غة، وخل مدل الٟٗل الالػم )٣ًٟ٘(، وٞع

اٖله.اؾم الٟاٖل مٟغص خل مدل مغ٦ب م٩ىن   مً الٟٗل اإلاًإع ٞو

                                                           

 .11ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (1)

 .4ؾىعة الُال١، مً آلاًت :  (2)

ت الخىلُضًت الخدىٍلُت وجُب٣ُاتها في الىدى الٗغبي،  (3) مجلت اإلاىهىعي، ؤخمض اإلاهضي/ والهالر، ؤؾمهان، الىٍٓغ

 .114، مغظ٘ ؾاب٤، م: حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاث

 .34ؾىعة الب٣غة،  مً آلاًت :  (4)
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 جئ يي ىي ني ُّٱمدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٫، في ٢ىله حٗالى: اؾم اإلاٟٗى٫  وإخال٫

٘ )الىاُؽ( ٖلى ؤجها (1)َّحئ جَم٘(، وٞع ًُ ، خُض ظاء اؾم اإلاٟٗى٫ مدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٫ )

ظا ج٣لو ألن اؾم اإلاٟٗى٫ مٟغص خل مدل مغ٦ب م٩ىن مً  الٟٗل هاثب ٞاٖل الؾم اإلاٟٗى٫، َو

 اإلاًإع وهاثب ٞاٖله.

حن الشالض والغاب٘، مً بخال٫ اإلاٟغص مدل اإلاٟغص والتر٦ُب مدل التر٦ُب  وؤما ما ظاء في الىٖى

 ٞهى بخال٫ ٣ِٞ، لِـ ُٞه جمضص وال ج٣لو.

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الظي ًخـإمل في َظٍ ألامشلت التي صزلها الخمضص والخ٣لُو ًدبّحن له الؿبب 

اصة والخمضص،  الظي ظٗل ؾمحر ؾخِخُت ًىدى َظا اإلاىخى في جٟغ٢خه بحن الخظٝ والخ٣لو، وبحن الٍؼ

ل والتي اٖخمض ٞحها ٖلى ٫ بلى الٗىهغ ٢بل الخدٍى ضم اهخماثه. اهخماء الٗىهغ املخىَّ  ٖو

 
 

ٞالخمضص ٖىضٍ ًخمشل في بياٞت ٖىهغ ظضًض ًيخمي ألخض ٖىانغ التر٦ُب، ٞا٢ترح حٗضًال

ى: ؤ   ؤ.  ؤ + ب : ب    ل٣اهىن الخمضص َو

 .(2))ب( جيخمي بلى )ؤ( ن )ؤ( جخدى٫ بلى )ؤ( و )ب( خُضؤي ؤ

ً في الٗىهغ الباقي  والخ٣لو ٖىضٍ ؤو الخ٤ًُِ ًخمشل في خظٝ ٖىهغ مً التر٦ُب مخًمَّ

 ل٣اهىن الخ٣لو:
 

 ُٞه، ٞا٢ترح حٗضًال

ى: ؤ + ب    ؤ    ؤ : ب   َو

 ب   ب : ؤ   ؤو: ؤ + ب 

ا في  نؤؤي  ى  ً )ؤ( و )ب( ًخدى٫ بلى )ؤ( خُض ٩ًىن الٗىهغ )ب( مخًمَّ التر٦ُب اإلا٩ىن مً الٗىهٍغ

ا في )ب()ؤ(، ؤو ؤجهما ًخدىالن بلى )ب(، خُض ً ى    .(3)٩ىن الٗىهغ )ؤ( مخًمَّ

ا ألخض   ُ ٤َ مىخم َُّ َص به التر٦ُب ؤو جً ٞاقتٍر في الخمضص والخ٣لُو ؤن ٩ًىن الٗىهغ الظي جمضَّ

اصة ج٩ىن بةياٞت  ٖىانغ َظا اصة والخظٝ ٞلم ٌكتٍر ٞحهما َظا الاهخماء، ٞالٍؼ التر٦ُب، ؤما الٍؼ

                                                           

 .221ؾىعة َىص،  مً آلاًت :  (1)

لُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُتًىٓغ:  (2) الٗغا١: مغظ٘  مجلت اإلاىسد، ؾمحر قٍغ٠، ألاهماٍ الخدٍى

 .41، 41ؾاب٤، م: 

 .44إلاغظ٘ الؿاب٤، م: اًىٓغ:  (3)
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اصة ؤصواث الاؾخٟهام  ٖىهغ ال وظىص له في التر٦ُب، وال اهخماء ُٞه بلى ؤي ٖىانغ َظا التر٦ُب، ٦ٍؼ

ا في الٗىهغ اإلاىظىص في التر٦ُب، ٦دظٝ الخب ى   ر مشال.  مشال،  والخظٝ ٩ًىن في ٖىهغ ال ٩ًىن مخًمَّ

٦غث، والتي ًلخٔ ٞحها 
ُ
والظي ظٗله ًىدى َظا اإلاىخى َى ؤهه اٖخمض ٖلى مشل َظٍ ألامشلت التي ط

بىيىح اهخماء الٗىهغ اإلاؿدبض٫ بلى اإلاؿدبض٫ مىه، ٞمشال: في بخال٫ اإلاهضع اإلااو٫ مدل اإلاٟغص، 

َّ خكحك جك مق حق ُّٱ٦ما في ٢ىله حٗالى: 
ا بلى  (ؤؾلمىاؤن ) الَخٔ ؤن اإلاهضع اإلااو٫ًُ  ،(1)  ُ مىخم

ى اإلاٟٗى٫ به )بؾالمهم(، خُض بجهما ًغظٗان بلى الجظع اللٛىي هٟؿه،  الٗىهغ اإلاؿدبض٫ مىه ، َو

ٞالخٗبحر باإلاهضع اإلااو٫ ُٞه جمضص؛ ألن ُٞه ؤ٦ثر مً ٖىهغ )ؤن+ الٟٗل+الٟاٖل(، ولؿبٍب آزغ مً 

ى اهخماء اإلاهضع اإلااو٫ )ؤن ؤؾلمىا( بلى ا  لٗىهغ اإلاؿدبض٫ مىه )بؾالمهم(.وظهت هٓغ اؾخِخُت َو

 حج مث ٱُّٱو٦ظل٪ في بخال٫ اؾم الٟاٖل مدل الٟٗل وال٣ُام بٗمله في ٢ىله حٗالى: 

َّ جح  مج
(2) ًُ ًاؾم الٟاٖل ) الَخٔ ؤن،  ا بلى الٗىهغ اإلاؿدبض٫ مىه،  (الظا٦ٍغ  ُ مىخم

ى الٟٗل )ًظ٦غون(، خُض بجهما ًغظٗان بلى الجظع اللٛىي هٟؿه، ٞالخٗبحر باؾم ال ٟاٖل ُٞه َو

ى مخًمً مٗجى الٟٗل )ًظ٦غون(. اٖله( َو  ج٣لو، ٞهى ٖىهغ واخض خل مدل )الٟٗل ٞو

اصة، ول٨ىه ٚحر  ظا الظي طَب بلُه ؾمحر اؾخِخُت ٢ى٫ٌ ًم٨ً ٢بىله في همُي الخظٝ والٍؼ َو

ضمه ٚحر  ه مً خُض الاهخماء ٖو ص٤ُ٢ ُٞما ًسو الخمضص والخ٣لو؛ طل٪ ؤن الكٍغ الظي اقتَر

الترا٦ُب التي صزلها الخمضص والخ٣لو، ٞةطا ٧اهذ َظٍ ألامشلت ًٓهغ ٞحها اهخماء  مخد٤٣ في ٧ل

غ   ؤزغي ٖلى الخ٣لو  والخمضص، لم ًخٞى
 
الٗىهغ اإلاؿدبض٫ بلى الٗىهغ اإلاؿدبض٫ مىه، بال ؤن ؤمشلت

ا( ُٟٞه ج٣لُو للجملت، خُض   ً ٞحها قٍغ الخًمحن والاهخماء، ٣٦ىله: )٦خب دمحم الضعؽ، وزالض ؤً

ا( ًٖ ج٨غاع جغ٦ُب )ؤٚ  ً ا( التي جم بها ج٣لُو  زالٌض و ىذ ٖباعة )ؤً  ً ٦خب الضعؽ(، ول٨ً الٗباعة )ؤً

لٟٔ ، ٞهي ج٣لُو ب٦خب الضعؽ(مً ٖىانغ التر٦ُب املخظٝو ) الجملت لم جخًمً ؤي ٖىهغ

ا( لِـ بِىه وبحن )٦خب الضعؽ( ؤي ٖىانغ مكتر٦ت ؤظىبي  ً  .)ؤً

غاص قٍغ الخًمحن والاهخماء في الٗىانغ التي صزلها ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بهه ال ًم٨ً 
ّ
اَ

اصة والخظٝ في ازخهام همُي  ب٣ى الٟاع١ بحن َظًً الىمُحن وبحن همُي الٍؼ الخمضص والخ٣لو، ٍو

 الخمضص والخ٣لو باالؾدبضا٫ )ؤلاخال٫(. 

                                                           

 .25ؾىعة الدجغاث، مً آلاًت :  (1)

 .11ألاخؼاب،  مً آلاًت : ؾىعة  (1)
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 ومً ؤمشلت الخ٣لُو بإظىبي الىاعصة في جغا٦ُب الُال١:

ذ أن أػلم صوحخً؟(، ) لى ٢ا٫ لصخو:  (1) (ولمفلاٌ: )أجٍش

 في  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "
 

ض ؤن ؤَل٤ ػوظخ٪؟(، ٣ٞا٫: )وٗم(، ٧ان جى٦ُال لى ٢ا٫ لصخو: )ؤجٍغ

ها  َال٢ها ..... بال ؤن ؤلاعاصة مً الىظضاهُاث التي ال ٢ضعة له ٖلى جدهُلها، ٞةزباٍع بها ًض٫ ٖلى و٢ٖى

 . (2)آلان"

ض ؤن ؤَل٤ ػوظخ٪؟(، اخخىي َظا اإلاشا٫ ٖلى جغ٦ُبح ن: ظاء ؤخضَما ٖلى نُٛت ؾاا٫: )ؤجٍغ

ل.   وآلازغ ٖلى نُٛت ظىاب: )وٗم(، و٢ض ظاء ٞحهما ؤ٦ثر مً همِ مً ؤهماٍ الخدٍى

ل، مجها: ض ؤن ؤَل٤ ػوظخ٪؟( اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ للخدٍى  ٞالتر٦ُب ألاو٫: )ؤجٍغ

  ًاصة: خُض ؤياٝ َمؼة الاؾخٟهام التي خّىلذ الجملت م ت بلى َلبُت، وظاءث َمؼة الٍؼ زبًر

 
َ
 مَ ِض الاؾخٟهام َىا إلٞاصة )الخهض٤ً(، والخهض٤ً َى: "بصعا٥ اليؿبت، ٞٗىضما ج٣ى٫: )ؤ٢

ا للخبر ؤو ه٣ًُه"مدمٌض  ض جهض٣ً    . (3)؟(، ٞةه٪ بظل٪ حؿإ٫ ًٖ ٢ضوم دمحم، وجٍغ

 ت ومً الٟٗل اإلاًإع مدل  ؤلاخال٫: خُض خل اإلاهضع اإلااو٫ اإلا٩ىن مً )ؤْن( اإلاهضٍع

ظا جمضص. ض َال١ ػوظخ٪(، َو ذ، والخ٣ضًغ: )ؤجٍغ  اإلاهضع الهٍغ

ب 
َ
ى الصخو املخاَ ض( مدل الاؾم الٓاَغ، َو ٦ما خل الًمحر اإلاؿختر )ؤهَذ( في )ؤجٍغ

ى الصخو  ٤( مدل الاؾم الٓاَغ، َو ِ
ّ
َل

ُ
ل(، وخلَّ الًمحر اإلاؿختر )ؤها( في )ؤ ِ

ّ
)الؼوط اإلاى٧

ل بالُال١( وخلَّ 
َّ
يمحر الخُاب في )ػوظخَ٪(، مدل الاؾم الٓاَغ للصخو  اإلاخ٩لم )اإلاى٧

ى الؼوط. ب َو
َ
 املخاَ

ى:  وؤما ل َو التر٦ُب الشاوي في بظابخه: )وٗم( ٣ٞض اخخىي ٖلى ٖىهغ مهم مً ٖىانغ الخدٍى

ض َال١ ػوظتي(،  ،الخ٣لُو بإظىبي، خُض بن البيُت الٗم٣ُت للتر٦ُب: )وٗم هذ الٗىانغ ؤٍع
َّ
ٞخ٣ل

ؤَٚىْذ ًٖ ج٨غاع الٗىانغ اإلاىظىصة  التر٦ُب بلى ٖىهغ واخض ظضًض، َى )وٗم( التياإلاىظىصة صازل 

 في ظملت الاؾخٟهام، وازخهغث ؤلاظابت. 

                                                           

 .151، م:33جغ٦ُب ع٢م:  ( 2)

 . 151 اب٤، م: مغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

 . 11 اب٤، م: مغظ٘ ؾ،  مجلت اإلاىسد، ؾمحر قٍغ٠، ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت، اؾخِخُت (1)
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ا  ومً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي في َظا التر٦ُب، ٣ٞض ؤٚىذ )وٗم( ًٖ بٖاصة التر٦ُب، و٧اهذ ب٢غاع 

ض ؤن ؤَل٤ ػوظخَ٪؟ (، وبظل٪ ناعث )وٗم( مَّ  باإلًجاب ل٣ىله: )ؤجٍغ
َ
 للؿاثل في َال٢ها، ومً ز

 
 جى٦ُال

 ْٗ ل  ل ؤمغِ ظ
َّ
د٤ّ للمى٧ ، ٍو   -امغؤجه بُض ٚحٍر

 
ا ٖا٢ال

 
ل في املجلـ ؤو  -ما صام بالٛ ِ

ّ
٤ ػوظت اإلاى٧ ِ

ّ
ُل ًُ ؤن 

 ؤي في الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫.بٗضٍ، 

ل باالؾدبضا٫ )ؤلا  ، (1)خال٫(و٢ض مغ ال٣ى٫ بن ؾمحر اؾخِخُت ٖضَّ ؤلاظابت بـ )وٗم ؤو ال( مً الخدٍى

وألاص١ ؤجها ج٣لُو؛ ٞلم ٨ًً في التر٦ُب بخال٫ُ ٖىهٍغ مدل ٖىهغ، بهما َى بخال٫ ٖىهغ مدل 

ا، بهما َى  ا واخض  ؤ٦ثر مً ٖىهغ، وؤصاة الجىاب ؤٚىذ ًٖ بٖاصة التر٦ُب، والتر٦ُب لِـ ٖىهغ 

 م٩ّىن مً ؤ٦ثر مً ٖىهغ.

 في )الىىهب الذسي(: خالٌ جشاهيب الؼالق املحىلت باإل 

 ) ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: في
ُ
ؼل

َ
  (2) (ليإن دخلِذ الذاس ج

 )ؤو 
ُ
ــل
َ
 (3) (لِذ إن دخلذ الذاس ػـ

ا، ٣٦ىله حٗالى:  -جاعة -٣ً٘ الجؼاء  : "٣ًى٫ ؤلاؾىىي   ٖ  ىن من خن حن  جن يم ىمٱُّ مًاع

َّ ين
ا، ٣٦ىله حٗالى: (4)  ُ َّ ىممم خم حم ٱُّٱ، وماي

ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ؤن ٣ًى٫: بن صزلِذ الضاع  (5)

٣ِذ 
ُ
ل
َ
٣ي، ؤو َ

ُ
ُل
َ
 .(6)"و٢ُاؽ ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة و٢ٕى الُال١ -ب٨ؿغ الخاء -جـ

ا  ا، وزاهحهما: ظىاب 
 
ال٣اٖضة الىدىٍت في ظملت الجؼاء ؤجها جخ٩ىن مً ٞٗلحن، ٌؿمى ؤولهما: قَغ

حن، ؤو مايُحن  ٩ىهان مًاٖع ل ؤلاؾ -وظؼاء، ٍو
َّ
ا، هدى ٢ىله  -ىىي ٦ما مش  ٖ ا ٞمًاع  ُ ؤو ٩ًىهان ماي

                                                           

 .42اؾخِخُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)

،و في جد٤ُ٣ 142، م: 1، 435ٍ، م: 2، ًىٓغ يبِ الٟٗل في جد٤ُ٣ الؿٗضي، 138ٍ، م: 252 جغ٦ُب ع٢م: (2)

 .124بؾماُٖل، م: 

٤( مً باب 138، م: 251جغ٦ُب ع٢م:  (3)
ُ
ـل
َ
، وعص يبِ الٟٗل اإلااضخي )َل٤( في الخد٣ُ٣حن الؿاب٣حن بًم الٗحن )َ

جٍؼ ألازٟل، ٞجٗلها مً باب )هَهغ ًُ ى ما لم  ٣َذ بالًم، ًىٓغ:  )خُؿً ًدُؿً( َو
ُ
ل
َ
 الصحاحًىُهغ(،و٢ا٫: ال ٣ًا٫ َ

 .، باب )َل٤(4/2124، للجىهشي 

 .52ؾىعة ألاهٟا٫، مً آلاًت:  (4)

 .8ؾىعة ؤلاؾغاء، مً آلاًت:  (5)

 .138، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (6)
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ا، هدى: "مً (1)َّنن من زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱحٗالى:   ُ ا ٞماي  ٖ ، ؤو ٩ًىهان مًاع

ى ٢لُل ٟغ له"، َو
ُ
ا ٚ ا واخدؿاب   .(2)٣ًم لُلت ال٣ضع بًماه 

ُت، وا٢خطخى صزىلها وظىص ٞٗل قٍغ وظىابه، ظاء صزلذ )بْن  وفي َظًً التر٦ُبحن ( الكَغ

ا، و٢ض   ُ ا، وفي التر٦ُب الشاوي ماي  ٖ لها بلى البيُت الؿُدُت الجىاب في التر٦ُب ألاو٫ مًاع جم جدٍى

ل آلاجُت:  ٖبر ؤهماٍ الخدٍى

 :اصة  الٍؼ

اصة . ٍػ  ؤصاة الكٍغ  الٗاملت )بن( إلٞاصة مضلى٫ الكٍغ

 :ؤلاخال٫ 

 الٟاٖل. الاؾم الٓاَغ، اإلاخهل )ًاء املخاَبت( مدلالًمحر بخال٫ 

اٖ ، بخال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو له ومٟٗىله( مدل ٞٗل الكٍغ

. وإخال٫ اٖله( مدل ظىاب الكٍغ  الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلاًإع ٞو

 
 

ُ  ؤما في التر٦ُب الشاوي: ٞجاء ظىاب الكٍغ ٞٗال ى ال  ماي ا ًٖ التر٦ُب ألاو٫ ًسخل٠ ٦شحر  ا َو

ل التي صزلذ ٖلُه ، بال في بخال٫ الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل للمساَبت( مً خُض ؤهماٍ الخدٍى

. اٖله( مدل ظىاب الكٍغ  مدل الٟاٖل. وفي بخال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو

لُه ٞ ؤلاؾىىي لُبّحن ؤن ظىاب الكٍغ  اؾدكهض بهي في الٗباعجحن الؿاب٣خحن التر٦ُب الكَغٖو

ا، والخ٨م ال٣ٟهي ٞحهما: َى و٢ٕى الُال١، وبهظا ال ؤزغ َىا  خلَّ   ُ ا ومغة ماي  ٖ ٞحهما مغة مًاع

ّي.  طخِ
ُ
ًاَعٖت واإلا

ُ
 الزخالٝ ظىاب الكٍغ بحن اإلا

 

                                                           

 .12ؾىعة الكىعي، مً آلاًت:  (1)

 .4/283، مغظ٘ ؾاب٤، مالًأوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً ًىٓغ: ابً َكام،  (2)
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 (1) (أهذ ػالٌم ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ٌ
لت

 
 (2) (أهذ مؼل

ٌم للمشأة) الغظل:في ٢ى٫  ِ
ّ
  (3) (أها مؼل

ذ نُٜ 
َّ
ل باإلخال٫ خُض خل الٟاٖل واإلاٟٗى٫ مدل الٟٗل، ٟٞي اؾم في َظٍ الترا٦ُب جدٍى

٣ِذ(، وفي التر٦ُب الشاوي خّل اؾم اإلاٟٗى٫ 
َ
ل
َ
التر٦ُب ألاو٫ خّل اؾم الٟاٖل )َال٤( مدل الٟٗل )َ

٣ِذ(، وف ِ
ّ
ــل
ُ
٣ت( مدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٫ )َ

َّ
٤( مدل )مُل ِ

ّ
ي التر٦ُب الشالض خّل اؾم الٟاٖل )مُل

ال٣ت،  ٤ ٞهي َاِل٤ َو
ُ
ُل

َ
( ج
ُ
ْذ اإلاغؤة

َ
٣
َ
ا ٣ُٞا٫: )َل ٤َ( ٩ًىن الػم 

َ
ل
َ
٣ُذ(، طل٪ ؤن الٟٗل )َ

َّ
الٟٗل )َل

 ٌ ٣ت هٟؿها بالخٍٟى ِ
ّ
٣ت، ؤو مُل

َّ
٣ها، ٞهي مُل ِ

ّ
٤ الغظل امغؤجه( ًُل

َّ
ا ٣ُٞا٫: )َل  ً ٩ىن مخٗض ٦ما  -ٍو

، وهي مً ؤهىإ ؤلاخال٫ بالخ٣لُو خُض خل اؾم الٟاٖل )َال٤( اإلاٟغص مدل  -ؾُإحي جٟهُله

٣ت( اإلاٟغص مدل اإلاغ٦ب 
َّ
اٖله، واؾم اإلاٟٗى٫ )مُل اإلاغ٦ب )َل٣ِذ( اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلااضخي ٞو

٣ِذ( اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلااضخي و هاثب ٞاٖله. ِ
ّ
ل
ُ
َ( 

كخ٣اث جض٫ ٖلى الخا٫ ؤو الاؾخ٣با٫ ؤو وإن ٧اهذ َظٍ اإلاوؤلاخال٫ َىا لم ٌٛحر اإلاٗجى ال٣ٟهي، 

  .اإلاطخي

 (4) (ًا ػالم) :، ٣ٞا٫ػوظخهبطا هاصي الغظل 

لى اإلاطخي، و٦ظل٪ اؾم اإلاٟٗى٫،  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "اؾم الٟاٖل ًُل٤ ٖلى الخا٫ والاؾخ٣با٫ ٖو

ػوظخه، وإَال١ الىداة ٣ًخطخي ؤهه بَال١ خ٣ُ٣ي. بطا ٖلمذ طل٪ ُٞخٟٕغ ٖلى اإلاؿإلت .... بطا هاصي 

ذ. وٗم لى اّصعى ؤهه ؤعاص اإلااضخي ٣ُٞبل بطا زبذ و٢ٕى طل٪ ٧له مىه، ألجها  ٣ٞا٫: ًا َال٤، ٞةهه نٍغ

ػ " ت ٖلى ما اّصٖاٍ مً الخجىُّ
َّ
ىت صال  .(5)٢ٍغ

                                                           

 .121، م:25جغ٦ُب ع٢م:  ( 2)

 .121، م:28جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

 .121، م:24جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

 .121، م:12جغ٦ُب ع٢م:  ( 4)

 .121، 121، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (5)
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ْتها  ت في ؤؾلىب الىضاء جىاٖػ ٢بل الخضًض ًٖ َظا التر٦ُب، جيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اٖضة الىدٍى

 آعاٍء ٖىض الىداة
ُ
ض( و )ًا ٖبضهللا(:ٖضة  ، ٟٞي ٢ىل٪: )ًا ٍػ

ا: )ؤصٖى ؤو ؤهاصي(،  ه ٖلى ؤجها ظملت ٞٗلُت، ُخظٝ مجها الٟٗل والٟاٖل، ج٣ضًَغ هٓغ بلحها ؾِبٍى

ًٖ الٟٗل في اللٟٔ ٣ِٞ ال في الٗمل، ٞالظي ههب اإلاىاصي، َى الٟٗل  اوظٗل )ًا( الىضاء ٖىي  

؛ "اٖلم ؤن الىضاء ٧ل اؾم مًاٝ ُٞه، ٞهى ، ٣ًى٫: (1)وبظل٪ اؾخٗمل ٢اهىن الخظٝ املخظٝو

" ُض(؛  (2)ههٌب ٖلى بيماع الٟٗل اإلاترو٥ بْهاٍع ُض ٖبضهللا( ٞدظٝ الٟٗل )ؤٍع ٞاألنل ٖىضٍ: )ًا، ؤٍع

ضٍ   مً اللٟٔ بالٟٗل؛ أله٪ بطا ٢لذ: )ًا ٞالن(، ٖلم ؤه٪ جٍغ
 
 .(3)ل٨ثرة الاؾخٗما٫، وناعث )ًا( بضال

الىضاء الظي ؾّض مؿض الٟٗل، ؤي ظٗل )ًا( الىضاء ٖىى ًٖ ؤما اإلابرص ٞىهب اإلاىاصي بدٝغ 

الٟٗل في اللٟٔ واإلاٗجى، ٞهي ٖاملت ٖمل الٟٗل، ٞىهبذ اإلاىاصي؛ وبظل٪ اؾخٗمل ٢اهىن 

 .(4)ؤلاخال٫

، وون٠ خٝغ الىضاء بإهه ٧الٗىى، ٞهي  ؤما ابً مال٪ ٞجٗل ههب اإلاىاصي بالٟٗل املخظٝو

ا ًٖ الٟٗل املخظٝو )ؤهاص ي(، بل هي قبحهت بالٗىى؛ وطل٪ لجىاػ خظٝ ؤخٝغ لِؿذ ٖىي 

ت: ؤن اإلاٗىى به ال ًجىػ خظٞه، وهي ظاػ خظٞها؛ ٞبظل٪ ال ًم٨ً  ىا٥ ٢اٖضة هدٍى الىضاء َظٍ، َو

ا ًٖ الٟٗل، بل هي ٧الٗىى، ٦ما بحّ  ا ٖىي  ت اٖخباَع م بإن الجملت زبًر ن ؤن بْهاع )ؤهاصي( ًَى

َى ؤلاوكاء؛ لظا وظب بيماع الٟٗل، َظا م٘ ٧ىن جُٟض )بإهه ؾ٣ُ٘ مىه هضاء(، ول٨ً الٛغى 

م ؤن خٝغ  الخٝغ ٧الٗىى ٖىه، ٞلم ًجم٘ بُجهما ٦ما لم ًجم٘ بحن الٗىى واإلاٗىى ٖىه، ومً ٖػ

 .(5)الىضاء ٖىى مدٌ، ُعّص ٖلُه بجىاػ خظٞه، والٗغب ال ججم٘ بحن خظٝ الٗىى واإلاّٗىى مىه

ج؛ابً مًاء وؤه٨غ  وكاء ؾلىب مً ؤلا٫ ألا دىِّ ج٣ضًغ الٟٗل بــ )ؤهاصي( ًغي ؤن ألهه ً َظا الخسٍغ

ًىا ال٣ى٫ بإن ٩ًىن جغ٦ُب الىضاء ظملت (6)باعزالى ؤلا  ، ووا٣ٞه بٌٗ املخضزحن في َظا، بل وٞع

                                                           

 .14مغظ٘ ؾاب٤، م: ، مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبيًىٓغ: ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،   (1)

ه،  (2)   1/281، مغظ٘ ؾاب٤، الىخابؾِبٍى

 . 2/142ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (3)

 . 14، مغظ٘ ؾاب٤، م: مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبيًىٓغ: ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  (4)

 .1/181، مغظ٘ ؾاب٤،  الدعهيل ششحًىٓغ: ابً مال٪،  (5)

بي،  (6) م(، 2445، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 2، جد٤ُ٣: قىقي ي٠ُ، ٍالشد كلى الىداةًىٓغ: ابً مًاء ال٣َغ

 .42 -84م:
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ْوا ؤن جغ٦ُب الىضاء ؤؾلىب زام ٞهى مغ٦ب لٟٓي لِـ ُٞه مٗجى ٞٗل 
َ
ٞٗلُت ٞٗلها م٣ّضع، وعؤ

ٍ ء للخىبُه ولٟذ هٓغ مً الجمل الٟٗلُت، بهما َى هضا م٣ضع، ولِـ ُٞه بؾىاص، وال ًصر ٖضَّ

لى مشُل: )ؤال( و )َا( اللخان للخىبُه، واؾدكهضوا ٖلى طل٪ بضزى٫ )ًا( ٖلى الٟٗ اإلاىاصي، ل، ٖو

َّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱ :)لُذ(، ٦ما في ٢ىله حٗالى
(1) ،

ض هىاٞ ىبُه الؿامٗحن بلى ما ًترصص في هٟؿه مً هضاَء شخٍو مٗحن، وال ج٣ضًَغ مىاصي، بهما ؤعاص ج ال ًٍغ

 . (2)ؤماوي

لُت التي ج٣بل ج٣ضًغ الٟٗل ٖلى  ت الخدٍى ا ٖلى الىٍٓغ وبٗض ٖغى َظٍ آلاعاء ًم٨ً ال٣ى٫ اٖخماص 

٫ٌ ًٖ  -(3)اٖخباع ؤّن ل٩ل بيُت ؾُدُت بيُت ٖم٣ُت جىضخها ى مدىَّ ، َو بإن في َظا التر٦ُب هضاء 

)ًا( مىاب الٟٗل )ؤهاصي(، ٞاإلاىاصي مٟٗى٫ به في اإلاٗجى، وهانبه جغ٦ُب آزغ، هاب ُٞه خٝغ الىضاء 

ُٟت (4)ٞٗل مًمغ هابذ )ًا( مىابه ا( خُض ؤصث )ًا( ْو ، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ لـ )ًا َال٤( َى )ؤهاصي َال٣ 

 ،ٌ ٗٝغ باإلخال٫ ؤو الخٍٗى ٌُ ظا ما  ما٫، َو ْهاع الٟٗل بٗض بوال ًم٨ً الٟٗل في الضاللت وؤلٖا

 . (5) وهاثب ٖىه ً الٟٗلم ٝ الىضاء ٖىٌى ألن خغ صاة؛ ألا 

ومً هاخُت ؤزغي ظاء في َظا التر٦ُب اإلاىاصي )اؾم ٞاٖل(، ٞدل اؾم الٟاٖل مدل الٟٗل 

٣ُٞبل بطا ل٨ىه ٚحر ٖامل؛ ٣ٞض ًض٫ ٖلى اإلاطخي؛ ولظل٪ ٣ًى٫ ؤلاؾىىي:  لى اّصعى ؤهه ؤعاص اإلااضخي 

 زبذ و٢ٕى طل٪ ٧له مىه.

 (8) (أهذ ػللتأو  ) (7) (أهذ الؼالقأو  ) (6) (ػالٌق  أهِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

ؤلاؾىىي: "مً ؤهىإ املجاػ: ... بَال١ اإلاهضع ٖلى الظاث، ٣٦ىل٪: عظٌل ْٖض٫ٌ ونْىٌم، ٣ًى٫ 

 ومىه ٢ى٫ الكاٖغ:

                                                           

 . 42ؾىعة الىبإ، مً آلاًت: (1)

 .123 – 121و٦ظل٪: م:   ،14 -11م: ، مغظ٘ ؾاب٤،في الىدى اللشبي هلذ وجىحيه مهضي، املخؼومي،ًىٓغ:  (1)

 .81، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتخلُم، ًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضال (3)

 121/ 1، مغظ٘ ؾاب٤، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًًىٓغ: ابً ٣ُٖل،  (4)

 .1254/ 4، مغظ٘ ؾاب٤، اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (5)

 .154، م:242جغ٦ُب ع٢م:  ( 3)

 .154، م:242جغ٦ُب ع٢م:  ( 5)

 .154، م:241جغ٦ُب ع٢م:  ( 8)
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 ومً ًبضؤ ؤ٤ُّٖ وؤْلُم 
ٌ
            زالر

ٌ
مت  ٞإهذ َال١  والُال١ُ ٍٖؼ

١ اإلاٞ
َ

ال
ْ
 ِةن ٢هضث ِبِةَ

ُ
ِه هضع اإلا ُْ

َ
ل َٖ ت لضوامه 

َ
  ،لهلم جاوّ  َبالٛ

ُ
 غِ َوِإن لم ج

ُ
تص اإلا

َ
ا٫َ  ،َبالٛ

َ
٣
َ
ٞ

ىن  ٣ِْضًٍغب :البهٍغ
َ
اٝ ج ًَ و ) :هه ٖلى خظٝ ُم

ُ
ض٫ط ىَن  (،نىم ٖو ُُّ ِٞ ى

ُ
٩
ْ
ا٫َ ال

َ
هه َوا٢٘ مى٢٘ اْؾم  :َو٢

َ
ؤ

ل ِٖ ا
َ
ٟ
ْ
اص٫ ال : )ناثم ٖو ظا ٧له بطا لم ٨ًً في ؤوله مُم، ٞةن ٧ان ٞال ًجىػ (، ج٣ضًٍغ به الىن٠  ، َو

٧لُت ... بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ لؼوظخه: ؤهذ َال١، ؤو الُال١، ؤو َل٣ت، ٞةهه 

ى  ا ٕٞغ ٖىه، َو ذ؛ ألن َال٣  ٩ًىن ٦ىاًت ٖلى الصخُذ بإخض الخ٣ضًغاث اإلاخ٣ضمت، و٢ُل: بهه نٍغ

ذ ٞاألنل ؤولى"  .(1) نٍغ

حن)ؤهذ َال١، ؤو ؤهذ الُال١، ؤو ؤهذ َل٣ت( تر٦ُب اإلاٗجى الٗم٤ُ ل  )ؤهذ طاُث  َى: ٖىض البهٍغ

ُىن ٞال م٣امه اإلاًاٝ بلُه خُض ُخِظٝ اإلاًاٝ، وؤ٢ُم (،، ؤو ؤهذ طاُث َل٣ٍت َال١ٍ  ، ؤما ال٩ٞى

ا، 
 
ل٣ت(اإلاهضُع بهما و٢٘ ًغْون في التر٦ُب خظٞ

َ
َ٘  )َال١( ؤو اؾم اإلاغة )َ ، والخ٣ضًغ: اؾم الٟاٖل مى٢

 ال٤(.)ؤهذ َ

ل ٖىهٌغ مً  ٢ض صزلها  ٍحن ٞخجض البيُت الؿُدُتالبهغ  وبىاء ٖلى اإلاٗجى الٗم٤ُ في جإٍو

ى ال ل، َو ّىِى ٖىه باإلاًاٝ بلُه الظي ٢ام  خظٝ، ٞدظٖٝىانغ الخدٍى
ُٖ اإلاًاٝ )طاث(، زم 

ل،  ظا همِ آزغ مً ؤهماٍ الخدٍى ٖغب بةٖغابه، َو
ُ
ى )م٣امه وؤ ؤلاخال٫( خلَّ ُٞه اإلاًاٝ بلُه َو

 مدل اإلاًاٝ، 
 
ا زالش ل  ازم ؤياٝ ٖىهغ  ٞإُٖى (، الحشهت ؤلاكشابيتَى )و مً ٖىانغ الخدٍى

ت، )ؤهذ َال١ٌ(. غابُت مٗجى الخبًر ٘(، وؤّصث َظٍ الخغ٦ت ؤلٖا  اإلاًاٝ وهي: )الٞغ
َ
 بلُه خغ٦ت

َ
 اإلاًاٝ

ل  ُح وؤما ٖلى اإلاٗجى الٗم٤ُ في جإٍو ٖىانغ ٖىهٌغ مً  ٢ض صزلها  ن ٞخجض البيُت الؿُدُتال٩ٞى

ى ) ل َو ، مى٢٘ اؾم الٟاٖل )َال١( ؤو اؾم اإلاغة )َل٣ت(خُض و٢٘ اإلاهضعؤلاخال٫(، الخدٍى

 والخ٣ضًغ: )ؤهذ َال٤(.

حن صزله زالزت  ٍٍ  ٞبخ٣ضًغ البهٍغ ل، وهي ؤهما وحُٛحر الخغ٦ت  : الخظٝ وؤلاخال٫للخدٍى

غابُت. ى ؤلاخال٫؛ وألظل طل٪ ؤوعصُث َظا التر٦ُب في  ؤلٖا ُحن صزله همِ واخض َو وبخ٣ضًغ ال٩ٞى

 جغا٦ُب ؤلاخال٫ ال الخظٝ.

                                                           

  .154، 158: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)
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م  ً َى و٢ٕى الُال١، ولم ًخّٛحر الخ٨م ال٣ٟهي َىا بالٚغ لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٦ال الخ٣ضًٍغ ٖو

ً وا الخٗبحر بـهظٍ الٗباعاثمً حّٛحر الخ٣ضًٍغ : )ؤهذ الُال١، ؤو ؤهذ َال١، ، ول٨ً بٌٗ ال٣ٟهاء ٖضُّ

ىا لى٢ٕى الُال١ الىُت، ٣ًى٫ الىىوي: "ال٨ىاًت ال حٗمل  ؤو ؤهذ َل٣ت( مً باب ال٨ىاًت، واقتَر

 .(1)بىٟؿها، بل البض ٞحها مً هُت الُال١"

٣ًى٫ الكحراػي: "وازخل٠ ؤصخابىا في ٢ىله: )ؤهذ الُال١( ٞمجهم: مً ٢ا٫ َى ٦ىاًت، ٞةن هىي 

ال١؛ ألهه ًدخمل ؤن ٩ًىن مٗىاٍ: )ؤهذ َال٤( وؤ٢ام اإلاهضع م٣ام الٟاٖل، ٣٦ىله به الُال١ ٞهى َ

ا، وإن لم ًىِى لم ٣ً٘؛ ألن ٢ىله: )ؤهذ الُال١( (2)َّنت مت زت رت يب ىب ٱُّٱحٗالى:  ، ؤعاص: ٚاثغ 

 ال ٣ًخطخي و٢ٕى الُال١.

٣٘ به الُال١ مً ٚحر هُت؛ ألن لٟٔ الُال١ ٌؿخٗمل في  ذ، ٍو مٗجى  ومجهم مً ٢ا٫: َى نٍغ

 َال٤، والضلُل ٖلُه ٢ى٫ الكاٖغ:

ـــــــــــــــــا ٞٗامـــا ـــــاإلاحن            وؤٞىِِذ ٖمغي ٖام  ِذ باؾمي في الٗــــــــــ  ؤهَى

ــــــا جمــــاما
 
 ٞإهذ الُال١، وؤهذ الُال١           وؤهذ الُـــــــــــــــال١، زالز

 و٢ا٫ آزغ:

٤ ؤً ٣ي ًا َىض، ٞالٞغ  مً             وإن جسغقي ًا َىض، ٞالخغ١ آلُم ٞةن جٞغ

ــمُ   ومً ًبضؤ ؤٖــــــــــــــ٤ُّ وؤْلـــــــــــــــ
ٌ
              زالر

ٌ
مت ـــال١ُ ٍٖؼ ــــــــ  ٞإهذ َال١  والُــــــــــــــ

ــــــت             ٞما المغت بٗض  ٣ُــــــــــــــ (3)الشالزـــت م٣ضُم"ِٞبُـــجي بها، بن ٦ىِذ ٚحر ٞع
 

لى  بطن َىا٥ مً ٖضَّ َظٍ ألالٟاّ ٦ىاًت ًٖ الُال١ واقتٍر بًٗهم ٞحها الىُت بة٣ًاٖه، ٖو

ا ؤي بَظا جدل َظٍ ألالٟاّ مدل اؾم الٟاٖل )َال٤(، و  د  ن الخٗبحر باإلاهضع َىا٥ مً ّٖضٍ نٍغ

ٌٕ مً اإلاهضع، وصلُلهم ٖلى طل٪ ا،  مغاٌص، بل َى ألانل؛ ألن اؾم الٟاٖل ٞغ ألابُاث التي ط٦غَو

 والظي اجطر ٞحها و٢ٕى الُال١.

                                                           

  .8/11، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنالىىوي،  (1)

 .12ؾىعة اإلال٪، مً آلاًت:  (1)

ب في فله ؤلامام الشافعيالكحراػي،  (1)
ّ
 .145، 4/143، اإلاهز
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َظا وؾُإحي الخضًض بالخٟهُل ًٖ الكاَض الشاوي والظي اؾدكهض به ؤلاؾىىي، بط بهه ًدخىي 

ٖلى ٖباعجحن للُال١، جم جٟؿحر ألاولى مجهما )ؤهذ َال١( جدذ همِ ؤلاخال٫، وؾُإحي جٟؿحر الشاهُت 

مت زالر( جدذ همِ حُٛ غابُت.)والُال١ ٍٖؼ  حر الخغ٦ت ؤلٖا

أهذ ول أو ) (2)(أهذ هصف ػللتأو )(1)(أهذ ػالم هصف ػللت) :في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه

 (3)(ػللت

ذ ؤو ٦ىاًت؟ وظهان، ٢ا٫ البٛىي:  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: " لى ٢ا٫:  )ؤهذ هه٠ َل٣ت( ٞهل َى نٍغ

ذ، ٣٦ىل٪: ههٟ٪ َال٤. ٦ظا  ه٣ل الغاٞعي َظٍ ولى ٢ا٫:  )ؤهذ ٧ل َل٣ت(، ؤو )هه٠ َال٤(، ٞهٍغ

جىػ ؤن ًجيء في اإلاؿإلت الشاهُت   الخالٝ اإلاخ٣ضم في هه٠  -ؤي هه٠ َال٤ -اإلاؿاثل، زم ٢ا٫: ٍو

ا في ٢ىله: )ؤهذ َل٣ت(؛ ألهه ونٟها باإلاهضع في  َل٣ت.  ً جيء ٢ىله: )٧ل َل٣ت( ما ج٣ضم ؤً ٢لذ: ٍو

 .(4)اإلاىيٗحن"

وبحن  ؤو  )ؤهذ الُال١( ؤو  )ؤهذ َل٣ت(، )ؤهِذ َال١ٌ(بٗضما جدضر ؤلاؾىىي ًٖ ٢ى٫ الغظل: 

ذ ؤو ٦ىاًت، و٢ض ؾب٤ الخضًضهه َال آعاء الٗلماء ٞحها مً خُض ب ٖجها مً خُض ؤهماٍ  ١ نٍغ

ل التي صزلتها  بتر٦ُب )ؤهذ َل٣ت( ٣ُٞى٫:  -، (5)الخدٍى
 
ًغصٝ الخضًض ًٖ جغا٦ُب قبحهت زانت

 )ؤهذ هه٠ َل٣ت( ؤو  )ؤهذ ٧ل َل٣ت(.

 ا٫: ؤهذ َال٤ هه٠ َل٣ت ، ؤو ٣ً٢ى٫ الىىوي بن ٢
َ
ل
َ
٣ذ ا٫: زلض َل٣ت، ؤو ؾضؽ َل٣ت، َ

 ، ٟٞي ٢ىله: )ؤهذ َال٤ هه٠ َل٣ت( و٢٘ الىه٠ زم ؾغي بلى الباقي، (6)واخضة ألجها ؤظؼاء الُل٣ت

بحن الكحراػي ؤن في ٢ى٫ الغظل: )ؤهذ هه٠ َل٣ت( وظهان:  ٍو

  مً ٚحر هُت. ؤن ٩ًىن َظا التر٦ُب مً نُٜ ال٨ىاًت، ٞال ٣ً٘ به َال١ٌ 

                                                           

 .182، م:243جغ٦ُب ع٢م:  ( 2)

 .154، م:241جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

 .154، م:244جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

  .154: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

 مً َظٍ الضعاؾت. 114ًىٓغ م:  (1)

 .8/58، مغظ٘ ؾاب٤، نحسوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخًىٓغ: الىىوي،  (3)
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  ا، ٞخ٣٘ به َل٣ت، بىاء ٖلى الىظهحن ُٞمً ٢ا٫ المغؤجه: ؤهذ الُال١ د  ا نٍغ
 
ؤو ٩ًىن َال٢

ظا الىظه الشاوي َى الغاجر   .(1)َو

ل التي صزلذ َظا التر٦ُب هي هٟـ الضازلت ٖلى )ؤهذ َل٣ت لى َظا ٞإهماٍ الخدٍى (، وهي ٖو

اصة )هه٠( و )٧ل(.الخظٝ وؤلاخال٫ ٚحر ؤهه ًخمحز بىمِ آزغ مً ؤهما ل بٍؼ ى الخدٍى ل َو  ٍ الخدٍى

 (2) (أهذ هصف ػالم) وؤما في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

دمل ٖلى ٢ىله : )ؤهذ هه٠ َل٣ت(، ُٞجيء ُٞه الخالٝ اإلاخ٣ضم ٞحها، و٢ا٫  ًُ ٞظ٦غ الغاٞعي ؤهه 

ى  م؛ ٞةن ٢ىله: )ؤهذ هه٠ َال٤( ٣٦ىله: )ؤهذ َال٤(، َو
ّ
ذ الكُش البل٣ُجي: َظا لِـ بمؿل نٍغ

ُه هٟـ الخالٝ اإلاىظىص في )ؤهذ الُال١(؛  ا، و٢ىله: )ؤهذ هه٠ َل٣ت( ٣٦ىله: )ؤهذ َل٣ت( ٞو  ٗ ُ٢

، و٦ظل٪ البٛىي اٖخبٍر (3)ألهه بزباع باإلاهاصع ًٖ الخضر، ٞجغي ُٞه الخالٝ، بسالٝ )ؤهذ َال٤(

دت، ولِـ ٦ىاًت، ٞهى ٣٦ىله: )ههٟ٪ َال٤(  .(4) مً ؤلٟاّ الُال١ الهٍغ

م٨ً ال٣ى٫ بن َظا التر٦ُب )ؤهذ هه٠ َال٤( لِـ ٦تر٦ُب )ؤهذ هه٠ َل٣ت( ومً َىا ً 

ا البل٣ُجي، بياٞت ٖلى طل٪: ؤهه ًم٨ىىا ٢ى٫: )ؤهذ طاث هه٠ َل٣ت( وال ًم٨ىىا  لؤلؾباب التي ط٦َغ

ا. د  ا نٍغ
 
 ٢ى٫: )ؤهذ طاث هه٠ َال٤(؛ مما ًىحي بإن الغاجر في َظا التر٦ُب ؤن ٩ًىن َال٢

ّم بهه لِـ ُٞه 
ُ
ل باإل ز اصة  بل -ُل في جغ٦ُب )ؤهذ هه٠ َل٣ت(٦ما ٢-خال٫ جدٍى ل بٍؼ ُٞه جدٍى

٧لمت )هه٠( التي لم جازغ في اإلاٗجى؛ ل٩ىهه ال ًخجؼؤ، ٣ٞىله: )هه٠ َال٤( مشل ٢ىله: )ههٟ٪ 

ا. د  ا نٍغ
 
٩ىن َال٢  َال٤( ؤي: و٢٘ الىه٠ زم ؾغي بلى الباقي، ٣ُٞ٘ ٖلحها َل٣ت واخضة، ٍو

                                                           

ب في فله ؤلامام الشافعيًىٓغ:  الكحراػي،  (2)
ّ
 .124، 4/128ؾاب٤، ، مغظ٘ اإلاهز

 .154، م:241جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (3) ، واهٓغ حٗل٤ُ الكُش البل٣ُجي في الهامل مً 8/124، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححزاللٍض

 الهٟدت طاتها.

  .154: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (4)
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  (1)(ػللي هفعً) لؼوظخه:في ٢ى٫ الغظل 

٣ي( خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗليفي َظا التر٦ُب بخال٫ خُض  ِ
ّ
 ل نُٛت اإلااضخيمد )َل

٣ُخ٪(
َّ
ٌ، إلٞاصة صاللت ال )َل عو خٍٟى َى: ظٗل ؤمغ امغؤجه بُضَا، ُٟٞىيها في جُل٤ُ  الخفٍى

ت، ل٨ىه ؤعاص ؤن ًٟىيها بُال١ هٟؿها  هٟؿها، ٞلى ٢ا٫: )َل٣خ٪( ؤو )ؤهذ َال٤( ل٩اهذ الجملت زبًر

ت بلى َلبُت باؾخسضام ٞٗل ألامغ. ٫ الجملت مً زبًر  ٞدىَّ

إلاٟٗى٫ به، ٩ٞإن ، وجالٍ اؾم الٓاَغ بٗض ٞٗل ألامغالا مدل )ًاء املخاَبت( الًمحر  ّل ٦ما خ

 
ُ
ِذ الؼوظت

َ
٣
َّ
 (.هَٟؿهااإلاٗجى الٗم٤ُ: )َل

٦ما خل في ٢ىله )َل٣ي هِٟؿ٪( بيماع او٩ٗاسخي، خُض خل الٗىهغ )هٟـ( مدل الاؾم  

( زم خهل بخال٫، وخل الٗىهغ 
َ
 الؼوظت

ُ
الٓاَغ )اإلاٟٗى٫ به(، وبىِخه الٗم٣ُت: )َل٣ذ الؼوظت

ا   ٗ  هَٟؿها(، وإلاا خلذ نُٛت الاو٩ٗاسخي )هٟـ( مدل اإلاٟٗى٫ به ؛ مى
ُ
للخ٨غاع، ٞهاع: )َل٣ذ الؼوظت

لُت  ت الخدٍى ى مً الًماثغ التي حؿمى في الىٍٓغ ألامغ مدل اإلااضخي ناع التر٦ُب )َل٣ي هٟؿ٪(،  َو

بالًماثغ الاو٩ٗاؾُت ؤو )ؤلايماع الاو٩ٗاسخي(، خُض ًخمحز بخٗاص٫ الٟاٖل واإلاٟٗى٫ به، وطل٪ 

، والٗىهغ الاو٩ٗاسخي في (2)صلهما ٌٗجي حٗاص٫ مىٟظ الىا٢ٗت ومخ٣بلهابةخالتهما بلى هٟـ الظاث، وحٗا

ت: )  (.selfاللٛت ؤلاهجلحًز

َل٣ذ )٣ٞالذ:  في َال٢ها،هُت  ٧ان له، و (َل٣ي هٟؿ٪)٢ا٫ المغؤجه  والخ٨م ال٣ٟهي ُٞمً

 .(3)و٢ٗذ ٖلحها واخضة في الخا٫، (هٟسخي

                                                           

  .134، م: 34جغ٦ُب ع٢م:  (1)

سخي، دمحم،  (2) اللعاهياث اللشبيت وؤلاطماس ، دساظت جشهيبيت لالؾتزاصة ُٞما ًسو ؤلايماع الاو٩ٗاسخي ًىٓغ: الَٛغ

 وما بٗضَا.  43، مغظ٘ ؾاب٤، م: دالليت

 .8/13، مغظ٘ ؾاب٤، نحسوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخًىٓغ: الىىوي،  (3)
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  (1)(ػللي هفعً مً زالر ما شئِذ ) ٞةطا ٢ا٫ لؼوظخه:

 (2) (اخخاسي مً زالر ػللاث ما شئِذ ) ؤو:

ٗٝغ 
ُ
ؿخٗمل إلاٗاٍن، مجها: الخبٌُٗ، ٣٦ىل٪: )ؤزظث مً الضعاَم(، وح

ُ
٣ًى٫ ؤلاؾىىي: ")ِمً( ح

 بهالخُت ب٢امت نُٛت )بٌٗ( م٣امها، ٞى٣ى٫ في مشالىا: )ؤزظث بٌٗ الضعاَم(.

طا ٢ا٫ لؼوظخه: )ازخاعي مً بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما ط٦ٍغ الغاٞعي في الُال١، ؤهه ب

٤ هٟؿها واخضة ؤو ازيخحن،  ِ
ّ
زالر َل٣اث ما قئِذ( ؤو: )َل٣ي هٟؿ٪ مً زالر ما قئِذ(، ٞلها ؤن جُل

  .(3)وال جمل٪ الشالر"

اإلاالخٔ في جغ٦ُب: )َل٣ي هٟؿ٪ مً زالر ما قئِذ( ؤهه مشل التر٦ُب الؿاب٤، ُٞه بخال٫ خُض  

٣ي( خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي ِ
ّ
ٌ، إلٞاصة صاللت ال ؛نُٛت اإلااضخي لَّ مد )َل  ّل ٦ما خخٍٟى

، وخل الٗىهغ )هٟـ( مدل الاؾم ؾم الٓاَغ بٗض ٞٗل ألامغالا مدل )ًاء املخاَبت( الًمحر 

 هَٟؿها(، وإلاا خلذ نُٛت ألامغ مدل  الٓاَغ )اإلاٟٗى٫ به(
ُ
به ؛ مىٗا للخ٨غاع، ٞهاع: )َل٣ذ الؼوظت

ظا  ٌؿمى باإليماع الاو٩ٗاسخي.اإلااضخي ناع التر٦ُب )َل٣ي   هٟؿ٪(،  َو

اصة الجاع واملجغوع: )ِمً زالر(،   بٍؼ
 
اصة ًٖ التر٦ُب الؿاب٤، ٞجاء مدىال ل٨ً في َظا التر٦ُب ٍػ

لُه مِ ٞـ ) ُه بخال٫ خُض خلذ )ِمً( مدل )بٌٗ( في بٞاصة مٗجى الخبٌُٗ، ٖو ً( جُٟض الخبٌُٗ، ٞو

٤ هٟؿها َل٣ت واخ ِ
ّ
ُل

ُ
ضة ؤو َل٣خحن، وال جمل٪ ب٣ًإ الُل٣ت الشالشت؛ ألن )ِمً( ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن ج

 للخبٌُٗ، ٞىظب ؤن جسخاع مً زالزت.   

ت،  اصة اإلاىنى٫ ونلخه: )ما قئِذ(، "٩ُٞىن )ما قئذ( مٗٞغ  بٍؼ
 
و٦ظل٪ ظاء التر٦ُب مدىال

ت"  .(4)٧إه٪ ٢لذ: )الظي قئِخه( ٩ُٞىن مٗٞغ

 ً زالر َل٣اث ما قئِذ(.و٧ل َظٍ ألاهماٍ ظاءث ؤًًا في جغ٦ُب )ازخاعي م

                                                           

 .184، م:51جغ٦ُب ع٢م:  ( 2)

 .184 ، م:51جغ٦ُب ع٢م:  ( 1)

  .184: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

، 4، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم دمحم َاعون، ٍخضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشبالبٛضاصي، ٖبضال٣اصع بً ٖمغ،  (4)

 .1/452م(، 2445)ال٣اَغة، م٨خبت الخاهجي، 
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 ) وؤما في ٢ى٫ الغظل لى٦ُله:
ْ
ًْ شاَءث م ِمً وعاةي َم ِ

ّ
  (1) (ػل

 ) ؤو  ٢ىله لى٦ُله:
َ
ًْ شئذ م ِمً وعاةي َم ِ

ّ
 (2) (ػل

ًْ قئَذ(، ال ًُل٤ ال٩ل في ؤصر الىظهحن. وإطا ٢ا٫:  ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا ٢ا٫: )َل

ًْ قاَءْث(،  ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
٤ ٧ل مً ازخاعث الُال١، والٟغ١ ؤن الخسهُو واإلاكِئت )َل ِ

ّ
ٞله ؤن ًُل

، وفي اإلاؿإلت الشاهُت: الازخُاع مًاٝ بلى  مًاٞت بلى واخض، ٞةطا ازخاع واخضة ؾ٣ِ ازخُاٍع

ظماٖت، ٩ٞل مً ازخاعث َل٣ذ"
(3). 

ل ٞحهما، ججب ؤلاقاعة بلى ظهض الىداة  ٢بل جدلُل َظًً التر٦ُبحن، والخضًض ًٖ الخدٍى

 ظاء بها دمحم بً الخؿً 
 
ًُ ٌِٗل مؿإلت وال٣ٟهاء في ُٞما ًخٗل٤ بإمشا٫ َظًً التر٦ُبحن، ٣ٞض ؤوعص اب

الكِباوي في ٦خابه اإلاٗغٝو بــ : )الجام٘ ال٨بحر( في ٦خاب )ألاًمان( ًغبِ ٞحها مؿاثل ال٣ٟه بمؿاثل 

خ ُٖ  ، ُ٘ ٣ىا، وإطا ٢ا٫: )ؤي ٖبُضي الىدى، ٣ٞا٫: "بطا ٢ا٫: )ؤي ٖبُضي يغَبَ٪ ٞهى خغ( ًٞغبه الجمُ

، لم ٌَٗخ٤ بال ألاو٫ مجهم .... ؛ وطل٪ مً ٢َِبِل ؤن الٟٗل في اإلاؿإلت  َ٘ يغبَخه ٞهى خغ( ًٞغب الجمُ

ى يمحر )ؤي(، و)ؤي( ٧لمت ٖمىم، وفي اإلاؿإلت الشاهُت زام؛ ألن الٟٗل ُٞه  ألاولى ُمؿىٌض بلى ٖام، َو

ى زام .... ، ٞالٟ ٗل والٟاٖل ٖىضَم شخيء واخض؛ ٞلظل٪ إلاا ٧ان مؿىض بلى يمحر املخاَب، َو

ا، وإلاا ٧ان الٟاٖل في )ؤي ٖبُضي يغبخه(  ا، ناع الٟٗل ٖامًّ الٟاٖل في )ؤي ٖبُضي يغب٪( ٖامًّ

ا" ا؛ ألهه ٦ىاًت ًٖ املخاَب، ناع الٟٗل زانًّ  .(4)زانًّ

حر ى يم: )ؤي ٖبُضي يغَبَ٪ ٞهى خغ(، الٟاٖل في الٟٗل )يغب( َفي ٢ىلهموجٟؿحر َظا 

ى ٖام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى ا؛  مؿختر، َو )ؤي(، و)ؤي( ٧لمت ٖمىم، وخُيئٍظ ٩ًىن الٟٗل الهاصع ٖىه ٖام 

 ألهه ٌؿخدُل حٗضص الٟاٖل، واهٟغاص الٟٗل.

ًْ قاَءْث(، ٞالٟاٖل في الٟٗل )قاءث( َى يمحر  ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
ومشل َظا في جغ٦ُب: )َل

ى ٖام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى ظماٖت، ا؛ ألهه ٌؿخدُل وخُي مؿختر، َو ئٍظ ٩ًىن الٟٗل الهاصع ٖىه ٖام 

ًْ قاَءْث هي الُال١َ(، ٣ٞض حكاء  ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
حٗضص الٟاٖل، واهٟغاص الٟٗل، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ: )َل

                                                           

  .135: ، م234جغ٦ُب ع٢م:  (2)

  .135: ، م238جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .135: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

 .32، 2/32، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي بً ٌِٗل، ًىٓغ: ا (4)
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مَّ ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ٕى الُال١ ٖلى ٧ل مً ازخاعث الُال١، 
َ
الُال١ ؤ٦ثر مً واخضة، ومً ز

ْذ(، وفي َظا التر٦ُب ٖضة ؤهماٍ )ٟٞٗل اإلاكِئت مًاٝ بلى ظماٖت، 
َ
٣
َ
٩ٞل مً قاءث الُال١ َل

ل:  للخدٍى

 :ؤلاخال٫ 

٤( خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗليخُض  ِ
ّ
إلٞاصة صاللت  ؛نُٛت اإلااضخي لَّ مد )َل

، : َى الخىهيلخى٦ُل، وال  وخ٨مه خ٨م ما لى ظٗله بُضَاظٗل ؤمغ امغؤجه بُض ٚحٍر

 .ٌ  ٧الخٍٟى

ا ج٣ضًٍغ )ؤهَذ( الًمحر  ّل ٦ما خ ٤(.ألام ؾم الٓاَغ بٗض ٞٗلالا  مدلَّ اإلاؿختر وظىب  ِ
ّ
 غ)َل

ا ج٣ضًٍغ )هي( مدل الاؾم الٓاَغ بٗض الٟٗل اإلااضخي الًمحر ٦ما خل  اإلاؿختر ظىاػ 

اص ٖلى ظماٖت، ٣ٞض حكاء الُال١ ؤ٦ثر مً واخضة.  )قاَءْث(، ٖو

 مدل 
َّ

اإلاٟٗى٫ به، ٞاالؾم اإلاىنى٫ ٦ما ؤياٝ الاؾم اإلاىنى٫ )َمً( ونلخه ، اللظًً خال

ه ن مدل اإلاٟٗى٫ به، ٞدل (1)ونلخه بمجزلت اؾم واخض ٦ما ٣ًى٫ ؾِبٍى
َّ

ا ًدال  ٗ ما م ، َو

 
َ
٤ ؤهَذ مً وؿاجي اإلاغؤة ِ

ّ
ظا جمضص، واإلاٗجى الٗم٤ُ: )َل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ واخض، َو

 املخخاعة لُال٢ها(.

 :اصة  الٍؼ

٤( لُبحن جى٦ُله بُال١ خُض ؤياٝ الجاع والجغوع )مً وؿاجي( اإلا ِ
ّ
خٗل٣ان بالٟٗل )َل

.  وؿاثه ال وؿاء ٚحٍر

 مدل اإلاٟٗى٫ به 
َّ

 .-٦ما ج٣ّضم -وؤياٝ الاؾم اإلاىنى٫ ونلخه اللظًً خال

ى  ًْ قئَذ(، ٞالٟاٖل في الٟٗل )قئَذ( َى )جاء املخاَب(، َو ٤ ِمً وؿاجي َم ِ
ّ
وؤما في جغ٦ُب: )َل

ب، ويمحر املخاَب زام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى واخض،زام؛ ألن الٟٗل ُٞه مؿىض بلى يمحر املخ
َ
 اَ

ا،  ى املخاَب نؤؤي وخُيئٍظ ٩ًىن الٟٗل واخض  ل(، ٞاإلاٗجى  ٞٗل اإلاكِئت و٢٘ مً واخض َو
َّ
)اإلاى٧

٤ ظمُ٘ وؿاثه 
َّ
ُل

ُ
مَّ ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى ؤال ج

َ
ها(، ومً ز

َ
ًْ قئذ ؤهَذ َال٢ ٤ ِمً وؿاجي َم ِ

ّ
الٗم٤ُ: )َل

 . -ٖلى ؤصر الىظهحن -

                                                           

ه،  (1)   .2/283اب٤، مغظ٘ ؾ، خابالىًىٓغ: ؾِبٍى
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ل التي صزلذ في التر٦ُب الؿاب٤، ٚحر ؤن ؤلاخال٫ في َظا وف ي َظا التر٦ُب هٟـ ؤهماٍ الخدٍى

التر٦ُب بالًمحر اإلاخهل )جاء الخُاب( الظي خل مدل الاؾم الٓاَغ بٗض الٟٗل اإلااضخي )قئَذ(، 

ل بالُال١.
َّ
ى اإلاى٧ اص ٖلى مٟغص، َو  ٖو

 مؤياٝ الاؾم اإلاىنى٫ )َمً( ونلخه ٦ما
َّ

دل اإلاٟٗى٫ به ٞدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ ، اللظًً خال

 التي حكاُء ؤهَذ َال٢ها(.
َ
٤ ؤهذ مً وؿاجي اإلاغؤة ِ

ّ
ظا جمضص، واإلاٗجى الٗم٤ُ: )َل  مدل ٖىهغ واخض، َو

   (1)(أهذ هزا) في ٢ى٫ الغظل المغؤجه:

٤ ٣ٞا٫:
َّ
 (2) (إن دخلِذ الذاس فأهذ هزا) ؤو  ٖل

٤ ٣ٞا٫: )بن صزلِذ الضاع ٞإهذ ٦ظا(، وهىي ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: " بطا ٢ا٫ المغؤجه: )ؤهذ ٦ظا(، ؤو 
َّ
ٖل

٤ ألهه ال بقٗاع ل٨ظا بلٟٔ الٟغ٢ت"
َّ
 .(3)الُال١ بلٟٔ )٦ظا(، ٞةجها ال جُل

غ  ِ
ّ
في َظًً التر٦ُبحن بخال٫ خُض خلَّ لٟٔ )٦ظا( مدل لٟٔ )َال٤(، ل٨ً َظا ؤلاخال٫ لم ًاز

ٟٔ )٦ظا( ال بقٗاع ُٞه بالخُل٤ُ، وختى ؛ ألن ل -ختى وإن هىي  -في اإلاٗجى ال٣ٟهي، وال ٣ً٘ الُال١ 

، ال ٣ً٘ الُال١ وإن صزلذ الضاع؛ للؿبب طاجه، ٩ٞلمت  اصة بةياٞت الكٍغ بن ؤياٝ ٖىهغ الٍؼ

 )٦ظا( ال بقٗاع ٞحها بالُال١ نغاخت وال ٦ىاًت.

ا ٖلى الُال١:  َ  (4) )أهذ ػاسق( بطا ٢ا٫ لؼوظخه م٨غ

ت، ٣٦ىله: )َاع١(  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بن اإلا٨ٍغ ٖلى الُال١ لى ٢ضع ، ٞهل  -بالغاء-ٖلى الخىٍع وهدٍى

 .(5)ًلؼمه طل٪؟ ٖلى وظهحن، ؤصخهما: ال"

في َظا التر٦ُب بخال٫ خُض خلَّ لٟٔ )َاع١( مدل لٟٔ )َال٤(؛ ألن الؼوط م٨ٍغ ٖلى الُال١، 

ا ُٞه
 
ت، ومً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي  ٞازخاع لٟٓ  . ًجىػ ُٞه وظهان، ؤصخهما: ٖضم و٢ٕى الُال١جىٍع

                                                           

  .134: ، م31جغ٦ُب ع٢م:  (2)

  .134: ، م31جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .134: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

  .153: ، م288جغ٦ُب ع٢م:  (4)

  .153: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)
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 (1) (إن أهشمِذ الزي أهىخه فأهذ ػالم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 أهىخه فأهذ ػالم) وفي ٢ىله:
ً

 (2) (إن أهشمِذ سحال

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا و٢٘ الٟٗل اإلاظ٧ىع نلت ؤو نٟت لى٨غة ٖامت اخخمل اإلاطخي والاؾخ٣با٫، 

 الكاٖغ:٦ما ٢اله في الدؿهُل، ؤما ألاو٫ ٣ٞض اظخم٘ ُٞه ألامغان في ٢ى٫ 

ـــــــــــغ ما مًـــــــــى            مً ألامغ واؾخجالب ما ٧ان في ِٚض 
ُّ
٨
َ
 وإوي آلج٨ُـــم حك

ى الهٟت، ٞمشا٫ اإلاطخي ُٞه واضر، وؤما الاؾخ٣با٫ ٣ٞىله  ٖلُه الهالة  -وؤما الشاوي، َو

اَا، ٞإّصاَا ٦ما ؾمٗها -والؿالم  ؾم٘ م٣التي ٖٞى
 
غ هللا امغؤ ًَّ  ى خُان ُٞما ط٦ٍغ ابً(، وهإػ ؤب)ه

 مال٪، و٢ا٫: الظي هغاٍ خمله ٖلى الخ٣ُ٣ت، بال ؤن ٣ًىم صلُل مً زاعط ٦ما في ٦الم َظا الاؾدكهاص.

 ؤَىُخه ٞإهذ 
 

بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ : )بن ؤ٦غمِذ الظي ؤَىخه، ؤو عظال

وإن ؤَاهه في ؤخضَما ُعوظ٘، ٞةن  َال٤( ٞةن ؤ٦غَمذ الظي ؤَاهه ٢بل الخٗل٤ُ وبٗضٍ و٢٘ الخىض،

٣ه 
ُّ
حٗظعث مغاظٗخه لم ٣ً٘ شخيء، َظا ٢ُاؽ ما ٢اله ابً مال٪، و٢ُاؽ ما ٢اله ؤبى خُان حٗل

ى مىا٤ٞ إلاا ط٦ٍغ الغاٞعي، ٞةهه ٢ا٫ في ٦خاب ألاًمان: بطا خل٠ ال ًلبـ ما ٚؼلخه  باإلااضخي ٣ِٞ، َو

ى ٢ا٫: ما حٛؼله ، ٞال ًدىض بال بالظي حٗؼله ٞالهت، ٞةهه ال ًدىض بال بما ٚؼلخه ٢بل الُمحن، ول

 .(3)بٗضَا"

اصة ؤؾلىب  ل بٍؼ ل مجها: الخدٍى اخخىي َظان التر٦ُبان ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى

ُت ؾاب٣ت  -الكٍغ   .-والتي جمَّ جىيُدها في جغا٦ُب قَغ

ل ٞحهما َى ؤلاخال٫، خُض خل  ُم اإلاىنى٫ الاؾ -في التر٦ُب ألاو٫  -ومً ؤَم ؤهماٍ الخدٍى

ونلخه )الظي ؤَىخه( مدل اإلاٟٗى٫ به، ٞاالؾم اإلاىنى٫ ونلخه بمجزلت اؾم واخض ٦ما ٣ًى٫ 

ه ظا جمضص ألهه خل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ، (4)ؾِبٍى ن مدل اإلاٟٗى٫ به، َو
َّ

ا ًدال  ٗ ما م ، َو

هان(.
ُ
 وبىِخه الٗم٣ُت: )بن ؤ٦غمذ اإلا

                                                           

  .154: ، م38جغ٦ُب ع٢م:  (2)

  .154: ، م34جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .154، 151: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

ه،  (4)   .2/283اب٤، مغظ٘ ؾ، خابالىًىٓغ: ؾِبٍى
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ىهت مً الٟٗل والٟاٖل واإلاٟٗى٫ به )ؤَىخه( مدلَّ وفي التر٦ُب الشاوي خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩

ظا جمضص ألهه خل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ  ةالىِٗذ ل٩لمت )عظل( الىاعص ه٨غة مٟٗىال به، َو

ا(، والىٗذ واإلاىٗىث بمجزلت الاؾم الىاخض  مهاه 
 

 .(1)واخض، وبىِخه الٗم٣ُت: )بن ؤ٦غمِذ عظال

ُض خل الاؾم اإلاىنى٫ ونلخه مدل اإلاٟٗى٫، وخلذ بٗضما جبحن ما في التر٦ُبحن مً بخال٫، خ

ت في َظا، ٞةطا و٢٘ الٟٗل اإلااضخي  الجملت الٟٗلُت مدل الهٟت، ٌكحر ؤلاؾىىي بلى ٢اٖضة هدٍى

 لى٨غة ٖامت( اخخمل اإلاطخي والاؾخ٣با٫ ٖلى عؤي ابً مال٪
 
 بٗض الظي وؤزىاتها( ؤو )نٟت

 
 (2))نلت

ا ٟٞي الكاَض الكٗغي الظي اؾدكهضوا به، و٢
 
 ٖلى اإلاطخي لٟٓ

ًّ
 لـــ )ما( صالا

 
٘ الٟٗل )مطخى( نلت

ا مؿخ٣بٌل مٗجى.
 
ى ماٍى لٟٓ  لـــ )ما( َو

 
 ومٗجى، وو٢٘ الٟٗل )٧ان( في ٢ىله )ما ٧ان في ٍٚض( نلت

ض٫ ٖلى اإلاطخي؛ إلب٣اء اللٟٔ ٖلى ؤما ؤبى خُان ٞحري  ؤن الٟٗل اإلااضخي ًب٣ى ٖلى خ٣ُ٣خه ٍو

ه، وال ًسغط بلى الاؾخ٣با  .(3)٫ بال بضلُلمىيٖى

٤ َال٢ها بطا ؤ٦غمذ  ِ
ّ
لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظًً التر٦ُبحن بىاء ٖلى عؤي ابً مال٪، ؤهه ٌٗل ٖو

 الغظَل الظي ؤَاهه ػوُظها ٢بل الخٗل٤ُ، وبٗضٍ.

بل الخٗل٤ُ، ووا٣ٞه 
َ
٤ َال٢ها بطا ؤ٦غمذ الغظَل الظي ؤَاهه ػوُظها ٢ ِ

ّ
لى عؤي ؤبي خُان ُٞٗل ٖو

( ٞةهه ًدىض بما ٚؼلخه مً الغاٞعي في طل٪، و 
ٌ
اؾخض٫ ب٣ى٫ الغظل بطا خل٠: )ال ؤلبـ ما ٚؼلْخه ٞالهت

 .(4)٢بل، وال ًدىض بما حٛؼله مً بٗض 

 

ل باإلخال٫ جل٪ الترا٦ُب التي صزلها الخٗا٢ب بحن  ومً الترا٦ُب التي ظاء ٞحها همِ الخدٍى

بلى مٗجى ؤصاة ؤزغي، ؤو ؤن  ؤصواتها، ٞخىىب ؤصاة ًٖ ؤزغي وجدّل مدلها، و٢ض جسغط ًٖ مٗىاَا

ظا مً ؤلاخال٫ (5)جخٗضص صالالث ألاصاة الىاخضة، ٞخسخو بمٗجى ججغي ٖلُه في ال٣لُل ؤو الىاصع ، َو

غ في جغا٦ُب الُال١.
َّ
 ٦ما ؾُإحي جٟهُله بما جىٞ

                                                           

ه، اإلا (2)   .411، 2/412اب٤، ؿالغظ٘ ًىٓغ: ؾِبٍى

  .11، 12/ 2، مغظ٘ ؾاب٤، ششح الدعهيلًىٓغ: ابً مال٪،  (1)

 . 224، 2/221، مغظ٘ ؾاب٤،  الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ًىٓغ: ؤبى خُان، (1)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (4) ا في: )٦خاب ألاًمان(.124/ 21، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز  اللٍض  ، ط٦َغ

 .484، مغظ٘ ؾاب٤، م: أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ،   (5)
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 (1) (إن جذخلحن الذاس فأهذ ػالم) ٞمً طل٪: ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2) (إن جذخُل هىذ فأهذ ػالم) ؤو ٢ا٫:

ا،  ، ٞةهه ٩ًىن مجؼوم  ا مً الجىاػم ٖلى اإلاًإع ُت وهدَى ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا صزلذ بْن الكَغ

ا، ٣٦ىله: )بن جضزلحن الضاع ٞإهذ َال٤( ؤي   ٖ ى بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ؤحى به مٞغ

٘ الالم، وهدى طل٪، ٣ُٞاؽ ما ٢اله ؤصخابىا في ٞخذ  بةزباث الىىن، ؤو ٢ا٫: )بن جضزُل َىض( ؤي بٞغ

ؤْن مً الخٟهُل بحن الٗاٝع بالٗغبُت وبحن ٚحٍر ؤن ًإحي طل٪ َهىا ختى ٣ً٘ ٖلى الٗاٝع مً آلان 

 ٖلى ؤن الىاُٞت
 

 ؤو ظهل خاله لم ٣ً٘ شخيء"(3)خمال
 

  .(4)، ٞةن ٧ان ظاَال

ا، ٞسغّ   ٖ ى ُت ججؼم اإلاًإع بٗضَا، ل٨ً بن ظاء بٗضَا مٞغ ت ؤن )بْن( الكَغ ظىٍ ال٣اٖضة الىدٍى

، وجضزل ٖلى الجمل الاؾمُت، ٣٦ىله (5)ٖلى ؤن ج٩ىن )بْن( هاُٞت؛ ألن مً مٗاهحها ؤجها جُٟض الىٟي

َّمججح حج مث هت متُّٱحٗالى: 
(6)

لى الجمل الٟٗلُت، ٣٦ىله حٗالى:   جه ين ىنُّٱ ٖو

َّمهىه
(7). 

ج  ظا الخسٍغ ذ )بن( الىاُٞت مدل )ما ؤو ال ( الىاُٞخحن، َو
َّ
لُه ٟٞي التر٦ُبحن بخال٫ خُض خل ٖو

ى ٖلى ٖلم بالٗغبُت، ؤما بن ٧ان ظاَال بالٗغبُت،   .ٞال ٣ً٘ شخيءإلاً ٢الها َو

                                                           

  .133: ، م233جغ٦ُب ع٢م:  (2)

  .133: ، م235جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 ألْن ٖلى بن الىاُٞت(،  ٍ (3)
 

. وفي جد٤ُ٣ بؾماُٖل: 185، م: 1، 431ٍ، م: 2وعصث في جد٤ُ٣ الؿٗضي: )خمال

 إلْن ٖلى
 

ُت م٨ؿىعجا 121بن الىاُٞت(، م:  )خمال ، ويبِ بؾماُٖل َى الًبِ ألاص١؛ ألن )بن( الىاُٞت و)بن( الكَغ

 الهمؼ.

 .133، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ا:  ابً َكام، 124، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويًىٓغ: اإلاغاصي،  (1)  ً ، مغظ٘ مغني اللبيب، وؤً

 .2/12ؾاب٤، 

 .12ؾىعة اإلال٪، مً آلاًت:  (3)

 .1ؾىعة ال٨ه٠، مً آلاًت:  (5)
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 (1) (إن دخلِذ الذاس  وأهذ ػالم) وفي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

٢ا٫ البٛىي: بن ٢ا٫  -بالىاو -الضاع وؤهذ َال٤( ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "ومجها: بطا ٢ا٫: )بن صزلِذ 

حن لٗخ٤ ؤو  ال٢ها قَغ ٣َبل، ؤو الخىجحز ٣ُٞ٘، وإن ٢ا٫ ؤعصث ظٗل الضزى٫ َو ُُ ؤعصث الخٗل٤ُ ٞ

ِبل.
ُ
 َال١ ٢

: )وؤهذ  ا َل٣ذ في الخا٫، وؤلُٛذ الىاو، ٦ما لى ٢ا٫ ابخضاء  ٢ا٫ البىقىجي: ٞةن لم ٣ًهض قِئ 

ال١ َال٤( .... واٖترى في  الغويت ٖلى ما ٢اله البىقىجي، ٣ٞا٫: بهه ٞاؾض وإن املخخاع ؤهه ٖىض ؤلَا

ا بال بالىُت؛  ا وال جىجحز  ها ٞال ٩ًىن حٗل٣ُ  حٗل٤ٌُ بضزى٫ الضاع بن ٧ان ٢اثله ال ٌٗٝغ الٗغبُت، ٞةن ٖٞغ

ٟهم مىه ؤًًا الخٗل٤ُ. ِل٣ُه للخٗل٤ُ، ٍو
ْ
 ألهه ٚحر مٍُٟض ٖىضٍ، وؤما الٗامي ُُٞ

م، وؤما ٢ىله في ٖاٝع الٗغبُت ؤهه ٚحر ٢لُذ: ؤم
َّ
ا ٢ى٫ُ الىىوي ؤن م٣الت البىقىجي ٞاؾضة، ٞمَؿل

ى ٦شحر في ال٣غآن، وخُيئٍظ ُٞدخمل ؤن  مُٟض ٖىضٍ ٞعجُب، بل َى صخُذ ٖلى ظٗل )بن( هاُٞت، َو

ؿإ٫ ٞةن ٧ان ؤعاص ألاو٫ لم ٣ً٘ ُِ ، وإن ج٩ىن الىاو بٗضَا واو الخا٫ ٞال ٣ً٘، ؤو واو ال٠ُٗ ٣ُٞ٘، ٞ

، لم  عث مغاظٗخه بمىث ؤو ٚحٍر
ّ
ت ال٠ُٗ. ٞةن حٗظ َُّ ؤعاص الشاوي و٢٘، هىي الُال١ ؤم ال ، ا٦خٟاء  ِبِي

٣ً٘ شخيء لجىاػ بعاصة الخا٫"
(2). 

ا ٦ما  اازخل٠ ال٣ٟهاء في َظا التر٦ُب، ٞمجهم مً اٖخبٍر حٗل٣ُ   ، ومجهم مً ظٗله جىجحز  بالكٍغ

لُه ٞةج ظا الغؤي للبىقىجي.لى ٢ا٫ ابخضاء  )ؤهذ َال٤( ٖو ٤ في الخا٫، َو
َّ
 ها جُل

ا بضزى٫ الضاع، بن  ال١ ٩ًىن حٗل٣ُ  ن ؤهه ٖىض ؤلَا ل٨ً الىىوي اٖترى ٖلى عؤي البىقىجي، وبحَّ

ض : )بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤( ل٨ ىه ظاء بالىاو بض٫ الٟاء ٧ان ٢اثله ال ٌٗٝغ الٗغبُت، ٩ٞإهه ًٍغ

ا بالٗغبُت ٞال الغابُت.
 
 .(3)ا بال بالىُت؛ ألهه ٚحر مُٟض ٖىضٍا وال جىجحز  ٩ًىن حٗل٣ُ   وإن ٧ان ٖاإلا

ـــا بالٗغبُت ٞالتر٦ُب 
 
ل٨ً ؤلاؾىىي ٌٗترى ٖلى ٖباعة الىىوي ألازحرة، التي ٢ا٫ ٞحها: )بن ٧ان ٖاإلا

ُت، ٞهي  ٚحر مُٟض(، ُٞبحن ؤلاؾىىي ؤن التر٦ُب صخٌُذ  ٖلى اٖخباع ؤّن )بْن( هاُٞت ولِؿذ قَغ

ت ؤو ٖاَٟت:الىاو بمٗجى )ما( ، و  َُّ  في )وؤهذ َال٤( خال

                                                           

  .152: ، م255جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .152، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)

 .8/223، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنالىىوي،  (3)
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لُه ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ: )  ا،  ماٖو صزلِذ الضاع وؤهذ َال٤( ؤي: ما صزلِذ الضاع في خا٫ ٧ىه٪ َال٣ 

ىا الىاو  لُه ٞال ٣ً٘ ٖلحها َال١.َو  خالُت، ٖو

صزلِذ الضاع وؤهذ َال٤( ؤي: ما صزلذ الضاع و٦ظل٪ ؤهذ َال٤،  ما) ؤو ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ: 

ه بن ؤعاص الخالُت ؤو الٗاَٟت. 
ُ
ن ؾاال لُه و٢٘ ٖلحها الُال١؛ ولظا حٗحَّ ىا الىاو ٖاَٟت، ٖو  َو

ل،  ج ؤلاؾىىي لهظا التر٦ُب ججض ؤهه ًدخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى وبىاء ٖلى جسٍغ

اصة وؤلاخال ٫، خُض خلذ )بْن( الىاُٞت مدل )ما( الىاُٞت، وػاص واو الخا٫ ؤو واو مً ؤَمها: الٍؼ

ال٠ُٗ خؿب هُت الؼوط، و٧ان الخ٨م ال٣ٟهي عاظ٘ بلى م٣هىص الؼوط بالىاو، ٞةن ؤعاصَا خالُت 

مَّ ال ٣ً٘ الُال١، ولى ؤعاصَا ٖاَٟت جبحن و٢ٕى 
َ
جبحن هٟي صزى٫ ػوظخه للضاع وهي َال٤، ومً ز

 الُال١ ٖلحها.

ا ما واخذة) ى٫ الغظل لؼوظخه:في ٢
ً
 (1) (أهذ ػالم زالز

لي بً اإلاباع٥ ألاخمغ، والؿهُلي بلى ؤن )ما( الىاُٞت ج٣٘  ٢ا٫ ؤلاؾىىي: "طَب الٟغاء ٖو

( ٌٗجي: بال اليؿاء، واإلاهه  ًّ لالؾخصىاء، وزغَّظىا ٖلى طل٪ ٢ى٫ الٗغب: )٧ّل شخيء مهٌه ما اليؿاَء وط٦َغَ

م نٗب. والجمهىع مىٗىا طل٪، وزّغظىا ما .... َى الِؿحر، واإلاٗجى: بال  اليؿاء؛ ٞةن ال٨الم ًٖ الخٍغ

ضا(. َٖ  وعص ٖلى ؤهه مىهىب بةيماع )

ا ما واخضة( واّصعى الاؾخصىاء، ٞٗلى ألاو٫ 
 
: )ؤهذ َال٤ زالز

 
خٟغَّٕ ٖلى اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ مشال ٍو

لى الشاوي ُٞه هٓغ؛ ألن ؤلايماع ٖلى زالٝ ألانل" ٣بل، ٖو
ُ
  .(2)ج

ٖىض الىٓغ للمٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ججض ؤن ُٞه اؾخصىاء، وزّغط ؤلاؾىىي َظا ٖلى 

 وظهحن:

  ؾخصىاء، بمٗجى )بال( خُض بن الٗغب حؿدشجي بــ )ما( و٫: ٖلى ؤن )ما( في التر٦ُب لال الىظه ألا

لي بً اإلاباع٥ ألاخمغ والؿهُلي، اٖخماصا ٖلى ٢ى٫ الٗغب: )٧  ظا ما ٢ا٫ به الٟغاء ٖو ّل َو

                                                           

  .113، م: 215جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .113، 111: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)
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ً، ٞخ٩ىن )ما( هاُٞت، ٢ض  (، ؤي ٧ل شخيء ٌؿحر بال اليؿاَء وط٦َغ ًّ شخيء مهٌه ما اليؿاَء وط٦َغَ

 .(1)اؾدشجي بها

  ،ت ا لٟٗل مدظٝو ج٣ضًٍغ )ٖضا(، و)ما( مهضٍع الىظه الشاوي: ٖلى ؤن في التر٦ُب بيماع 

ىا  ضا( ؤجهما ٞٗالن ُيّمِ ه ؤن ألا٦ثر في )زال ٖو ا ٖلى مظَب ؾِبٍى مٗجى الاؾخصىاء، اٖخماص 

حهما بيماع لٟاٖل مؿختر ٌٗىص ٖلى البٌٗ اإلاٟهىم مً اإلاؿدشجى ، وإطا ُؾب٣ا بــ )ما( (2)ٞو

 .(3)وظب ههب ما بٗضَما ٖلى اإلاٟٗىلُت ٖلى عؤي الجمهىع 

لُه ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ بىاء ٖلى الىظه ألاو٫ ؤن )ما( في التر٦ُب بمٗجى )بال( ٩ُٞىن اإلاٗجى  ٖو

(  ؤي اؾدشجى مً الشالر َل٣ت واخضة، ٞى٢ٗذ َل٣خان، وصزلذ الٗم٤ُ: )ؤهذ َال٤ 
 
ا بال واخضة

 
زالز

ل آلاجُت:  في التر٦ُب ؤهماٍ الخدٍى

 :ؤلاخال٫ 

 )ما( الىاُٞت مدل ؤصاة الاؾخصىاء )بال(. بخال٫

ا( الظي خلَّ مدل اإلاهضع.
 
ى الٗضص )زالز اصة الىاثب ًٖ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤،  َو  ٍػ

  :اصة  الٍؼ

اصة ؤؾلىب الاؾخصىاء اإلا٩ىن مً اإلاؿدشجى مىه، واإلاؿدشجى وؤصاة الاؾخصىاء.    ٍػ

(، وال ًسخل٠ ٖىه 
 
ا ما ٖضا واخضة

 
ؤما اإلاٗجى الٗم٤ُ بىاء ٖلى الىظه الشاوي، ٞهى: )ؤهذ َال٤ زالز

ل  في الخ٨م ال٣ٟهي خُض اؾدشجى مً الشالر َل٣ت واخضة، ٞى٢ٗذ َل٣خان، وحكابهذ ؤهماٍ الخدٍى

يِمغ الٟٗل همؽ الحزفألاهماٍ ٖلى الخ٣ضًغ الؿاب٤ ما ٖضا في َظا الخ٣ضًغ م٘  ٖلى
ُ
، خُض ؤ

ى )البٌٗ ؤو بًٗها( اإلاٟهىم مً  ا، َو )ٖضا( الظي ًُٟض مٗجى الاؾخصىاء، وُخظٝ الٟاٖل وظىب 

٤ اإلاؿدشجى )زالر( وخلَّ الًمحر اإلاؿختر مدله، وههبذ )واخضة( ٖلى اإلاٟٗىلُت، والخ٣ضًغ: )ؤهذ َال

، و)ٖضا( نلتها.
 
ت ذ )ما( مهضٍع

َّ
(، وخل

 
ٌُ الشالر واخضة ا ما ٖضا بٗ

 
 زالز

 باإلخال٫ خُض خلذ )ما( الىاُٞت مدل ؤصاة الاؾخصىاء 
 

ال وملخو ال٣ى٫: ؤن في الىظه ألاو٫ جدٍى

يمغ 
ُ
يمغ الٟٗل )ٖضا( الظي ؤٞاص مٗجى الاؾخصىاء، وؤ

ُ
ٌل بالخظٝ، خُض ؤ )بال(، وفي الشاوي جدٍى

                                                           

 .4/2115، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان،  (1)

ه،  (2)  .1/148، مغظ٘ ؾاب٤،  الىخابًىٓغ: ؾِبٍى

 .4/2114، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (3)
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شجَي مً الشالر َل٣ت واخضة، ٞاٖله، و
ُ
ى الاؾخصىاء، واؾد ا، َو في ٦ال الىظهحن ٧ان اإلاٗجى واخض 

 ٞى٢ٗذ ٖلحها َل٣خان.

 (1) (أهذ ػالم ما شئِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "نُٛت )ما( في ٢ى٫ ال٣اثل: )ؤُُٖ٪ ما قئذ( وهدى طل٪، ًجىػ ؤن ج٩ىن 

ُت، ؤي: مضة مكُئخ٪.مىنىلت، ؤي: الظي قئذ، وؤن ج٩ىن مه ت ْٞغ  ضٍع

بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫ المغؤجه: )ؤهذ َال٤ ما قئِذ(، ُٞدخمل ؤن ٩ًىن 

خجه اقتراٍ  ٍُ اإلاغؤة مً الُال١، ٍو اإلاغاُص )اإلا٣ضاَع الظي قئِذ(، ٞحرظ٘ ُٞه بلى الٗضص الظي حكائ

دخمل  ت ُٞه ٣٦ىله: )بن قئذ ٞإهذ َال٤(.الٟىٍع  ؤن ًٍو
ُ
ض )مضة مكُئخ٪ للُال١(، َٞخُل ٤ ٖىض ٍغ

مكِئتها له في ؤي و٢ذ قاءث، ول٨ً َل٣ت واخضة ... وإهما خملىا اإلاكِئت َىا ٖلى مكِئت الُال١؛ 

ا ٖلحها في ٢ىله: )بن قئذ ٞإهذ َال٤("  .(2) ألهه اإلاٟهىم مىه؛ ولهظا خملَى

مٗىُحن، وزّغط ؤلاؾىىي َظا ٖىض الىٓغ للمٗجى الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ججض ؤن )ما( جدخمل 

 ٖلى وظهحن:

ٞحرظ٘ ُٞه بلى مً َل٣اث(،  الظي قئِذ  ى الٗم٤ُ ُٞه: )ؤهِذ َال٤ٌ ٩ًىن اإلاٗج الىظه ألاو٫:

  ااؾم   ٖلُه ج٩ىن )ما(و  ،اإلا٣ضاع الظي حكاٍئ الؼوظت مً الُل٣اث
 
، ونلتها الٟٗل )قئذ( مىنىال

.   والٗاثض مدظٝو

لى َظا الىظه اخخىي التر٦ُب ٖض ل، مً ؤَمها: بخال٫ )ما( مدل ٖو ة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى

والخ٨م الاؾم اإلاىنى٫، زم بخال٫ الجملت الٟٗلُت مً الٟٗل والٟاٖل )قئذ( نلت للمىنى٫. 

ا للم٣ضاع الظي حكائ  بى٢ٕى الُال١ ٞىع ال٣ٟهي ٞحها ًلؼم   ٍ مً الُال١. ازخُاَع

ُه ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )ؤهِذ  ٤ في ؤما الىظه الشاوي: ٞو
َّ
َال٤ٌ مضة مكُئخ٪ للُال١(، ٞخُل

ع )ما( ٖىض الىد ٣ضَّ
ُ
لُه ج اة بىاء ٖلى َظا الى٢ذ الظي حكاء ُٞه الُال١، وج٩ىن َل٣ت واخضة. ٖو

                                                           

 .243،  م:  8جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .243مغظ٘ ؾاب٤،  م:   ،الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (2)
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:   (1)هاثب ًٖ ْٝغ الؼمان" ي مهضع اإلاٗجى الٗم٤ُ "خٝغ  ، والٟٗل بٗضَا  مضة، ؤو و٢ذج٣ضًٍغ

 .نلت لها

لى َظا الىظه اخخىي التر٦ُب ٖضة ؤهما ل، مً ؤَمها: بخال٫ )ما( مدلٖو  ٍ مً ؤهماٍ الخدٍى

 الىاثب ًٖ ْٝغ الؼمان. اإلاهضع

ا  بى٢ٕى الُال١ ٞىع والخ٨م ال٣ٟهي ٞحها ًلؼم  مكِئتها له في ؤي و٢ذ جسخاٍع  ؤو ٞىع ازخُاَع

ب ُٞه بالُال١  .للى٢ذ الظي جٚغ

 (2) (أهذ ػالم ما شاء هللا) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ما قاء هللا( و٢ُاؽ ما ؾب٤ ؤن ال ٣ً٘ شخيء ٖلى ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "بطا 

َل الغاٞعي في آزغ باب الاؾخصىاء ًٖ اإلاخىلي 
َ
ً؛ ألها ال وٗلم مكِئت هللا حٗالى لظل٪، ل٨ً ه٣ الخ٣ضًٍغ

يبػي خمله ٖلى ما بطا ؤعاص  له ؤهه ال٣ُحن، وإَال٢ه مك٩ل، ٍو
َّ
ل حٍر بَال١َ ال٣ى٫ بى٢ٕى َل٣ت، ٖو ٚو

 .(3)الظي قاءٍ هللا حٗالى" اإلا٣ضاَع 

ا ما ٢ُل في التر٦ُب الؿاب٤، ٞٗىض الىٓغ للمٗجى ال٣ى٫ في مٗاوي )ما( في َظا التر٦ُب حكبه ٦شحر  

 الٗم٤ُ في َظا التر٦ُب ججض ؤن )ما( جدخمل مٗىُحن:

 هللا(. : )ؤهِذ َال٤ٌ ٖضص مكِئتٞالىظه ألاو٫: ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞه

 .: )ؤهِذ َال٤ٌ و٢َذ مكِئت هللا(ُٞه  ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ والىظه الشاوي: 

ً بٗضم و٢ٕى الُال١؛ ل٨ً الخ٨م ال٣ٟهي ٖلى ٦ال اصة بخٗل٤ُ  الخ٣ضًٍغ ألن في َظا التر٦ُب ٍػ

ى  اصة، ٦ىىٍٕ زاٍن مً ؤهىإ الاؾخصىاء، َو ل بالٍؼ ٦غ في همِ الخدٍى
ُ
ى ما ط الُال١ ٖلى مكِئت هللا، َو

 الاؾخصىاء باإلاكِئت.

                                                           

ت هٕى مً ؤهىإ )ما( بطا ٧اهذ 112، م: ، مغظ٘ ؾاب٤الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوياإلاغاصي، ًىٓغ:  (1) ، وما اإلاهضٍع

ع بمهضع هاثب ًٖ ْٝغ الؼمان، ٦ما في َظا التر٦ُب،  حر و٢خُت، ٞالى٢خُت: هي التي ج٣ضَّ ت ٢ؿمان: و٢خُت ٚو ا، واإلاهضٍع خٞغ

 .228ؾىعة َىص، مً آلاًت:  ٱٱَّ من خن حن جن مم خم ُّٱوفي ٢ىله حٗالى: 

 .243،  م:  4جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .243، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)
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ٗلم، ٞٗلى ٦ال
ُ
ً: )ؤهِذ َال٤ٌ ٖضص ما قاء هللا(، و)ؤهِذ َال٤ٌ و٢َذ  وألن مكِئت هللا ال ح الخ٣ضًٍغ

ال ٣ً٘ الُال١ ٖلى عؤي ظمهىع ال٣ٟهاء -مكِئت هللا(، 
، الظًً خملىا َظا التر٦ُب ٖلى ٢ىله: )ؤهذ (1)

 قاء هللا(. إنَال٤ 

٣ً٘ ؤ٦ثر مً واخضة؛ ألها ال هضعي َل قاء ل٨ً ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي "ؤهه ٣ً٘ الُال١، وال 

؛ ألهىا ال وٗلم اإلاكِئت َل نضعث (2)ؤ٦ثر مً طل٪" غص ٖلى َظا الغؤي الكُش البل٣ُجي بإهه ممىٕى ، ٍو

 .(3)بىاخضة، ؤم بإ٦ثر، ؤم لم جهضع بُال١، و٧ان الخ٤ ؤهه ال ٣ً٘ شخيء

 (4) (وعاةي ػىالم إال كمشة) ولى ٢ا٫ الغظل:

 (5) ( وأشاس إلى صوحخهإال هزه ػللذ هؤالء) و٢ا٫:

ًإحي ؤلاؾىىي بهظًً التر٦ُبحن بٗض خضًشه ًٖ )بال( في الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١، ٟٞي ٢ى٫ الغظل 

ى لِـ له  لؼوظخه: )٧ل امغؤة لي َال٤ بال ٖمغة(، بُل الاؾخصىاء؛ ألهه إلاا ٢ا٫: )٧ل امغؤة لي َال٤(، َو

ا بال هي، صزلذ في الخ٨م، ؤي و٢٘ ٖلحها الُال١، 
 
زم إلاا ٢ا٫: )بال ٖمغة(، ٞى٢٘ اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢

 له( ٩ٞإهه باؾخصىاثه َظا ؤزغظها مً الخ٨م بٗض ؤن صزلذ ُٞه؛ ولظا 
 

للمؿدشجى مىه ؤي )ممازال

 .٣ٞىله: )بال( اؾخصىاء باَل، ومً زّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى و٢ٕى الُال١ ٖلحها

ض الاؾخصىاء، بهما ظاءث بمٗجى ٚحر؛ ولظا ٣ًى٫ ؤلاؾىىي:  ِٟ
ُ
ؤما في َظًً التر٦ُبحن ٞةال َىا لم ج

دخمل بلخا١ )بال( بـــ )ٚحر(؛ ألجها ٢ض ج٣٘ نٟت،  ٘ ٢ض ٌؿخٗاع لًمحر الىهب والجغ، "ٍو ويمحر الٞغ

ا .. ا ؤهه لى ٢ا٫: )٣٦ىلهم: ما ؤها ٧اجٌب، وال ؤهذ ٧اجب   ً ال ٖمغة( ولِـ وؿاجي َىال٤ ب.. وط٦غ الغاٞعي ؤً

 
ُ
ا، لم جُل ٤، ٢ا٫: و٦ظا لى ٧اهذ امغؤجه في وؿىة، ٣ٞا٫: )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( وؤقاع بلى له ٚحَر

ا بال بطا و٢ٗذ جابٗت (6)ػوظخه" ٣ى٫ في مىي٘ آزغ: "بال ٢ض ج٩ىن للهٟت، وال ج٩ىن طل٪ ٚالب  ، ٍو

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1) ىٓغ: الىىوي،  4/14، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض ، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن، ٍو

 .45، 8/43مغظ٘ ؾاب٤، 

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (2)  .4/14، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

اص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، في اإلاغظ٘ الؿاب٤، (، بخٗل٤ُ 2ًىٓغ: َامل) (3) ى، ٖو  . 4/14املخ٣٣حن: ٖلي دمحم مٗىَّ

 .112، م: 218جغ٦ُب ع٢م:   (4)

 .112، م: 214جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .112، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)
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َّ حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱلجم٘ مى٩ىع ٚحر مدهىع، ٣٦ىله حٗالى: 
و٢الذ ظماٖت: ، (1)

 .(2)ال ٌكتٍر ٞحها طل٪"

ت في )بال(:  ٞال٣اٖضة الىدٍى

ا، ُٞىن٠ بها وبما بٗضَا  ؤن ألانل ٞحها ؤن ج٩ىن لالؾخصىاء، و٢ض ج٩ىن بمجزلت )ٚحر( ؤخُاه 

ا بمجزلِت (3)الجم٘ اإلاى٨غ وقبهه  ٟ ه لهظٍ اإلاؿإلت في باب: )و٢ٕى بال وما بٗضَا ون ، و٢ض ٖغى ؾِبٍى

،  مشٍل 
 
ض( بضال ض( ٞإهذ بالخُاع، بن قئذ ظٗلذ )بال ٍػ حر(، ب٣ىله: "وإطا ٢ا٫: )ما ؤجاوي ؤخٌض بال ٍػ ٚو

ا.(4) وإن قئذ ظٗلخه نٟت" غ 
َّ
ا ُمَى٨  ٗ ى لم ٌكتٍر ؤن ٩ًىن اإلاىنٝى ظم  ، َو

 ،
ٌ
ى ؤن ًخ٣ضمها مىنٝى دظٝ وجب٣ى وزمت قٍغ ؤظمٗىا ٖلُه، ٖىض الىن٠ بـــ )بال( َو ًُ ٞال 

جىػ خظٝ اإلاىنٝى  )ٚحر(.هي، بسالٝ  ٌض( ، ٍو ٌض( ؤن ج٣ى٫: )٢ام بال ٍػ ٞال ًجىػ في )٢ام ال٣ىم بال ٍػ

ٍض( م٘ ٚحر ٞخ٣ى٫: )٢ام ٚحُر ٍػ
(5). 

ٌم  ومشالها في ٢ىلهم: )له ٖىضي  بال صَع
ٌ
(، ٣ٞض ؤ٢ّغ له بٗكغة زم ون٠ َظٍ الٗكغة بإجها  ٖكغة

م،  ا آزغٚحر صَع ا ( ٞةال َىا اؾخصىاثُت )له ٖىض :، وؤما لى ٢ا٣ٞ٫ض ج٩ىن قِئ  م   بال صَع
ٌ
ي ٖكغة

ا، ٞإ٢ّغ له بدؿٗت صعاَم م  واؾدشجى مً الٗكغة صَع
(6). 

ٞةطا ٢ا٫ الغظل: )وؿاجي َىال٤ بال ٖمغة( ؤو ٢ا٫: )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( وؤقاع بلى ػوظخه، 

ا للمىنٝى ا  ٟ ِض لظي ٢بلهاٟٞحهما ظاءث )بال( وما بٗضَا بمٗجى )ٚحر( ؤي ظاءث ون ِٟ
ُ
، ولم ج

٩ٞإهه ًسبر ؤن وؿاءٍ الاؾخصىاء، بهما اإلاٗجى: )وؿاجي َىال٤ ٚحُر ٖمغة( و)َل٣ذ َاالء ٚحَر َظٍ( 

 .اللىاحي ٩ًىن ونٟهم )ٚحر ٖمغة( َىال٤، ولِـ له بال هي ، ٞال جُل٤ ٖمغة

                                                           

 .11ؾىعة ألاهبُاء، مً آلاًت:   (2)

 .115م:  ، مغظ٘ ؾاب٤،  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (1)

ىٓغ: (1) ىٓغ ؤًًا: ابً َكام، 144، 1/148، مغظ٘ ؾاب٤، ششح الدعهيلابً مال٪،  ًُ مغني اللبيب كً هخب  ، ٍو

ب  .83 - 2/81، مغظ٘ ؾاب٤،  ألاكاٍس

ه،  (4)  .114 – 1/112، مغظ٘ ؾاب٤، الىخابًىٓغ: ؾِبٍى

 .2118، 1/2115، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان،  (5)

 .2/84، مغظ٘ ؾاب٤،  مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ًىٓغ: ابً َكام،  (3)
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ل، ٧ان مً ؤَم ها واإلاخدب٘ لهظًً التر٦ُبحن: ًجض ؤجها اخخىث ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدٍى

ظا ٖلى ٚحر  همِ ؤلاخال٫ خُض خلذ )بال( مدل )ٚحر( في بٞاصتها إلاٗجى الىن٠ ال الاؾخصىاء، َو

ى ما ؤؾماٍ بٌٗ الباخشحن بالخٗا٢ب ّؿٍغ بإن جسغط ألاصاة ًٖ (1)بحن )بال( و )ٚحر( ألانل، َو ، ٞو

.  مٗىاَا الظي جسخو به بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحٍر

 (2)( وكنى هفعهامشأجه ػالم) في ٢ى٫ الؼوط:

ٍغ ؾُا١ ال٨الم، ٞمً  ّٟؿِ
ًُ ٍّ به، ٧الظي  ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "يمحر الٛاثب ٢ض ٌٗىص ٖلى ٚحر ملٟى

م ٧امل وهه٠، والخ٣ضًغ  م وههٟه، ٞةهه ًلؼمه صَع ٦ما ٢اله ابً  -ٞغٕو اإلاؿإلت ما بطا ٢ا٫: ٖلي صَع

ٍم آزغ؛ بط لى ٧ان ٖاثضا بلى اإلاظ٧ىع، ل٩ان ًلؼمه ص -مال٪ ٩ىن ٢ض ؤٖاص وهه٠ صَع ٌم واخض، ٍو َع

ُٟه لخٛاًغ ألالٟاّ. ا ٖو  الىه٠ جإ٦ُض 

جى هَٟؿه، ٢ا٫ الغاٞعي: ٟٞي و٢ٕى الُال١ اخخماالن ....  ومجها: لى ٢ى٫ الؼوط: )امغؤجه َال٤( ٖو

"  .(3)وػاص في الغويت، ٣ٞا٫: ؤعجخهما الى٢ٕى

ض َال٤( البيُت الٗم٣ُت في َظا التر٦ُب ؤن ٠ًًُ ٧لمت امغؤة بلى هٟؿه ٧إن ً ٣ى٫ : )امغؤة ٍػ

، والظي خهل في البيُت الؿُدُت لهظا التر٦ُب  لُبحن ؤهه ٣ًهض امغؤجه َى ال امغؤة ؤخٍض ٚحٍر

ل باإلخال٫، خُض خّل يمحُر الٛاثب  ِهم مً زال٫ الؿُا١ -جدٍى
ُ
 -الظي ٌٗىص ٖلى الؼوط، والظي ٞ

ت التي ٌٗىص ٞحها ظا ٖلى ال٣اٖضة الىدٍى ا ٖلى ٚحر  مدلَّ الاؾم الٓاَغ، َو يمحر الٛاثب ؤخُاه 

 ملّٟى ؾاب٤ٍ للًمحر.

 ولظا ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظا َى و٢ٕى الُال١ ، ٖلى ألاعجر.

                                                           

وما  445، مغظ٘ ؾاب٤، م: أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق ًىٓغ: الَغـ، ؾىاء هاٌَ،  (1)

 بٗضَا.

 .288، م: 4جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .288، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)
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 (1) ( بالخثييتأهذ ػاللان) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2) ( بالجممأهِذ ػىالم) ؤو:

جشيُت اإلاكتر٥ ومجهم ابً مال٪ في قغح الدؿهُل في ال٨الم ٖلى  -٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "٢الذ الىداة 

ا،  -وظمٗه بن واو ال٠ُٗ بمشابت ؤل٠ الخشيُت م٘ الازىحن، وبمشابت واو الجماٖت م٘ الشالزت ٞهاٖض 

ض(. ض وٍػ ضان( ٣٦ىل٪: )٢ام ٍػ  ختى ٩ًىن ٢ى٫ ال٣اثل: )٢ام الٍؼ

ظا ب٨ظا(، ٞةهه ال ٞغ١ بِىه وبحن  بطا ٖلمذ طل٪ ٞلل٣اٖضة ؤمشلت صخُدت  ٣٦ىل٪: )بٗذ َظا َو

ا ٦شحرة مسالٟت لها.٢ىل٪: )ب  ٖ  ٗذ َظًً ب٨ظا( .... ل٨ً ط٦غ ألاصخاب  ٞغو

ال٤( ٞةهه ٣ً٘ ٖلُه زالر َل٣اث بطا ؤَل٤، بسالٝ ما بطا  ال٤ َو مجها: بطا ٢ا٫ لها: )ؤهذ َال٤ َو

ه(،  ٢ا٫: )ؤهذ َال٣ان( بالخشيُت، ؤو )َىال٤( بالجم٘، ٞةهه ال ٣ً٘ بال واخضة. ط٦ٍغ ال٣ٟا٫ في )ٞخاٍو

 .(3)الغاٞعي في ال٨الم ٖلى ٦ىاًاث الُال١، ولم ًسالٟه"وه٣له ٖىه 

ت ؤن الخشيُت ازخهاع لل٠ُٗ، ٞٗىضما ج٣ى٫: )ظاء الُالبان( ؤي ظاء الُالب  ال٣اٖضة الىدٍى

ٞال٠ُٗ باليؿبت للخشيُت والجم٘ ؤنٌل ل٨ً ال ٌٛجي ال٠ُٗ ًٖ الخشيُت،  دمحم والُالب ؤخمض،

 مً ال٠ُٗ  بلى ؤقاعمترو٥، ال ًجىػ الغظٕى بلُه، ٦ما 
 
طل٪ ابً مال٪؛ ألن اؾخٗما٫ الخشيُت بضال

ال٫ اإلالتزم، واؾخٗان،  و٢ض وعص ال٠ُٗ بض٫  : ؤٖانغظ٘ الخصخُذ فيال ٦ًما  جس٠ُٟ ٌكبه ؤلٖا

 في ٢ى٫ الغاظؼ:
 
 الخشيُت يغوعة

 
َ
ها والٟ ِ

ّ
بَدْذ في ِؾ ـــــــــــــ٦ـــــــــــإن بحن ٨ٞ

ُ
 ِمْؿٍ٪ ط

َ
ّ٪ِ ّ٪ِ               ٞاعة

(4). 

ْحها
َّ
ؤعاص: بحن ٨ٞ

ال٤(  تر٦ُب: )ؤهِذ ولظل٪ ٞاؾخٗما٫ ال ؛(5) َال٣ان( ال ًاصي مٗجى )ؤهذ َال٤ َو

 ن.٩ًىن الخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ٕى َل٣خحوالظي 

                                                           

 .122، م: 221جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .122، م: 221جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .122، 144، مغظ٘ ؾاب٤،  م:  الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (3)

، )ال٣اَغة: م٨خبت 1، ٍمعجم شىاهذ اللشبيتالغظؼ إلاىٓىع بً مغزض، ًىٓغ: َاعون، ٖبضالؿالم دمحم،  (4)

 .352م(، ال٩اٝ اإلا٨ؿىعة، م: 1221الخاهجي،

 . 2/38، مغظ٘ ؾاب٤، ليششح الدعهًىٓغ: ابً مال٪،   (5)
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 مً (1)ل٨ً ٢ىله: )ؤهذ َال٣ان( "ال ٣ً٘ به بال َل٣ت واخضة"
 
؛ ألهه لم جإِث ُٞه الخشيُت بضال

 .ال٠ُٗ

ل باوالٓاَغ ؤن الخانل  إلخال٫ خُض خل اؾخٗما٫ نُٛت الخشيُت في التر٦ُب َىا َى جدٍى

في التر٦ُب الشاوي، مدلَّ اإلاٟغص، ولٗله ٌكبه بخال٫ يمحر الجم٘ )واو  ألاو٫، ونُٛت الجم٘

َّ جم هل  مل خلُّٱالجماٖت( مدل اإلاٟغص في ٢ىله حٗالى: 
، بط البيُت الٗم٣ُت ُٞه: )٧ٌل ؤجاٍ (2)

)ً  .(3)صازٍغ

 

  

                                                           

ض   في ششح الىححزالغاٞعي،   (1)  .8/118، مغظ٘ ؾاب٤، اللٍض

 .85ؾىعة الىمل، مً آلاًت:   (2)

لي دمحم جفعحر البدش املحيؽًىٓغ: ؤبى خُان ألاهضلسخي، دمحم بً ًىؾ٠،   (3) ، جد٤ُ٣: ٖاص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، ٖو

 .5/44م(، م: 1222صاع ال٨خب الٗلمُت،  ، )بحروث:1مّٗىى، ٍ
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 خالصت:

َظٍ الترا٦ُب لضعظت ؤهه ال  واإلاخدب٘ لىمِ ؤلاخال٫ في جغا٦ُب الُال١ ًجضٍ ًخىّػٕ في ٦شحر مً

ٗت في ؤق٩ا٫ ؤلاخال٫ التي صزلذ َظٍ الترا٦ُب، ًسلى جغ٦ُب مً همِ ؤلاخال٫، وبىٓغة ؾ ٩ًاص َغ

ٗها ٖلى آلاحي:  ًم٨ً جىَػ

 ؤو ظىابه، ومشا٫ ألاو٫: الٟٗلُت تبخال٫ الجمل ، ٞإهذ َال٤(،  ٢مِذ )بن  مدل ٞٗل الكٍغ

: )بن صزلذ الضاع   ومشا٫ بخاللها مدل ظىاب الكٍغ
ُ
ُل

َ
 و )بن صزلِذ الضاع  (٣يج

ُ
ل
َ
 (.٣ِذ َ

وإطا اظخم٘ ؤؾلىب قٍغ و٢ؿم، ؤظُب ًٖ الؿاب٤ مجهما وُخظٝ ظىاب اإلاخإزغ، ٦ما في: 

٣ِ )وهللا بن ٢مِذ 
ُ
؛ ألن ظىاب ال٣ؿم ًضًَّ لَخُل ٫ (، خل ظىاب ال٣ؿم مدل ظىاب الكٍغ

٣ىم م٣امه   .ٖلُه، ٍو

  ٦ما في: )بن ،  (.إهذ َال٤ٞ ٢مِذ بخال٫ الجملت الاؾمُت مدل ظىاب الكٍغ

 اث٠ لهظا اإلاٟغص، مدل اإلاٟغص،  خال٫ الجملت الٟٗلُتب اث٠ التي ومً ماصًت ّٖضة ْو الْى

 في جغا٦ُب الُال١: الجملت الٟٗلُتجدلها 

o مدلَّ  خاللهاب  
 

 ٞإهذ َال٤(. ؤَىخهالهٟت، ٦ما في: )بن ؤ٦غمذ عظال

o  زبر ٧اص، ٦ما في: )ما ٦ضث  مدلَّ  خاللهاب 
ُ
ِ ؤ

ّ
 (.ػوظتي ٤ُ َل

  ذ، ٦ما في: )ؤهذ َال٤ بخال٫ اإلاهضع اإلااو٫ مً ؤن والٟٗل اإلاًإع مدل اإلاهضع الهٍغ

ًمغ )ؤن( بٗض ختى، ٞخدل هي والٟٗل ؤن ؤيغب٪، ؤو ٢بل ؤن جضزلي الضاع٢بل 
ُ
(، و٢ض ج

ذ املجغوع بدتى، ٦ما في: )ؤهذ َال٤ ختى  َ٘ اإلاًإع اإلاىهىب بها مدل اإلاهضع الهٍغ  ؤو٢

ا(.
 
 ٖلُ٪ زالز

  ،ُٟت واخضة بخال٫ الاؾم اإلاىنى٫ ونلخه مدل اإلاٟغص ا ْو  ً ظاء في جغا٦ُب الُال١ َىا ماّص

٤ مً وؿاجي بخاللهما مدلَّ اإلاٟٗى٫ به، ٦ما فوهي،  ِ
ّ
٤ مً وؿاجي ً قاءثَم ي: )َل ِ

ّ
ً َم ( و )َل

 ٞإهذ َال٤(. الظي ؤَىخه( و )بن ؤ٦غمذ َذ قئ

  بخال٫ قبه الجملت مً الجاع واملجغوع مدل اإلاٟغص، ٦ما في: )بن صزلِذ صاع ٞالن ما صام

ذ قبه الجملت  مدل زبر )ما صام( اإلاىهىب.ٞإهذ َال٤( ٞحهاٞالن 
ّ
  ، ٞدل

  مدل الٟٗلبخال٫ اإلاكخ٣اث 

  ٦ما في: )ؤهذ َال١(، و )ؤهذ َل٣ت(الٟاٖلاؾم بخال٫ اإلاهضع مدل ، 

 :بخال٫ الًماثغ مدل ألاؾماء الٓاَغة ٖلى الىدى الخالي 
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o .)بخال٫ الًمحر اإلاىٟهل مدل الاؾم الٓاَغ، ٦ما في: )ؤهذ َال٤ 

o بت مدل الاؾم الٓاَغ، ٦ما في: )بن صزل
َ
حر (، والًمِذ بخال٫ الًمحر اإلاخهل للمساَ

ب، 
َ
٤ مً وؿاجي َمً قئ٦اإلاخهل للمساَ ِ

ّ
(، والًمحر الٛاثب مدل الاؾم َذ ما في: )َل

ٍّ ؾاب٤ٍ للًمحرالٓاَغ  ، ٦ما في: )امغؤجه َال٤(.، ٖلى ٚحر ملٟى

o  :٤ مً وؿاجي َمً قاءْث(.بخال٫ الًمحر اإلاؿختر مدل الاؾم الٓاَغ، ٦ما في ِ
ّ
 )َل

o (.بخال٫ الًمحر الاو٩ٗاسخي، ٦ما في: )َل٣ي هٟؿ٪ 

 زغظذ بٌٗو صالالث ألاصاة الىاخضة بحن ّٖضة مٗاوي،  ثحّٗضص٣ٞض  :الخٗا٢ب بحن ألاصواث 

، ومً طل٪:  صواثألا   ًٖ مٗىاَا بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحٍر

o ظا ًازغ ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي، ٦ما  خإحي بمٗجى الخبٌُٗ،مدل )بٌٗ(، ٞ )ِمً( بخال٫ َو

 قئِذ(.ظاء في ٢ىله: )َل٣ي هٟؿِ٪ ِمً زالر ما 

o ُت  ال٫ــبخ خإحي بمٗجى )بن( الىاُٞت؛ ألن مً ٞ مدل )ما ؤو ال( الىاُٞخحن،)بْن( الكَغ

 : )بن صزلِذ الضاع وؤهذ َال٤(.مٗاوي )بن( الىٟي، ٦ما في

o  بخال٫ )بطا( الٟجاثُت مدل الٟاء الغابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه، ٦ما في: )بن صزلذ

 الضاع بطا ؤهذ َال٤(. 

o ذ٦ما في: )ؤه، ٞخإحي بمٗجى  الاؾخصىاء، مدل )بال( الاؾخصىاثُت، اُٞت الى)ما(  بخال٫ 

ا ما واخضة(.
 
   َال٤ زالز

o  ،٦ما في: بخال٫ )بال( مدل )ٚحر(، ٞخُٟض مٗجى الىنُٟت ال الاؾخصىاء، ٖلى ٚحر ألانل

 )ٚحر( بمٗجى )بال( الاؾخصىاثُت.، وإخال٫ )وؿاجي َىال٤ بال ٖمغة(

 و )ؤهذ َال٣ان(. ى مدل اإلاٟغص، ٦ما في: )ؤهذ َىال٤(بخال٫ نُٛت الجم٘ واإلاشج 

 ٦ما في: )ؤهذ ٦ظا( و )ؤهذ َاع١( ٞدل لٟٔ )٦ظا( و )َاع١( مدل بخال٫ لٟٔ مدل آزغ ،

غاى مُٗىت.  )َال٤( أٚل

ل في الترا٦ُب  وإطا ٧ان ؤلاخال٫ في الترا٦ُب َى ؤن ًدل لٟٔ بض٫ آزغ ٞةن مً ؤهىإ الخدٍى

ل بةٖاصة الترجِب، ٦ما ؾُإحي ألانلي بلى م٩ان آزغه٣ُل ٧لمت مً م٩اجها  ى ما ٌؿمى: الخدٍى ، َو

لي في الترا٦ُب الٗغبُت.  جٟهُل طل٪ في الٟهل آلاحي، وإبغاػ صوٍع الخدٍى
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 الخدىٍل بئكادة الترجيب

 (Transformation by permutation) 
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 .الخدىٍل بئكادة الترجيبالفصل الشابم: 

ل بةٖاصة الترجِب ٢بل الخضًض ٖ  ً الخدٍى
 
٣ت  اهمُ ل، ججضع ؤلاقاعة بلى ٍَغ مً ؤهماٍ الخدٍى

الن الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن في 
ّ
جإل٠ُ ال٨الم في الجملت الٗغبُت، خُض جخ٩ىن مً مؿىض ومؿىض بلُه، ًمش

ا، ؤما اإلاؿىض  ما ٖمضة ال٩لم، وما ٖضاَما ًٞلت، واإلاؿىض بلُه ٞحهما ال ٩ًىن بال اؾم  التر٦ُب، َو

ٞ.
 

ا ؤو ٞٗال  ٩ُىن اؾم 

لى َظا ٞاألنل في الجملت التي مؿىضَا )اؾم( ؤن ًخ٣ضم اإلاؿىض بلُه، هدى: )ؤزى٥ ٢اصم(،  ٖو

وال ًخ٣ضم اإلاؿىض بال لؿبب، وألانل في الجملت التي مؿىضَا )ٞٗل( ؤن ًخ٣ضم اإلاؿىض )الٟٗل(، 

ا الترجِب ٣ٞض ؤجِذ باألنل، هدى: )٣ًُضم ؤزى٥(، وال ًخ٣ضم اإلاؿىض بلُه بال لؿبب، ٞةطا اجبٗذ َظ

ؤما بن ٢ّضمذ الخبر في الجملت ألاولى، ٣ٞلذ: )٢اصم ؤزى٥(، ؤو ٢ضمذ اإلاؿىض بلُه في الجملت الشاهُت، 

٣ٞلذ: )ؤزى٥ ٣ًضم(، ٣ٞض صزلذ في همِ الخ٣ضًم والخإزحر، والظي ٩ًىن ال٢خًاء اإلا٣ام ؤو 

 للٗىاًت والاَخمام. 

ُب، ٞد٣ها ؤن جخإزغ ُٞه، ٞخإحي بٗض اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه، و٦ظل٪ الًٟلت ٞةن ؤيٟتها في التر٦

ؤما بطا ٢ضمتها ؤو ٞهلذ بها بُجهما، ٣ٞلذ: )مً اإلاىنل ؤزى٥ ٢اصم(، ؤو )ؤزى٥ مً اإلاىنل ٢اصم(، 

 ، وصزل في همِ الخ٣ضًم والخإزحر.(1)٧ان طل٪ لؿبب

٣ت مُٗىت في جغجِب ٖىانغ الجملت ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ل٩ل لٛت ِب مً الترج؛ ٞٞحها ٍَغ

سال٠ اإلاخ٩لم َظا الترجِب بخ٣ضًم ؤو جإزحر بحن َظٍ الٗىانغ الخهاثو ال٩لُت ل٩ل اللٛاث ًُ ، و٢ض 

ل في الجملت ت، ُٞدهل الخدٍى  .اللٍٛى

والخ٤ ؤن الٗغب ال٣ضماء ٢ض َٖىْىا بهظٍ الٓاَغة ٖىاًت بالٛت؛ بط ٖمضوا بلى قغح الترا٦ُب في 

 جإل٠ُ الجملت الٗغبُت، ٞاألنل الخىلُضي للجمل الٗغبُت: وإلى هٓامالجملت الٗغبُت، 

 ٞٗل + ٞاٖل

 مبخضؤ + زبر

 

                                                           

أكعامها ،ٞايل نالر الؿامغاجي، ًىٓغ:  (2)  .14، 18، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجملت اللشبيت جأليفها و
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وجدضزىا ًٖ الغجبت، وهي اإلاى٢٘ املخهىم الظي ًدخله ٧ل ع٦ً لٛىي خُىما ًضزل في حك٨ُل 

، (1)الجملت
 
ا بًٗها ؤؾب٤ مً بٌٗ، "ٞغجبت الٟٗل ًجب ؤن ج٩ىن ؤوال ، وظٗلىا إلاىا٢٘ ال٨الم ُعجب 

ا،وعجبت  ، (3)، وعجبت اإلابخضؤ مخ٣ضمت ٖلى الخبر(2)الٟاٖل ؤن ٩ًىن بٗضٍ، وعجبت اإلاٟٗى٫ ؤن ٩ًىن آزغ 

ىىا ؤهه ٢ض جخّٛحر ؤما٦ً َظٍ الٗىانغ في الجمل ألؾباب بالُٚت وصاللُت، و٢ض ط٦غ ابً الؿغاط  ِّ وب

ا ال ًجىػ ج٣ضًمها: ٞال ًجىػ ج٣ضًم   ٗ الهلت ٖلى جدذ باب )الخ٣ضًم والخإزحر( زالزت ٖكغ مىي

اإلاىنى٫، وال اإلاًمغ ٖلى الٓاَغ، وال اإلاًاٝ بلُه ٖلى اإلاًاٝ، وال الهٟت ٖلى اإلاىنٝى .... 

ت ؤو الشابخت  (4)بلخ  .(5)لى ازخلذ ازخل التر٦ُب خُضوهي ما ؾمُذ بٗض طل٪ بالغجبت املخْٟى

وجإزحٍر زىا ًٖ )الخ٣ضًم والخإزحر( ومىايٗه، وؤخ٩امه مً خُض الىظىب والجىاػ، جدّض ٦ما 

غَث الٟاٖل، 
ّ
: "ٞةْن ٢ّضمذ اإلاٟٗى٫، وؤز

 
ه ٌكحر لظل٪ ٢اثال الضاللي ٖلى جغ٦ُب الجملت، ٞهظا ؾِبٍى

ا ما  ا ٖبُض هللا(؛ أله٪ بهما ؤعصَث به مازغ  ض  ظغي اللٟٔ ٦ما ظغي في ألاو٫، وطل٪ ٢ىل٪: )يغَب ٍػ

َل الٟٗل بإو٫ مىه وإن ٧ان ما 
َ
ِغص ؤن حكٛ

َ
ا، ولم ج ى ٖغبي ظُض ٦شحر، ؤعصَث به م٣ّضم  ا في اللٟٔ، َو زغ 

  ٗ م ببُاهه ؤٖجى، وإن ٧اها ظمُ ٗىُاجهم"٧إجهم ٧اهىا ٣ًّضمىن الظي بُاهه ؤَم لهم، َو ، (6)ا حهّماجهم َو

ٓهغ في ٢ىله ا( ما ظاء حؿمُخه ُٞما بٗض بالبيُت الٗم٣ُت،  :ٍو ا ما ؤعصَث به م٣ّضم  )بهما ؤعصث به مازغ 

ِغٝ بٗض طل٪ بالبيُت الؿُدُت.ا في اللوفي ٢ىله: )٧ان مازغ   ُٖ  ٟٔ( ُٞه بقاعة إلاا 

ل بةٖاصة الترجِب لِـ ٣ِٞ لالَخمام والٗىاًت بل ًخّٗضي ؤخُاها بلى الخإزحر في اإلاٗجى،  والخدٍى

اصة ٞهى مً ً مً الٍؼ ِ
ّ
م٨

ُ
اصة في ألالٟاّ ألاصواث التي ج في اإلاٗجى مً ٚحر ٍػ

ومً ؤمشلت الخإزحر في  ،(7)

 ٢ىل٪:  -اإلاخٗل٤، ُٞخٛحر اإلاٗجى٧إن ًخٛحر  -اإلاٗجى 
َ
 كلى عجٍل هيف حئذ

ُ
 و  ()كشفذ

ُ
هيف  )كشفذ

 
َ
ت ٧اهذ ٖلى عجل، ومٗجى الجملت الشاهُت ؤن مجُئه  كلى عجل( حئذ ٞمٗجى الجملت ألاولى ؤن اإلاٗٞغ

 ٧ان ٖلى عجل.

                                                           

 .42، م: ، مغظ٘ ؾاب٤اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم،  (1)

 .2/121، مغظ٘ ؾاب٤، ششح اإلافصل للضمخششي بً ٌِٗل، ا (2)

 .2/111، ؿاب٤الغظ٘ بً ٌِٗل، اإلاا (3)

اللىاكذ ، و٦ظل٪: ًىٓغ: ِٖسخى، ٖبضالخلُم، 111، 1/111، مغظ٘ ؾاب٤، ألاصٌى في الىدى ًىٓغ: ابً الؿغاط،  (4)

 .41، 41، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخدىٍليت في الجملت اللشبيت

 .125م: ، مغظ٘ ؾاب٤، اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها ،جمام : خؿان،ًىٓغ( 1)

ه، (6)  .2/14  مغظ٘ ؾاب٤،، الىخاب ؾِبٍى

 .111، م: بخد٤ُ٣: دمحم عقُض عيا، دالبل ؤلاعجاصًىٓغ: الجغظاوي،  (5)
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 مدمًذا خالًذا( وهدى: 
ُ
 خالًذا مدمًذا( و)خعبذ

ُ
ٞاإلاٗجى ًسخل٠ بدؿب الخ٣ضًم  )خعبذ

 .(1)والخإزحر

، ٞمٗجى  )الؼالب الىاجح فابٌض أخىاه( و )الؼالب الىاجح أخىاه فابٌض(و٦ظل٪ ٣٦ىلهم:  

ً َما ؤزىا  الجملت ألاولى ؤن الُالب الظي هجر ؤزىاٍ َى الٟاثؼ، ومٗجى الجملت الشاهُت ؤن الٟاثَؼٍْ

هالُٞىػ في ألاولى ًسبر ًٖ  ههؤالُالب، ؤي   .(2)الب، وفي الشاهُت ًسبر ًٖ ٞىػ ؤزٍى

ٍ مً شجاٖت الٗغبُت ضَّ ر ابً ظجي ًٖ َظا الخ٣ضًم والخإزحر، ٖو ، وؤوعص ُٞه ما (3)و٢ض جدضَّ

ت في هُا١ الجملت وما ال ًد٤ له  .(4)ًد٤ّ له الخدغ٥ بدغٍَّ

ن ٢ض ُٚحوإطا ٧ان الىداة ٢ض اَخمىا بهظا اإلاىيٕى مً الجاهب الك٨لي البيُىي له، ٞةن البال 

بكغح الىظٍى الضاللُت واإلاٗاوي التي ًاصحها بدؿب جغجُبها في الىٟـ، ٞهظا  -بك٩ل ؤوؾ٘ -ٖىىا 

 
 

ٟغص له ٞهال ًُ ا مً ؤؾغاع (5)ٖبضال٣اَغ  ، وال ٠٣ً ٖىض خض الٗىاًت والاَخمام، بل ًغي ُٞه ؤؾغاع 

ضٖى بلى ٞهمها، وجظوّ  في ْىىن الىاؽ  و٢ض و٢٘مً مٗجى، ٣ًى٫: " ا١ خالوة ما ٞحهالتر٦ُب اللٛىي، ٍو

ظ٦غ مً ؤًً ٧اهذ جل٪ الٗىاًت، ولَم ؤهه ٨ًٟي ؤن ٢ا٫ ب ًُ م للٗىاًت، وألن ط٦ٍغ ؤَم، مً ٚحر ؤن  ّضِ
ُ
هه ٢

"٠
ّ
ا مً الخ٩ل  ٖ غ ؤمغ الخ٣ضًم والخإزحر، ختى ًغاٍ بًٗهم هى

ُ
لهم طل٪ ٢ض نٛ ُُّ  ؛(6)٧ان ؤَّم؛ ولخس

اصة في باإلاٗجى، له مً خُض اعجباَه ولظا جىاوَ  اصة اإلاٗاوي مً ٚحر ٍػ ا في ٍػ ن ؤن للخ٣ضًم والخإزحر صوع  وبحَّ

غى الىظٍى الخىُٓمُت لؤلصواع الضاللُت في الترا٦ُب الٗغبُت، "وفي ٧ل طل٪ ٧ان ًبحن ، (7)ألالٟاّ ٖو

بىِذ ، ومً ؤمشلخه ٖلى َظا، الاؾخٟهام بالهمؼة في ٢ىل٪: )ؤ(8)الاٞتراياث اإلاؿب٣ت في طًَ اإلاخ٩لم"

٪ ؤن الضاع التي ٦ىذ ٖلى ؤن جبىحها؟( ٞةطا بضؤث بالٟٗل، ٧ان الك٪ في الٟٗل هٟؿه، و٧ان ٚغي

؟(، ٞبضؤث باالؾم، ٧ان الك٪ مً حٗلم َل جد٤٣ الٟٗل ؤم ال، ؤما ٢ىل٪: )ؤؤهذ بىِذ َظٍ الضاع
                                                           

أكعامها ،الؿامغاجي، ٞايل نالر ًىٓغ:  (2)  .14، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجملت اللشبيت جأليفها و

 .25مغظ٘ ؾاب٤، م:  ،أهىاكها، جدليلهاالجملت اللشبيت: مىىهاتها، ، دمحم ببغاَُم ،ٖباصةًىٓغ:  (1)

 .1/132، مغظ٘ ؾاب٤،  الخصابصًىٓغ: ابً ظجي،  (3)

 وما بٗضَا. 1/181ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،    (4)

 ما بٗضَا. 81مغظ٘ ؾاب٤، م: بخد٤ُ٣: دمحم عقُض عيا، ، دالبل ؤلاعجاصًىٓغ: الجغظاوي،   (5)

 )بازخهاع ٌؿحر(. 81اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:   (6)

 .111ؿاب٤، م: الغظ٘ اإلا  (5)

غ (8) ت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت ،ماػن ، الٖى  ، م:مغظ٘ ؾاب٤، هدى هـٍش

41. 
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ج ٨ظا ًبحن اإلاٗجى الٗم٤ُ، ٍو ، َو
 
ٗل الخ٣ضًم الٟاٖل، ولِـ في الٟٗل أله٪ حكحر بلى الضاع مبيُت

٤ بالبيُت الضازلُت اإلاغجبُت باإلاٗجى، ٞالجملخان )ؤبىِذ الضاع التي ٦ىذ ٖلى ؤن 
ّ
والخإزحر ألمغ ًخٗل

لُخان ٧ان الخدٍى ل ٞحهما باؾخسضام )ٖىهغ جبىحها؟( و )ؤؤهذ بىِذ َظٍ الضاع ؟(، َما ظملخان جدٍى

 .    مً فلل الحذري الشاهُت ٖلى ، وفجدلم الحذر أو كذمهالترجِب( للتر٦حز في ؤوالَما ٖلى بٖاصة 

 اإلاصؼلح واإلافهىم:  

ل،  ٌٗضُّ َظا الىٕى ؤو  (1)هىا٥ مً ٌؿمُه الترجِبؿمُاث ٖضة: ٞوله حمً ؤبغػ ؤهماٍ الخدٍى

٫ في َظٍ الدؿمُت ٞؿّماٍ بٖاصة الترجِب(2)الغجبت وله حؿمُت ؾاب٣ت ب٣غون ٖضًضة  (3)، وبًٗهم ٖضَّ

ىا٥ مً ٌؿمُه الخباص٫، (4)وهي الخ٣ضًم والخإزحر ا مً ؤهىإ الى٣ل(5)َو  ٖ ىا٥ مً ًجٗله هى  .(6)،َو

 

 

 

                                                           

الخدىٍل في بى مٗؼة، ، و٦ظل٪: وما بٗضَا 88مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها، ٖماًغة، زلُلمجهم:  (2)

 .وما بٗضَا14مغظ٘ ؾاب٤، م: الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، 

ج: ؤؾمخه الخدىٍل بالغجبت ؤو الترجِب،  عؾالت:  (2) كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم التر٥، ؤٍع

 وما بٗضَا. 22، مغظ٘ ؾاب٤، م:اللغت اإلالاصش

، وما بٗضَا 214، م: مغظ٘ ؾاب٤، الىدى اللشبي والذسط الحذًث )بدث في اإلاىهج( ،ٖبضٍ، الغاظخي ًىٓغ: (3)

مـاهش الباع، ابتها٫، و٦ظل٪: ، 81، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتو٦ظل٪: ِٖسخى، ٖبضالخلُم، 

ت جدليليت ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش  .111، 41ؾاب٤، م: ، مغظ٘ هـٍش

بضال٣اَغ الجغظاوي  (4) ه وابً ظجي ٖو  ....بلخ ٦ما ٖىض ؾِبٍى

ت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىٍلُت، الجىضي، َه دمحم،  مجهم: (5) مجلت وليت نُٜ ألامغ في الٗغبُت، بدض في يىء هٍٓغ

ا  ، و٦ظل٪:211، مغظ٘ ؾاب٤، م: الللىم حاملت اللاهشة ض، ًٞل ًىؾ٠ ًىؾ٠، البيُت الٗم٣ُت وصوَع في الخدلُل ٍػ

ه،  الىدىي    .241،212، مغظ٘ ؾاب٤، م:  ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت، مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمتلضي ؾِبٍى

ت: اإلا٨خب الجامعي الخضًض،2، ٍؿاهشة الىلل في الىدى اللشبي، اإلاهغي، مهُٟى قٗبانًىٓغ:  (6)  ، )الاؾ٨ىضٍع

م( ٣ٞض ّٖغٝ الى٣ل بإهه ْاَغة ًخم ٞحها ٖضو٫ اللٟٔ ًٖ ألانل ؾىاء ٧ان في بيُت ال٩لمت ؤو اؾخٗمالها ؤو مىيٗها 1221

ى ه٣ل الٗىهغ اللٛىي مً مىيٗه ألانلي في التر٦ُب بلى مىي٘ آزغ لم الىلل اإلاىطعيصازل التر٦ُب، ومً ؤهىاٖه:   : َو

ا، م: ٨ًً له في ألانل، ٦ى٣ل الم الابخضاء مً م    .41 -22ى٢ٗها في نضع الجملت بلى آزَغ
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ل بو  ٠ الخدٍى ٟ" :بإهه (1)ةٖاصة الترجِبٍم٨ً حٍٗغ
َ
 لي فيـها ألانغجُبَ غ التر٦ُب جــت ٖىانـمسال

ُا١ِ ٞ  الّؿِ
ّ
از غ، وٍُ زَّ

َ
م ما ألانُل ُٞه ؤن ًخإ ٣ّضِ

مغ ما ألانل ُٞه ؤن ًخُُ بلى  ًاصي خُضوه٠ًُ:  (2)"٣ضَّ

ل في البيُت الؿُدُت ظا الى٣ل ًاصي  .جدٍى ى: "ه٣ل ٧لمت مً مى٢٘ ؤنل له بلى مىي٘ ظضًض، َو َو

 .(3)بلى حُٛحر همِ الجملت، ُٞى٣ل مٗىاَا بلى مٗجى ظضًض، ول٨ً جغبُه عابُت واضخت باإلاٗجى ألاو٫"

ا(ٞمشال في ظملت:   )أهشَم خالذ كلي 

ضٞها ؤلازباع ال ٚحر. ًالخٔ ؤجها ظملت جىلُضًت، ال جغ٦حز ٞحها  ٖلى ؤي ظؼء مً ؤظؼاء اإلاٗجى، َو

ا ( ؤما في ظملتي:  ا أهشَم خالٌذ(و )خالٌذ أهشَم كلي    )كلي 

هاع  لُخان، ٢هض اإلاخ٩لم ٞحها ه٣ل الخبر بالتر٦حز ٖلى ؤخض ؤظؼاء الجملت؛ إْل ٞهما ظملخان جدٍى

 ،
ُ
َمْدَىَع خىله ؤلاباٙل

َ
ى الٟاٖل )زالض( في الجملت ألاولى، واإلاٟٗى٫ الٗىاًت والاَخمام بالجؼء الظي ج َو

ا( في الجملت الشاهُت ًُّ  . (4))ٖل

لُت في ؾُا١ الجملت الٗغبُت، خحن ًسغظها  ّٗض مً الىؾاثل الخدىُّ ٌُ ل بةٖاصة الترجِب " والخدٍى

مخض طل٪ ألازغ بلى  ت وخغ٦ت ًٓهغان ٖلى ؾُدها، ٍو مً نمتها ال٩امً في بيُتها ألاؾاؾُت بلى خٍُى

 .(5)جملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت"ال

                                                           

( م٘ حٗضص اإلاؿمُاث، طل٪ ؤوي ؤٖجي في َظٍ الضعاؾت جدب٘ الخُٛحراث التي ةٖاصة  الترجِباعجًِذ مهُلر )الخدىٍل ب  (1)

خدىٍل، ؤنابذ الجملت بؿبب الخ٣ضًم والخإزحر؛ ولظا ٞلِـ مً اإلاىاؾب ؤن ؤزخاع مهُلر )الترجِب( بط ُٞه بًداء بٗضم ال

و٦ظل٪ لم ؤزتر مهُلر )الخ٣ضًم والخإزحر( ألجهما ٧لمخان جُل٤ ٧ل واخضة مجهما ٖلى خالت ، اؤو ب٣اء الجملت ٖلى خاله

ض ازخُاع مهُلر ًُل٤ ٖلىوؤها ؤٞالخ٣ضًم ٚحر الخإزحر، مسهىنت،  ى الخدىٍل  ٍع خالت ٖامت مً خاالث الخدىٍل َو

بت الكبه لُٟٓا بالى٣ل، ؾىاء ٧ان الى٣ل بالخ٣ضًم ؤو بالخإزحر،  ذ ًٖ مهُلر الخباص٫؛ ألن َظٍ ال٩لمت ٢ٍغ
ْ
و٦ظل٪ َٖضل

اصي بلى اللبـ بُجهما، ولم ؤزتر مهُلر الى٣ل؛  ك٩ل لضي البٌٗ، ٍو ٌُ ى همِ مسخل٠، ٞاؾخٗمالها ٢ض  مً ؤلابضا٫، َو

ِض٫ ُٞه ًٖ ألانل، ؾىاء ٧ان بى٣ل الهُٛت ؤو الىُْٟت ؤو اإلاى٢٘،  ألن ُٖ ومً َىا ُٞه ٖمىٌم وِؾٗت ُٞضزل ُٞه ٧ل ما 

لي .ص١ اؾخٗماال ( ؤبٖاصة الترجِبٞمهُلر ) ى ؤنلر لىن٠ َظا الىمِ الخدٍى  مً وظهت هٓغي، َو

م،، ضزِسخيال (2) لذًم والخأخحر في بالغت اللم٣ا٫ بٗىىان:  ٖبضال٨ٍغ
ّ
، مى٣ى٫ ًٖ مجلت يٟاٝ ؤلابضإ، مخاح شبالخ

ش الضزى٫: ،  /2340https://www.voiceofarabic.net/ar/articles، نىث الٗغبُتلى قب٨ت ٖ  ٌ.4224/ 1/ 31جاٍع

 .41مغظ٘ ؾاب٤، م:  في هدى اللغت وجشاهيبهاٖماًغة، زلُل،   (1)

بييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء  ،الؿُٗض قىى٢ت،، و٦ظل٪: 44ًىٓغ: ٖماًغة، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (4)

 .218م(، م: 1222، )ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، 2، ٍاإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي

 .182، مغظ٘ ؾاب٤، اهيببىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التر الىجاع، ٨ٞغي ٖبضاإلاىٗم،  (5)

https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2340
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الث الىدىٍت لىن٠ جغجِب ال٩لماث في الجملمغوهت للٛت الٗغبُت و  ، في اؾخسضامها الخدٍى

ظٍ اإلا ، ولهظا ًغي الىداة مً وؾاثل الاحؿإ، وهي وؾُلت (1)ا مً ؾىاَاغوهت هجضَا في ٢لُل ظضًّ َو

٤ الخ٣ضًم والخإزحر، ٞهى "جىّؾ٘ في هٓام الغجبت  (2)ال٨الم ٩ًىن له ؤنل زم ًدؿ٘ ُٞهؤن  ًٖ ٍَغ

ٟترى بالجملت ؤن ججغي ٖلُه  ًُ غاب ؤوازغ ال٩لم"الظي  ، ٞالخغ٦ت (3).... وؤٖان ٖلُه لؼوم ؤلٖا

لِؼم  ًُ ىت  ت خغ٦ت ال٩لماث صازل التر٦ُب، وازخٟاء الخغ٦ت وال٣ٍغ ا في خٍغ ا ٦بحر  غابُت جاصي صوع  ؤلٖا

، ٦ما في )يغب مىسخى ِٖسخى( التي ًلؼم ٞحها زباث عجبت الٟاٖل واإلاٟٗى٫، بصباث الغجبت إلاى٘ اللبـ

ىت لُٟٓت و  غابُت م٣ّضعة ٚحر ْاَغة، وال جىظض ٢ٍغ مخى٘ ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ )ِٖسخى(؛ ألن الخغ٦ت ؤلٖا ٍو

ت جمحز ؤخضَما ًٖ آلازغ  .(4)مٗىٍى

ل بئكادة الترجيب:  أكعام الخدٍى

ل بةٖاصة الترجِب ًى٣ؿم بلى ٢ؿم ل ازخُاعي.الخدٍى ل بظباعي، وجدٍى  حن: جدٍى

مىاطم جلذًم الخبر كلى : َى الخ٣ضًم والخإزحر الىاظب في اللٛت، مشل: فالخدىٍل ؤلاحباسي 

في اإلابخضؤ  ، ٞىظب ج٣ضًم الخبر؛ ألن(5)َّيلىل مل يك ىك ُّٱ٣٦ىله حٗالى:، ااإلابخذأ وحىبً 

 ٞال ًجىػ ج٣ضًم اإلابخضؤ ختى ال ٌٗىص  يمحر ٌٗىص ٖلى بٌٗ الخبر،
 
 الًمحر ٖلى مخإزغ لٟٓ

 
،  ا وعجبت

، (6)َّلكاك يق ىق يف ُّٱ٣٦ىله حٗالى: ، اجلذًم اإلافلٌى به كلى الفلل وحىبً مثل: و 

(؛ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٞىظب  كل اجلذًم اإلافلٌى به كلى الفو ،  ألهه اؾم اؾخٟهام له الهضاعة )ؤيَّ

َّ مئخئ  حئ جئ يي ىي نيُّٱ، ٣٦ىله حٗالى: اوحىبً 
(7)

ٖلى ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٞىظب  

 في )عّبه( ختى ال ٌٗىص الًمحر ؛ الٟاٖل
 
ى مخإزغ لٟٓ  ٖلى اإلاٟٗى٫ َو

 
 .ا وعجبت

                                                           

ت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، ًىٓغ: الغقُض، ؤبى ب٨غ، ( 2) الث الىدٍى  املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍتاؾخسضام الخدٍى

 .82م:، مغظ٘ ؾاب٤، 

 .2/14، مغظ٘ ؾاب٤، ألاشباه والىـابش في الىدى، والؿُىَي،  1/11، ، مغظ٘ ؾاب٤ألاصٌى في الىدى ابً الؿغاط، (1)

 .121، مغظ٘ ؾاب٤، م: أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ،  (3)

اللغت اللشبيت ملىاها جمام خؿان، ، و٦ظل٪: 41مغظ٘ ؾاب٤، م:  في هدى اللغت وجشاهيبهاًىٓغ: ٖماًغة، زلُل،   (4)

 .128، مغظ٘ ؾاب٤، م: ومبىاها

 .14ؾىعة دمحم، مً آلاًت:  (5)

 .82ؾىعة ٚاٞغ، مً آلاًت:  (6)

 .214ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (7)
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٘ ج٣ضًم الخبر ٖلى : َى الخ٣ضًم والخإزحر الجاثؼ في اللٛت، مشل: مىايالخدىٍل الاخخياسي ؤما 

ا، ومىاي٘ ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٖلى الٟاٖل ... بلخ.  اإلابخضؤ ظىاػ 

ل بةٖاصة الترجِب مً  ضمه، ُٞى٣ؿم بلى وؤما الخدٍى ُُٟت للتر٦ُب ٖو ر الهىعة الْى خُض حٛحُّ

ل مدلي ل ظظعي، وجدٍى  .(1)٢ؿمحن: جدٍى

ا ٚحر بابها، فالخدىٍل الجزسي  : َى الظي جى٣ُل ُٞه ال٩لمت مً خ٨م بلى خ٨م وججٗل لها باب 

ى ما ؤؾماٍ ٖبضال٣اَغ: )الخ٣ضًم ال ٖلى هُت الخإزحر( ا ٚحر بٖغابها، َو ىلُض إلؾىاص ٞهى ج ،(2)وإٖغاب 

ض( و )اإلاىُل٤( ٞهى ؤمام وظهحن مً التر٦ُب  خحن )ٍػ ظضًض، "ٞةطا ؤعاص ؤن ًال٠ بحن اؾمحن مٗٞغ

ض(، وإطا  م )ٍػ ّضِ
ُ
ض(، ٞةطا ٧ان اإلاغاص ؤلازباع ًٖ الاهُال١ ٢ ض اإلاىُل٤( و )اإلاىُل٤ ٍػ صخُدحن، َما: )ٍػ

 ِ
ّ
ز
ُ
م )اإلاىُل٤( وؤ ِضّ

ُ
ض( .٧ان الٛغى ؤلازباع ًٖ الصخو اإلاىُِل٤ ٢  غ)ٍػ

ا مً ؤزغ الٟٗل  و٦ظل٪ ٧إن جى٣ُل اإلاؿىض بلُه مً م٩ان صازل الجملت بلى مغ٦ؼ الهضاعة مخسله 

ض  (3)الظي ٧ان الٗامل ألاؾاسخي ُٞه ٌض يغبُخه( ٞلم ٣ًّضم )ٍػ ا(: )ٍػ
ض  ا( ٖلى ؤن ، ٧إن ٣ًى٫ في )يغبذ ٍػ

ٗه باالبخضاء، وظملت )يغبخه(  ا، بل ٖلى ٞع  به مىهىب 
 
ض، "وإهما َخُؿً ٩ًىن مٟٗىال في مىي٘ زبر لٍؼ

لَخه به"
َ
َمغ وقٛ ًْ  في اإلا

 
بجى الُٟٗل ٖلى الاؾم خُض ٧ان ُمَٗمال ًُ  مخ ٱُّٱ، ٦ما في ٢ىله حٗالى: (4)ؤن 

َّ حس جس
(5). 

: ٞهى الظي جيخ٣ل ُٞه ال٩لمت صازل التر٦ُب بلى ٚحر مى٢ٗها ألانل م٘ ب٣اء الخدىٍل املحليؤما 

ُُٟت لها، ٞخ٣ّغٍ ٖل ى ما ؤؾماٍ الهىعة الْى ى خ٨مه الظي ٧ان ٖلُه، وفي ظيؿه الظي ٧ان ُٞه، َو

، ٦خ٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٖلى الٟاٖل، ؤو ٖلى الٟٗل م٘ ب٣اء (6)ٖبضال٣اَغ: )الخ٣ضًم ٖلى هُت الخإزحر(

                                                           

 وما بٗضَا. 211مغظ٘ ؾاب٤، م:  الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، ًىٓغ: عابذ بى مٗؼة،   (1)

 .81، مغظ٘ ؾاب٤، م: دالبل ؤلاعجاص ،الجغظاوي ٖبضال٣اَغًىٓغ:   (1)

 .12مغظ٘ ؾاب٤، م:  الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(، ًىٓغ: عابذ بى مٗؼة،   (3)

ه  (4)  .2/82، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىخاب ،ؾِبٍى

 25ؾىعة ٞهلذ، مً آلاًت:   (1)

 .81، مغظ٘ ؾاب٤، م: دالبل ؤلاعجاص ،الجغظاوي ٖبضال٣اَغًىٓغ:   (3)
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المخه ؤلاٖغابُت ًاطن ؤهه  ت ٖو ُٟخه الىدٍى م بْى ا يغبُخه(، "واخخٟاّ اإلاخ٣ّضِ ض  ٖمله، ٦ما في: )ٍػ

 ًٖ ٫  .(2)َّزت رت  يب ٱُّٱٱ، ٦ما في ٢ىله حٗالى: (1)م٩اهه، وؤن الىُت به الخإزحر"مدىَّ

ا ٞحها، وله ظمالُاجه في  ا ٦بحر  ٗت ًجضٍ ًدخل خحز  اصة الترجِب في ههىم الكَغ واإلاخدب٘ إٖل

غاص، ٞخإمل ٢ىله التر٦ُب ال٣غآوي، وؤؾغاٍع البالُٚت والتي حؿدىض في ألاؾاؽ ٖلى اإلاٗجى الضاللي اإلا

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ: آلاًاث حٗالى في

 مم خم حم جم يل ىل ملخلُّٱ و٢ىله حٗالى:، (3)َّحي جي  ٰه مه جه هن من

َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
(4)

 

ـَ َظا في ؾىعة اإلاٗاعط  .
َ
٨ ٢ّضم في ؾىعة ٖبـ ألار، ٞاألم، ٞاألب، ٞالهاخبت زم ألابىاء، ٖو

 ٣ٞضم ألابىاء، ٞالهاخبت، ٞاألر، ٞالٟهُلت، زم ؤَل ألاعى ظمُٗا. 

غب، وؤلاوؿان ًٟغ مً  ظا الخ٣ضًم لخ٨مت؛ ٞلما ٧ان اإلا٣ام في ؾىعة ٖبـ م٣ام ٞغاع َو َو

ً مجزلت، زم ألام ألجها ألاباٖض ؤوال زم ًيخهي بإ٢غب ا لىاؽ بلُه؛ لظل٪ ابخضؤ باألر ٧ىهه ؤبٗض اإلاظ٧ىٍع

ؤي٠ٗ ٢ضعة ٖلى الىجضة مً ألاب؛ ولظا ٢ّضمها ٖلى ألاب، زم الهاخبت وهي ؤ٢غب مجزلت مً 

الىالضًً ٞاإلوؿان ًتر٥ والضًه لُِٗل م٘ ػوظه، زم اهخهى ط٦غ الٟغاع باألبىاء آزغ اإلاُاٝ؛ ألهه 

 ؤله٤ بهم.

إلا٣ام في ؾىعة اإلاٗاعط ٞاإلاكهض ٖظاب ال ًُا١ ًىص ُٞه ؤلاوؿان ؤن ًٟخضي هٟؿه بإ٢غب ؤما ا

الىاؽ بلُه؛ ولظا ابخضؤ باألبىاء ؤ٢غب الىاؽ بلُه، زم الؼوظت زم ألار زم ألابٗض ٞاألبٗض، وبىّصٍ لى 

 . (5)اؾخُإ ؤن ًجم٘ ؤ٦بر ٖضص ًٟخضي به هٟؿه ٧الٟهُلت ؤو ؤَل ألاعى ظمُٗا

 في )الىىهب الذسي(:  ت بئكادة الترجيبالؼالق املحىلجشاهيب 

ل في جغا٦ُب الُال١، وؿخٗغى بٌٗ الٗباعاث  وللى٢ٝى ٖلى َظا الىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

ل في اإلاٗجى، ٞمً طل٪:  التي ظاء ٞحها ج٣ضًم ؤو جإزحر ، ووٗغى لؤلزغ ال٣ٟهي الظي ؤخضزه َظا الخدٍى
                                                           

 .124، م: اللاكذة الىدىٍتأزشها في طبؽ و ؿىاهش الاحعاق الَغـ، ؾىاء هاٌَ،  (1)

 11ؾىعة الىجم، مً آلاًت:   (1)

 15 - 11ؾىعة ٖبـ، آلاًاث:   (1)

 24 - 22ؾىعة اإلاٗاعط، آلاًاث:   (4)

أكعامهاالؿامغاجي،  ٞايل نالر ًىٓغ:  (1)  .14 - 12، مغظ٘ ؾاب٤، م: الجملت اللشبيت جأليفها و
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ًّ ػ) ٢ى٫ الغظل ليؿىجه ألاعب٘:    (1) (ىالم إال فالهتأسبلخى

ًّ إال فالهت ػىالم) ؤو  في ٢ىله لهً:    (2)(أسبلخى

 ازخلٟىا في الاؾخصىاء مً الٗضص ٖلى زالزت مظاَب:: "ؤلاؾىىي ٣ًى٫ 

ظا ما  ضاص ههىم، والىهىم ال ج٣بل الخسهُو، َو ا؛ ألن ؤؾماء ألٖا ؤخضَا: ال ًجىػ مُل٣ 

حن، ٢ا٫: بال بطا ٧ان طل٪ الٗضص مما ٌؿخٗمل للمبالٛت، ٧اإلااثت وألال٠  ه٣له ابً ٖهٟىع ًٖ البهٍغ

ا، ومىه ٢ىله حٗالى:  م اإلابالٛت مجاػ  ا لخَى  ٗ  مف  خف حف جف مغ ٱُّٱوالؿبٗحن، ُٞجىػ طل٪ ٞع

 .(3)َّمق حق

ا.  والشاوي: ًجىػ مُل٣ 

ً ٞال ًجىػ، وإن لم ٨ًً ٧الىاخض والدؿٗت  ا ٧الٗكغة والٗكٍغ والشالض: بن ٧ان اإلاؿدشجى ٣ٖض 

 .(4)ظاػ

٢ا٫ بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت .... ما بطا ٢ا٫ ليؿىجه ألاعب٘: )ؤعبٗخ٨ً َىال٤ بال ٞالهت(، 

؛ ألن ألاعب٘ لِـ نُٛت ٖمىم، وإهما هي اؾم لٗضص : ال ًصر َظا الاؾخصىاءواإلاخىلي ال٣اضخي الخؿحن

ا ال ٣ً٘ 
 
ٌ٘ للُال١ ٖجها بٗض الخىهُو ٖلحها، ٞهى ٣٦ىله: )َال٢

ْ
مٗلىم زام، ٣ٞىله: )بال ٞالهت( ٞع

، ٦ظا ه٣له ٖجهما الغاٞعي في ؤزىاء حٗل٤ُ الُال١، زم عّص ٖلحهما بإن م٣خطخى َظا الخٗلُل بُالن ٖلُ٪(

ضاص ف خ٩ى ًٖ ال٣اضخي ؤهه لى ٢ّضم ي ؤلا٢غاع. ٢ا٫: ومٗلىم ؤهه لِـ ٦ظل٪، زم الاؾخصىاء مً ألٖا

ًّ إال فالهت ػىالم(اإلاؿدشجى ٖلى اإلاؿدشجى مىه، ٣ٞا٫:  . زم اؾدك٩ل الغاٞعي الٟغ١ صر )أسبلخى

ه ؤن 
ُ
، بل َمْضَع٦

 
الخ٨م في َظٍ الهىعة و٢٘ بٗض ؤلازغاط، ٞال ًلؼم الخىا٢ٌ، بُجهما، ولِـ مك٨ال

                                                           

 .118، م: 218جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .114م:  ،214جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .24ؾىعة الٗى٨بىث، مً آلاًت:  (3)

ؤي ؤهه ال ًجىػ الاؾخصىاء مً الٗضص بطا ٧ان اإلاؿدشجى مً ؤلٟاّ ال٣ٗىص، مشل: )ٖىضي ٖكغون بال ٖكغة(، وإطا لم  (4)

 مً ؤلٟاّ ال٣ٗىص ظاػ، مشل: )له ٖىضي ٖكغة صعاَم بال ازىحن(.
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ظا ٧له في الهىعة الؿاب٣تبسالٝ  ي بُجهما في الصخت، َو ، بال ؤن الغاٞعي في ٦خاب ؤلا٢غاع ٢ض ؾىَّ

 .(1)"الاؾخصىاء باللٟٔ

ن ؤلاؾىىي ال٣اٖضة الىدىٍت في  ى ال ًبٗض البخت  الاؾخصىاء مً الٗضص، وآعاء الٗلماء في طل٪،بحَّ َو

بضو ؤن ؤلاؾىىي اهخه(2)ٖما ط٦ٍغ ؤبى خُان في َظا الكإن ى مظَب ، ٍو ج اإلاظَب الشالض، َو

خضا٫، ٦ما ؾِخطر مً زال٫ جدلُل التر٦ُبحن:  ًّ ػىالم إال فالهت(الٖا ًّ إال و  )أسبلخى )أسبلخى

 .فالهت ػىالم(

ًّ ػىالم إال فالهت(اإلاٗجى الٗم٤ُ في جغ٦ُب ٞ َىال٤ بال  ٧إهه ٣ًى٫: )ظمُ٘ وؿاجي ألاعب٘ )أسبلخى

ختى )ٞالهت( التي اؾخصىاَا؛ والؿبب في طل٪  وؿاثه ألاعب٘ ُب ؾ٣ُ٘ الُال١ ٖلىٞالهت(، وبهظا التر٦

ت في  ى )ألاعبٗت(، وال٣اٖضة الىدٍى ألن الاؾخصىاء لم ًصر، خُض ؤهه اؾخصىاء مً ٖضص مٗلىم َو

ضاص ههىم، والىهىم ال ج٣بل  الاؾخصىاء مً الٗضص ؤهه ال ًجىػ الاؾخصىاء مً الٗضص ألن ؤؾماء ألٖا

مما ٌؿخٗمل للمبالٛت، ٧اإلائت وألال٠ والؿبٗحن، ُٞجىػ طل٪، ٣٦ىله  الخسهُو بال بطا ٧ان الٗضص

َغ ، (3)َّمق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱحٗالى:  ، زم ؤزَّ ٞهىا إلاا ظاء باإلابخضؤ وبٗضٍ زبٍر

اؾدشجى ٞالهت بٗض الخىهُو ٖلحها، ؤي بٗض بصزالها في خ٨م ناع اإلاٗجى: ؤهه  -اإلاؿدشجى مً اإلابخضؤ 

ظا جىا٢ٌ؛ بٗض و٢ٕى الُال١ ٖلحها، مً الُال١ الُال١، ؤي اؾخصىاَا  وألظل طل٪ ٞاالؾخصىاء َو

 ووكم الؼالق كلى وعابه ألاسبم.، باَل

ا للمؿدشجى مىه  ُ م اإلاؿدشجى ٖلى الخبر، بمٗجى ؤهه ظٗله جال ًّ إال ، ٣ٞا٫:ل٨ً بطا ٢ضَّ )أسبلخى

ىا ظاػ ٞةن اإلاٗجى الٗم٤ُ في جغ٦ُبها: )ؤعبٗخ٨ً بال ٞالهت( ؤ ،فالهت ػىالم( ي )زالر مى٨ً َىال٤(، َو

م الثالر الباكياث كذاهاالاؾخصىاء،  ِ
ّ
ل
ُ
ثىَيذ )فالهت( مً الؼالق، وػ

ُ
؛ ألن الخ٨م بالُال١ و٢٘ واظخ

 باالؾخصىاء. بٗض بزغاظهابٗض ؤلازغاط، ؤي 

ًّ إال فالهت ػىالم( هي حملت جدىٍليت، اخخىث كلى ظملت:  ال٣ى٫ بنومً َىا ًم٨ً  )أسبلخى

م( اغ الخدىٍل وهى )الخدىٍل بئكادة الترجيبهمهمؽ مً أ ّضِ
ُ
٢ 
ّ
ا ٞلما  ُ  اإلاؿدشجى ٖلى الخبر، وناع جال

ذ )ٞالهت( مً ِالخ٨م ال٣ٟهي، ٞاؾُخصى حُٛحرحٛحر اإلاٗجى، ومً زم ٧ان له صوٍع في  -للمؿدشجى مىه 

                                                           

 .114، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

 .1/2444، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبؤبى خُان ألاهضلسخي،  (2)

 .24ؾىعة الٗى٨بىث، مً آلاًت:  (3)
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م ًصر ٞحها الُال١، وو٢٘ ٖلى الشالر البا٢ُاث مً وؿاثه، ؤما الجملت التي لم ًضزلها الخ٣ضًم، ٞل

٦غ -الاؾخصىاء 
ُ
 وو٢٘ الُال١ ٖلى ألاعب٘.  -للؿبب الظي ط

ظا عؤي ال٣اضخي الخؿحن واإلاخىلي ووا٣ٞهم ؤلاؾىىي، في خحن ؤن الغاٞعي ؾّىي بحن التر٦ُبحن في  َو

   الصخت وهٟى بُالن الاؾخصىاء في التر٦ُب ألاو٫.

 (1) (وػالمإن دخلِذ الذاس فأهذ ػالم وػالم )  في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2) (أهذ ػالم وػالم وػالم إن دخلِذ الذاس) و٢ىله:

  ً الىاو الٗاَٟت إلاُل٤ الجم٘، ؤحىبٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ٖ
 

ى : "بهظًً التر٦ُبحن ٢اثال َو

)بن صزلِذ الضاع ٞإهذ َال٤  -٢بل الضزى٫ بها -مسال٠ بط خملٍى ٖلى اإلاُٗت. بطا ٢ا٫ لؼوظخه 

ال٤( ؤي: بخ٨غاٍع زال ال٤ َو ال٤ بن صزلِذ الضاع(، َو ال٤ َو زا، ؤو ٢ّضم الجؼاء ٣ٞا٫: )ؤهذ َال٤ َو

ذ، و٢٘ الُال١ في ؤصر ألاوظه؛ ألن الجم٘
َ
ال والشاوي ال ٣ً٘ ٞحهما ب ٣ً٘ في خا٫ الضزى٫. (3)ٞضزل

م الكٍغ ٞىاخضة، وإن ٢ّضم الجؼاء و٢ٗذ  واخضة، ٦ما لى هجؼ الشالر ٦ظا. والشالض: بن ٢ضَّ

 .(4)الشالر"

ٓهغ ؤن ؤلاؾىىي ٖغى لهظا التر٦ُب مً خُض خ٨مه بطا ٧اهذ الؼوظت ٚحر مضزى٫ٍ بها، ولم  ٍو

ظا ما وضخه الغاٞعي، ٞةن  ٢ُل َظان ٌٗغى للخ٨م ُٞما بطا ٢ُل َظا التر٦ُب للمضزى٫ بها، َو

 .(5)ن للمضزى٫ بها: و٢ٗذ زالر َل٣اث ٖىض صزىلها الضاعالتر٦ُبا

 زالر ؤوظه: مالٛحر اإلاضزى٫ بها ٟٞحهبطا ٢ُِال ؤما 

                                                           

 .148، م: 44جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .148، م: 222جغ٦ُب ع٢م:  (2)

و٦ال ، 414ي، م:  ، و٦ظل٪ وفي جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي لل٩ى٦ب الضع121وعصث: )ألن الجمُ٘( في الخمهُض: م: (3)

اللٟٓحن صخُذ، ألن مٗجى )ظمُ٘(: ؤي: ظمُ٘ الُل٣اث الشالر مخٗل٣ت ظمُٗها بضزى٫ الضاع، ومٗجى )ظم٘(: ؤي: ظم٘ 

ا ًخٗل٤ بضزى٫ الضاع .  ٗ  الُل٣اث الشالر م

 .144، 148، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5)  .4/22، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض
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  ٣ً٘ في خا٫ الضزى٫، ومٗجى َظا ؤنَّ  الجم٘الىظه ألاو٫: ٣ً٘ بالتر٦ُبحن زالر َل٣اث؛ ألن

الُل٣اث الشالر مخٗل٣ت ظمُٗها بضزى٫ الضاع، ٞمتى ما صزلذ ػوظخه الضاع و٢٘ الُال١ 

ى ؤصر ألاوظه. ا، َو
 
 زالز

  ال٤ الىظه الشاوي: ٣ً٘ بالتر٦ُبحن َل٣ت واخضة ٣ِٞ، ٦ما لى ٢ا٫ في الخىجحز: )ؤهذ َال٤ َو

ال٤( ظا ما ًٟؿٍغ َو ، َو
ًّ

؛ ألجها جبحن باألولى ٞال جهاصٝ الُل٣ت الشاهُت والشالشت مدال

ال٤( مُٗى ؤلاؾىىي في مال٠ آزغ ب٣ىله: "و  ٝ ٖلى ؤلاوكاء، ٩ُٞىن بوكاء ٢ىله: )َو

"إل٣ًإ َل٣ت ؤزغي في و٢ذ ال ٣ًبل الُال١؛ ألجها باهذ باألولى...... آزغ
(1). 

 (2)الىظه الشالض: ط٦ٍغ ناخب التهظًب: 

o  ،٤ بالضزى٫ الُل٣ت ألاولى وخضَا
ّ
بن ٢ّضم الكٍغ و٢ٗذ َل٣ت واخضة؛ ألن اإلاٗل

ان ؤو مترجبان ٖلحها. ان مُٗٞى  وألازٍغ

o   ٗ  ا حٗل٣ذ بالضزى٫.وإن ٢ّضم الجؼاء ٢ُ٘ بى٢ٕى الشالر؛ ألجها ظمُ

ل ؾاَمذ في حُٛحر اإلاٗجى ومً زم في  واإلاالخٔ في َظًً التر٦ُبحن ؤهه صزلهما ٖضة ؤهماٍ للخدٍى

 حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي، وهي:

 :اصة  الٍؼ

اصة  ة الكٍغ  الٗاملت )بن(.ؤؾلىب الكٍغ اإلا٩ىن مً: ؤصا ٍػ

اصة ظملت ٞٗل الكٍغ )صزلِذ الضاع( ٖلى الجملت الىىاة )ؤهذ َال٤( إلٞاصة مٗجى  ٍػ

، وحٗل٤ُ َال٢ها بضزى٫ الضاع.  الكٍغ

ي، ألن ظىاب  اصة )ٞاء الجؼاء( وهي عابُت بحن ٞٗل الكٍغ وظىابه في التر٦ُب الكَغ ٍػ

 الكٍغ و٢٘ ظملت اؾمُت. 

اصة واو ال٠ُٗ الضازلت ٖلى  ٖباعحي الُال١ الشاهُت والشالشت. ٍػ

 :الخ٨غاع 

 بدٝغ ال٠ُٗ الىاو. الغبِ بحن ألالٟاّ اإلا٨غعةزبرا لـــ)ؤهِذ( ، و  ع لٟٔ الُال١ الىا٢٘ا٨غ ج

 :ؤلاخال٫ 

                                                           

ٌ ًىٓغ:  ؤلاؾىىي،  (1)  . 241م:  (م2444 ،صاع ال٨خب الٗلمُت)بحروث:  2، ٍ:نهاًت العٌى ششح منهاج ألاصى

ض ًىٓغ:  الغاٞعي،  (2)  .4/22، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض
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الًمحر اإلاخهل )جاء الٟاٖل( للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ، في جغ٦ُب الكٍغ  بخال٫

 )صزلِذ(.

 الًمحر اإلاىٟهل )ؤهِذ( مدل الاؾم الٓاَغ )الؼوظت(.بخال٫ 

اٖله ومٟٗىله( ،  بخال٫ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً )الٟٗل اإلااضخي ٞو مدل ٞٗل الكٍغ

، و مً )اإلاالجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت  وإخال٫ ( مدل ظىاب الكٍغ الغبِ بُجهما بخضؤ وزبٍر

 بالٟاء.

 بٖاصة الترجِب: 

٤ بالضزى٫ الُل٣ت ألاولى وخضَا، خُض ب
ّ
هه إلاا ٢ّضم الكٍغ و٢ٗذ َل٣ت واخضة؛ ألن اإلاٗل

  ٗ ان ؤو مترجبان ٖلحها، وإن ٢ّضم الجؼاء ٢ُ٘ بى٢ٕى الشالر؛ ألجها ظمُ ان مُٗٞى ا وألازٍغ

 حٗل٣ذ بضزى٫ الضاع. 

 (1) (خز مالي مً صوحتي وػللها) في ٢ى٫ الغظل لى٦ُله:

 (2) (ػللها وخز مالي منها) ؤو  ٢ىله :

ا بٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ًٖ مٗاوي الىا  ٟ ا مسال ن ؤن لهم ٞحها وظه   و الٗاَٟت إلاُل٤ الجم٘ بحَّ

ُٟض الترجِب، ٦ما في َظًً التر٦ُبحن، ٞلى ٢ا٫ الؼوط لى٦ُله: )زظ مالي مً ٞ
ُ
ل٣ها(، لؼم ٣ض ج ػوظتي َو

الخخما٫ ؤلاه٩اع بٗض الُال١، "ل٪ ا الىظه لغؤي الجمهىع وطظٍبرع مسالٟت َؤزظ اإلاا٫ ٢بل الُال١؛ و 

ا مً به٩اع  ،(3)"والاخخُاٍ واظب ٖلى الى٦ُل بطا لم ٨ًً في لٟٔ اإلاى٧ل ما ًىُٟه
 
ؤي لالخخُاٍ زٞى

كتٍر ج٣ضًم ؤزظ اإلاا٫.ؤما لى ٢ا٫: )َل٣ها وزظ مالي  الؼوظت اإلاا٫ بٗض الُال١، ٌُ   مجها( ٞال 

م الُال١،  يسخغزؿ"بال ؤن ال إلاا خ٩ى َظًً الىظهحن اؾخض٫ ٖلى ٖضم الاقتراٍ بما بطا ٢ضَّ

٣ٞا٫: )َل٣ها وزظ مالي مجها(، ٞةهه ال ٌكتٍر ج٣ضًم ألازظ، زم ٢ا٫: والشاوي ٌكتٍر ألهه ؤزظ اإلاا٫ 

٢بل الخل٘، َظٍ ٖباعجه،
يٞض٫ ٖلى ؤن اإلا٣خَ    الخ٣ضًم والخإزحر، ولى عاعى اإلاٗجى الظي  جغصُ م طخِ

                                                           

 .148، م: 45جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .148، م: 48جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .148، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،   (3)
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ًط٦غهاٍ  الخ٣ضًم  م٣خطخى الترجِب ٖىض الؿغزسخي مجغص ٩ىن ُ، ٞ(1)"لم ًٟتر١ الخا٫ بحن ألامٍغ

 .(2)والخإزحر، ال الاخخُاٍ الظي ط٦ٍغ ؤلاؾىىي 

هِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
 و  إال أ

ٌ
اِلٌم  اِخذة

َ
ا ػ

ً
 (3) (زالز

٣ِْضًم اإلاًجىػ  ال : "ؤلاؾىىي ٢ا٫ 
َ
ال ج

َ
ْدى ،مْؿدشجى ِفي ؤو٫ ال٨

َ
ض  ) :ه  ٍػ

َّ
ى ِبال

َ
اَم ال٣

َ
ا  (ما ٢

 
زالٞ

َصاة الاْؾخ ؛لل٨ؿاجي والؼظاط
َ
٠ُ بِ ٗىاء في اإلاصألن ؤ َٗ  .ٝى ُمْمَخىُ٘ٗوج٣ِضًم اإلا ، الىاُٞتالجى ِبمشابت ال

جىػ ِباإل  ٣ِْضًمه ٖلى اإلاٍو
َ
شجى مىهظَمإ ج

َ
َخ٣ى٫  ،ْؿد

َ
ض  ) :ٞ  ٍػ

َّ
اَم ِبال

َ
اٞعّي في َباب ( ... و ما ال٣ى ٢ ط٦غ الغَّ

هه ل
َ
ال١ ؤ

َّ
شجىاإلاٖلى  الاؾخصىاءم ى ٢ّض الاؾخصىاء ِفي الُ

َ
٣ا٫ ،مىه ْؿد

َ
ه) :ٞ

َ
ال ٤ٌ َال ضةواخ بال ِذ ؤ

َ
از

 
خ٩ى  (ز

ُش في اإلا
َّ
 هالك

ّ
ال  :ابصخب ًٖ بٌٗ ألاظ

َّ
٣٘ الش ٍَ صر َو ًَ هه ال 

َ
ا٫َ  ،رؤ

َ
ِٖجي الكُ-زمَّ ٢

َ
ِضي ىٖو : -(4)شؤ

هه ً
َ
خان ،صرؤ

َ
٣
ْ
ل
َ
َ ٘٣ َُ

َ
ٞ"(5) . 

ىضما اؾخَٗم  اإلاٗجى الٗم٤ُ للتر٦ُب ا بال واخضة(، ٖو
 
ٖىانغ الخدىٍل  ل ؤخَض َى: )ؤهذ َال٤ زالز

ى ج٣ضًم الاؾخصىاء )بال واخضة(  ٖلى اإلاؿدشجى مىه، ازخل٠ اإلاٗجى، ٞهىا٥ مً ؤبُل ٣ّٞضم اإلاؿدشجى َو

:َظا الاؾخصىاء ىا٥ مً ؤظاٍػ  ، َو

 ٕى زالر َل٣اث، باٖخباع بُالن َظا الاؾخصىاء؛ خُض بن الاؾخصىاء ٞالىظه ألاو٫: و٢

م مً ال٨الم لم ًصر َظا الاؾخصىاء وبُل ٖمله، ٞازخل٠ الخ٨م  ، وبظل٪الؾخضعا٥ ما ج٣ضَّ

ا ال٣ٟهي، وو٢٘ الُال١
 
 .زالز

   :ا بال واخضةو٢ٕى َل٣خحن، ؤي: ُٟٞه وؤما الىظه الشاوي
 
 الاؾخصىاء (، باٖخباع ؤن َظا)زالز

ظا  ،صخُذ  للٗغب، َو
ٌ
والظي خهل في التر٦ُب َى ج٣ضًم وجإزحر، والخ٣ضًم والخإزحر لٛت

دخمل ٖىضي ؤهه ًصر الاؾخصىاء ٣ُٞ٘ َل٣خان؛ ألن الخ٣ضًم  عؤي الكحراػي، ٣ًى٫: "ٍو

 والخإزحر لٛت الٗغب، ٢ا٫ الٟغػص١:

                                                           

 .148، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،   (1)

 (.1، َاف ع٢م: )414، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ:  جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي،   (2)

  112، م: 242التر٦ُب ع٢م: ( 1)

ب في ٣ٞه ؤلامام الك (4)
ّ
 اٞعي. َى ؤبى بسخا١ الكحراػي، ناخب اإلاهظ

 . 112، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (5)
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ـا            ؤبــــــــ
 
ــــــــــــ٨ ِ

ّ
ى ؤمـــــه حي  ؤبٍى ٣ًـــــــــــــــــــاعُبـــهوما مشله في الىاؽ بال ُمَمل

(1) 

ا ، ؤبى ؤمه ؤبى اإلامضوح" 
 
: وما مشله في الىاؽ حي ٣ًاعبه بال ممل٩  .(2)ج٣ضًٍغ

 (3) (أهِذ ػالم وكبذي خش إن شاء هللا) في ٢ى٫ الغظل:

  (4)(إن شاء هللا أهِذ ػالم وكبذي خش) ؤو ٢ىله:

بضي خغ(، ٞال ٣ً٘ الُال١ والٗخا١. ٢ا٫: ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "لى ٢ا٫ )بن قاء  هللا ؤهذ َال٤ ٖو

و٦ظا لى خظٝ الىاو؛ ألن خٝغ ال٠ُٗ ٢ض ًدظٝ م٘ بعاصة ال٠ُٗ. ٢ا٫ الغاٞعي: ول٨ًُ َظا ُٞما 

بطا هىي نٝغ الاؾخصىاء بلحهما، ٞةن ؤَل٤ ِٞكبه ؤن ًجيء الخالٝ في ؤهه َل ًىهٝغ بلحهما، ؤم 

 .(5)ًسخو باألزحرة"

حها الخالٝ هٟؿه، في ؤن الاؾخصىاء  حن٦ُبالتر َظًً في  اؾخصىاء باإلاكِئت )بن قاء هللا(، ٞو

ا ؤم ًىهٝغ بلى ما ًلُهًىهٝغ بلى الج  ٗ بـ )بن  َى في جإزحر الاؾخصىاء ُجهماالٟغ١ ب، ل٨ً (6)ملخحن م

وبخُٛحر م٩ان الاؾخصىاء باإلاكِئت ًخّٛحر اإلاٗجى، ومً زم الخ٨م ال٣ٟهي، ٦ما  .وج٣ضًمه قاء هللا(

 : ؾُإحي بُاهه

  ،بما ؤن ًىهٝغ الاؾخصىاء بلى الجملخحن، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )ؤهذ َال٤ بن قاء هللا

بضي خغ بن قاء هللا( لُه ال ً ؤو )بن قاء هللا ؤهذ َال٤ و ٖو ٣٘ بن قاء هللا ٖبضي خغ(  ٖو

 الُال 
ُ
ُل

َ
َٗخ٤ الٗبض(١ وال الٗخا١، ؤي: )ال ج ٌُ ؛ ألهه ٖل٤ الٟٗلحن بمكِئت هللا ٤ الؼوظت وال 

ٗلم.
ُ
 ومكِئت هللا ال ح

 

 

                                                           

ل، للٟغػص١، ًىٓغ: َاعون، ٖبضالؿالم دمحم،  (2) ،مغظ٘ ؾاب٤، الباء معجم شىاهذ اللشبيتألابُاث مً بدغ الٍُى

 .11اإلاًمىمت، م: 

ب في فله ؤلامام الشافعيًىٓغ: الكحراػي،  (2)
ّ
 .4/124، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاهز

ا، وصٖذ الخاظت لظ٦ٍغ للخٟغ٢ت بِىه وبحن   (3) لم ًغص َظا التر٦ُب بهظا الترجِب ٖىض ؤلاؾىىي، وط٦ٍغ ال٣ٟهاء ٦شحر 

 التر٦ُب الخالي، والظي ج٣ضم ُٞه الاؾخصىاء. 

 .118،  م: 244جغ٦ُب ع٢م:   (4)

ا في )ٞهل 118، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (5)  ً  .128خغٝو ال٠ُٗ( م:، و٦ظل٪ وعصث اإلاؿإلت ؤً

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6) ا في: )٦خاب ألاًمان( ولِـ الُال21/112،111.١، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض  ، ط٦َغ
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  :وإما ؤن ًىهٝغ ُٞه الاؾخصىاء بلى ما ًلُه 

o  ٘بضي خغ بن قاء هللا( ًغظ ٟٞي التر٦ُب الظي جإزغ ُٞه الاؾخصىاء: )ؤهِذ َال٤ ٖو

م٨ً جمشُلها ٨َظا: بلى الجملت ألازحرة )ٖ الاؾخصىاء  بضي خغ(، ٍو

 أهذ ػالم، )وكبذي خش إن شاء هللا( 

 
ُ
لُه جُل َٗخ٤ الٗبض؛ ألهه ٖل٤ بٖخا١ الٗبض بمكِئت هللا، ومكِئت هللا ٖو ٌُ ٤ الؼوظت وال 

ٗلم.
ُ
 ال ح

o  :بضي خغ( ؤي وفي التر٦ُب الظي ج٣ضم ُٞه الاؾخصىاء: )بن قاء هللا ؤهِذ َال٤ ٖو

م٨ً جمشُلها ٨َظا: ؤهذ َال٤) ولىت ألا بلى الجمل ًىهٝغ الاؾخصىاء  (، ٍو

 .)إن شاء هللا أهِذ ػالم( وكبذي خش

لُه   ال ٖو
ُ
َٗخ٤ الٗبض؛ ألهه ٖل٤ و  ،ت٤ الؼوظجُل بمكِئت هللا، ومكِئت هللا  َال١ الؼوظتَُ

ٗلم.
ُ
 ال ح

ر اإلاٗجى، ومً زم  ّٛحِ
ٌُ ٨ظا ًٓهغ ؤن حُٛحر م٩ان الاؾخصىاء باإلاكِئت بخ٣ضًمه ؤو جإزحٍر  الخ٨م َو

ال٣ٟهي؛ ألن الاؾخصىاء بطا اههٝغ بلى ؤخضَما ًىهٝغ بلى ما ًلُه، ٞةطا جإزغ الاؾخصىاء اههٝغ بلى 

 الجملت الشاهُت، ٞلٛاَا، وإطا ج٣ضم الاؾخصىاء اههٝغ بلى الجملت ألاولى، ٞلٛاَا.

 الخبـ ٖلُه الى٣ل مً-ولّٗل ؤلاؾىىي في ههه الظي ؤوعصهاٍ ؤو٫ الخضًض ًٖ َظٍ الترا٦ُب 

ا في خضًشه ًٖ  ب  ًَ ا، ل٨ىه ؤحى بىّو الغاٞعي م٣خ م  ل إلاا ٧ان الاؾخصىاء ُٞه مخ٣ّضِ
َّ
٦خاب الغاٞعي ٞمش

 ا.الاؾخصىاء بطا ٧ان مخإزغ  

( في ًخخص باألخحرة)ٞةهه ًىهٝغ بلى الجملخحن ؤو ومٗجى َظا ؤن ؤلاؾىىي ؤحى بهظٍ الٗباعة: 

ا،  م  ىا الخلخضًشه ًٖ الاؾخصىاء بطا ٧ان مخ٣ّضِ ل له ؤلاؾىىي  -ل ٞاالؾخصىاء اإلاخ٣ضم َو
ّ
 -الظي مش

مَّ )ٖبضي خغ(،  ال ألاخحرة )ؤهذ َال٤(، الجملت ألاولىًىهٝغ بلى 
َ
 ال  ومً ز

ُ
ُل

َ
َٗخ٤ ت و ٤ الؼوظج َُ

( لصر الخ٨م بىاء ٖلى اإلاشا٫ الظي ولىًخخص باأل ، ولى ٢ا٫: )ٞةهه ًىهٝغ بلى الجملخحن ؤو الٗبض

 .ؾخصىاء، ٩ٞان ؤولى ؤن ًىهٝغ بلى الجملت ألاولىاؾدكهض به، والظي ج٣ضم ُٞه الا 

 
 

بضي خغ( ال ٣ً٘ الُال١ وال جدهل وهو الغاٞعي ٧امال : "لى ٢ا٫: )بن قاء هللا ؤهذ َال٤ ٖو

ت، و٦ظا لى ٢ا٫: )بن قاء هللا ؤهذ َال٤ ٖبضي خغ( مً ٚحر واو؛ ألن خٝغ ال٠ُٗ ٢ض ًدظٝ  الخٍغ

ٗ  م٘ بعاصة ال٠ُٗ، ول٨ًُ َظا ُٞما هىي نٝغ الا  ا ، ٞةن ؤَل٤ ِٞكبه ؤن ًجيء ؾخصىاء بلحهما ظمُ
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ا، ولى ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ ٖبضي خغ بن  بالجملت ألاولىزالٝ في ؤهه ًسخو   ٗ ؤو ًىهٝغ بلحهما ظمُ

 .(1)قاء هللا( ُٞجيء زالٝ في ؤهه ًسخو بالجملت الشاهُت ؤو ًىهٝغ بلحهما"

٨ظا ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖباعة ؤلاؾىىي )ٞةهه ًىهٝغ بلى الجملخحن ؤو  ( صخُدت ًخخص باألخحرةَو

ٞاالؾخصىاء في َظا اإلاشا٫ اههٝغ بلى الجملت  : )أهذ ػالم وكبذي خش إن شاء هللا(بطا ٧ان اإلاشا٫

أهذ ػالم  )إن شاء هللاألازحرة )ٖبضي خغ(، وما صام ؤن ؤلاؾىىي لم ًإث بهظا اإلاشا٫، وؤحى باإلاشا٫: 

 ٞاالؾخصىاء ُٞه اههٝغ بلى الجملت ألاولى )ؤهذ َال٤( ال ألازحرة ٦ما بّحن ؤلاؾىىي.وكبذي خش( 

 )ول امشأة لي غحِرِن ػالم( بض٫ ٢ىله: (2) (ول امشأة لي ػالم غحِرِن ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 )ول امشأة لي ظىاِن ػالم( بض٫ ٢ىله:(3) (ل امشأة لي ػالٌم ظىانو ) ؤو  في ٢ىله :

 مت خت حتُّٱٱٱ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "الٟهل بحن الهٟت واإلاىنٝى ًجىػ باإلابخضؤ، ٣٦ىله حٗالى:

ٌض ٢اثٌم الٗا٢ُل(، وبجملت ال٣ؿم، ٣٦ىله حٗالى: (4)َّحج مث هت ، وبالخبر، ٣٦ىل٪: )ٍػ

َّ ىت نت مت زت رت يبٱُّ
(5). 

له بال ؾىا٥ ؤو ٚحر٥ َال٤(، ولم ج٨ً ّٟغٕ ٖلُه ما بطا ٢ا٫ الؼوط: )٧ل امغؤة لي خبطا ج٣غع َظا ُٞ

 
ُ
ُل

َ
بت، ٞةجها ال ج

َ
َل املخاَ ًَ ا ٞو َغ ؾىي وهدَى ٨ٞظل٪  -وهي مؿإلخىا -بالخبر  (6)٤ .... ٞلى ؤزَّ

ا"  ً  .(7)ؤً

 

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1) ا في: )٦خاب ألاًمان( ولِـ الُال21/111.١، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض  ، ط٦َغ

 .114، م: ٨215غع بغ٢م: ، و٢ض ج144، م، 14جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .144، م، 11جغ٦ُب ع٢م:   (3)

 .22ؾىعة ببغاَُم، مً آلاًت:  (4)

 .1ؾىعة ؾبإ، مً آلاًت:  (5)

ا و (6) غ ؾىي وهدَى
َّ
َهَل( )ؤز

َ
بالخبر(؛ ألن الخضًض ًٖ الٟهل بحن  فَصل٨َظا وعصث في جد٤ُ٣ ٖىاص، وألاصر: )ٞ

 .111، م: 1الهٟت واإلاىنىٝ بالخبر، ًىٓغ َظا في جد٤ُ٣ الؿٗضي، ٍ

 .111، مغظ٘ ؾاب٤، م:الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (7)
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في همِ و )٧ل امغؤة لي ؾىا٥ َال٤( ٥ َال٤( ٚحرِ  )٧ل امغؤة ليٱؾب٤ الخضًض ًٖ جغ٦ُب

اصة ل بالٍؼ ٞهما لم ًُٟضا الاؾخصىاء بهما اإلاٗجى: )٧ل (، بةياٞت الىن٠ )ٚحر٥( ؤو )ؾىا٥ (1)الخدٍى

ت بإجها ٚحر٥ ٞهي َال٤( ا، امغؤة لي مىنٞى ى لِـ له ٚحَر مَّ ، َو
َ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى ٖضم  ومً ز

 .، وو٢ٗذ )ٚحر٥( و )ؾىا٥( نٟخان مجغوعة المغؤةو٢ٕى الُال١ ال ٖلحها وال ٖلى ٚحِرَا

ً التر٦ُبحن: )٧ل امغؤة لي َال٤ ٚحِر٥ِ(، و)٧ل امغؤة لي َال٤ٌ ؾىا٥( ٣ٞض ج٣ضم ٞحهما ؤما في َظً 

ظا الخ٣ضًم  هل بحن اإلاىنٝى )امغؤة( والهٟت )ٚحر٥( ؤو )ؾىا٥(، َو ى ٧لمت )َال٤(، ٞو الخبر، َو

 ٌُ مَّ ر اإلاٗجى، وال الخ٨م ال٣ٟهي، ٛحِّ للخبر، والٟهل به بحن اإلاىنٝى والهٟت لم 
َ
٣٘ ٞال ً ومً ز

ا.  الُال١ ٖلحها وال ٖلى ٚحَر

لِؼم حُٛحَر الخ٨ِم ال٣ٟهي.  ٞهظا مشا٫ ًُ  ٖلى ؤهه لِـ ٧ل ج٣ضًم وجإزحر 

ومً الترا٦ُب ألازغي التي ٖغى ؤلاؾىىي لخ٣ضًٍم ٞحها ؤو جإزحر ، ولم ًازغ طل٪ ٖلى الخ٨م 

 ال٣ٟهي:

ذا فأهذ ػالم)   (2) (إن دخلذ الذاس أو ولمِذ ٍص

 (3) (أو ولمِذ  أهذ ػالم إن دخلِذ و )

جٗل )ؤو( ٞحهما للخ٣ؿُم،  في خضًض ؤلاؾىىي ًٖ مٗاوي )ؤو( ٌؿاوي بحن َظًً التر٦ُبحن ٍو

غا ؤوفي التر٦ُب صزلِذ( بإصاة ال٠ُٗ )ؤو( ؾىاء ج٣ضما ٧لمِذ( ٖلى )٠ُٗ ظملت )ٞ الخ٨م ، ٞجإزَّ

ى  ال٣ٟهي  ٞحهما واخض، َو
ُ
ُل

َ
ً )الضزى٫ ؤي ٣ً٘ الُال١ بن ٞٗ ،(4)٤ بإحهما ُوِظض""بإن ج لذ ؤخض ألامٍغ

 (، ٞةؤو ال٨الم
َ
ل
َ
ا َ ض  م ٍػ ِ

ّ
 ٣ذ، ن صزلذ ٣ِٞ ولم ج٩ل

َ
ل
َ
ا ٣ِٞ ولم جضزل َ ض  ٣ذ؛ ألن )ؤو( وإن ٧لمذ ٍػ

ماجُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت، وؾىاء ٢ّض  َغ ه ؤو ؤزَّ  واخض، ٞالخ٨م ال٣ٟهي  م ٞٗل الكٍغ ومُٗٞى

اؤو  ٧إن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )بْن صزلِذ الضاعو  ض  ِذ ٞٞ، ٧لمِذ ٍػ
ْ
، ؤو )ؤهذ َال٤ (إهذ َال٤إي  مجهما ٞٗل

                                                           

 َظٍ الضعاؾت. مً 251ًىٓغ: م:  (1)

 .121، م:221جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .121، م:221جغ٦ُب ع٢م:  (3)

، مغظ٘ ؾاب٤، الىىهب الذسي ، وؤًًا: ؤلاؾىىي، 8/253، مغظ٘ ؾاب٤، وكمذة اإلافخحنسوطت الؼالبحن الىىوي،  (4)

 .121م:
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اؤو  بْن صزلِذ الضاعؾىاء  ض  لِؼم حُٛحَر (٧لمِذ ٍػ ًُ ، ٞهظا مشا٫ آزغ ٖلى ؤهه لِـ ٧ل ج٣ضًم وجإزحر 

 الخ٨ِم ال٣ٟهي. 

ا:   ً    ومىه ؤً

 (1)(أهِذ ػالم لى  دخلِذ الذاس) ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:

 (2)(لى  دخلِذ الذاس أهذ ػالم) ؤو :

ُت لخ٣ُُض الكٍغ بالؼمً اإلااضخي(لى)ًٖ مٗاوي  ؤلاؾىىي  ردضج ، ٩ٞإن ، وؤجها ٢ض جُٟض الكَغ

٤ َال٢ها بما لى  صزى٫ٌ للضاع في اإلااضخي، وبظل٪ اإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞه، ؤهذ َال٤ لى خهل مى٪
َّ
ٖل

ذ الضاَع ٢بل ٢ىله الٗباعة َل٣ذ.
َ
ل
َ
 خهل مجها صزى٫ للضاع، ٞةن َصز

ُت لخ٣ُُض  ٣٘ بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في اإلاٗجى، "ٞةطا ولحها و٢ض ج٩ىن قَغ الكٍغ باإلاؿخ٣بل، ٍو

ُت ٦ظل٪" ٫َ باإلاؿخ٣بل .... ٦ما بّن )بْن( الكَغ ّوِ
ُ
ذ َال٤ لى ، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ ُٞه، ؤه(3)ماٍى ؤ

ذ الضاَع جضزلحن الضاع مؿخ٣بال
َ
ل
َ
٤ َال٢ها بما لى ؾُدهل مجها صزى٫ للضاع، ٞةن َصز

َّ
مَّ ٖل

َ
، ومً ز

ض ٢ىله الٗباعة َل٣ذبٗ
(4). 

ن الخ٨م في ٧ل مجهما ؾاوي ؤلاؾىىي بحن التر٦ُبحن ُٞما لى خهل ٞحهما ج٣ضًم   وبٗض ؤن بحَّ

م )لى( ٣ٞا٫:  )لى صزلِذ الضاع ؤهذ َال٤(، ُّٞخجه ؤن ٩ًىن ٧الهىعة  ب٣ىله: وجإزحر، " ولى ٢ضَّ

ٞالخ٣ضًم والخإزحر في َظًً التر٦ُبحن: )ؤهِذ َال٤ لى  صزلِذ الضاع( و )لى صزلِذ الضاع  (5)الؿاب٣ت"

هه لِـ بالًغوعة ؤن ٧ل حُٛحر في ُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي؛ مما ًىحي ؤؤهذ َال٤( لم ًدضزا ؤي ح

ّم حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
َ
ٟغى حُٛحَر اإلاٗجى، ومً ز ًَ  الترجِب 

خؿب اإلاٗاوي في الىٟـ والاٞتراياث ٞجاء جغجِب التر٦ُب الُٚت ولٗل الخُٛحر َهىا مً هاخُت ب

 .اإلاؿب٣ت في طًَ الؼوط

                                                           

 .124، م: 212جغ٦ُب ع٢م:   (1)

 .124، م: 211جغ٦ُب ع٢م:   (2)

 .413، م: 1(، 1ًٍىٓغ: جد٤ُ٣ ٖبضالغػا١ الؿٗضي ل٨خاب ال٩ى٦ب الضعي ، َامل )  (3)

 الضعاؾت مً َظٍ 244ًىٓغ: م:   (4)

 .124، مغظ٘ ؾاب٤،  م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،   (5)



279 

 

 خالصت:

ل بةٖاصة  ٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن الخدٍى  الترجِب في جغا٦ُب الُال١ ؤزظ مىدىُحن:َو

 اصة الترجِب ؤزٌغ في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي   :ٞإخُاها ال ٩ًىن إٖل

هل به بحن ٦ما في ج٣ضًم )ٚحر( التي جُٟض الىن٠  ا، ٞلى ٢ّضم الخبر ٞو ال الاؾخصىاء، وجإزحَر

اإلاىنٝى والهٟت، ؤو لم ٣ًضمه، ٣ٞا٫: )٧ل امغؤة َال٤ ٚحر٥( ؤو )٧ل امغؤة ٚحر٥ َال٤(، ٞالخ٨م 

 ال٣ٟهي ٞحهما لم ًخٛحر.

ما، ٣ٞا٫: )بن صزلذ  ه بإصاة ال٠ُٗ )ؤو( ؤو جإزحَر و٦ظل٪ ٖىض ج٣ضًم ٞٗل الكٍغ ومُٗٞى

ا ٞإهذ َال٤(الضاع ؤو ٧لمذ ػ  ا(  ٍض  ض  ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحهما ؤو )ؤهذ َال٤ بن صزلذ الضاع ؤو ٧لمذ ٍػ

ً؛ ألن )ؤو( جُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت ى و٢ٕى الُال١ بٟٗلها ؤخض ألامٍغ  .واخض، َو

ا، )لى صزلذ الضاع ؤهذ َال٤( و )ؤهذ َال٤ لى صزلذ الضاع(  و٦ظل٪ ٖىض ج٣ضًم )لى( ؤو جإزحَر

دضزا ؤي حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي، مما ًىحي ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ٧ل حُٛحر  ٞالخ٣ضًم والخإزحر ًُ لم 

ا في اإلاٗجى ًاصي بلى حُٛحرفي الترجِ  الخ٨م ال٣ٟهي. ب ًٟغى حُٛحر 

 :اصة الترجِب ؤزٌغ في ازخالٝ اإلاٗجى، وفي حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ا ؤزغي ٩ًىن إٖل  وؤخُاه 

ضاص، ٞٗىض ج٣ض ًم اإلاؿدشجى وظٗله بٗض الٗضص مباقغة صر الاؾخصىاء ٦ما في الاؾخصىاء مً ألٖا

اإلاؿدشجى بٗض  غمً َظا الٗضص، زم و٢٘ الخبر، ٦ما في ٢ىله: )ؤعبٗخ٨ً بال ٞالهت َىال٤(، ؤما بطا ؤزَّ 

ظا جىا٢ٌ، ٣٦ىله: الخبر ، ٞلم ًصر الاؾخصىاء؛ ألهه اؾدشجى ٞالهت بٗض بصزالها في الخ٨م، َو

 بالخالي ٣ً٘ الُال١ ٖلى وؿاثه ألاعب٘ صون اؾخصىاء.)ؤعبٗخ٨ً َىال٤ بال ٞالهت(، و 

ال٤ بن صزلذ الضاع( و٦ظل٪ ال٤ َو ال٤( )ؤهذ َال٤ َو ال٤ َو  )بن صزلذ الضاع ؤهذ َال٤ َو

ل٣ها( و )َل٣ها وزظ مالي مجها(  و٦ظل٪ )زظ مالي مً ػوظتي َو

ل بةٖاصة الترجِب في جغا٦ُب الُال١ ًخمحز ًٖ ب٣ُت ًجض ؤن َظا الىمِ  واإلاخدب٘ لىمِ الخدٍى

ل، بط ًاحى في ٚالبُت جغا٦ُبه بهىعحي الخ٣ضًم والخإزحر في التر٦ُب الىاخض، بمٗجى ؤهه  ؤهماٍ الخدٍى

ا ُٞه ٖىهٌغ ٖلى آزغ، زم ًاحى بالتر٦ُب  م  مغة ؤزغي، ل٨ً بخإزحر َظا هٟؿه ًاحى بالتر٦ُب م٣ضَّ
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َل حّٗضي طل٪ ، و الٟغ١ في اإلاٗجى بحن ج٣ضًم َظا الٗىهغ وجإزحٍر الٗىهغ، ولِـ بخ٣ضًمه؛ لُبرػ

 ؟ؤم ال حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي بلى

ل بةٖاصة الترجِب ًلؼم ؤن ًخ٣ّضم ٖىهغ في التر٦ُب ؤو ًخإ زغ، بدُض ًسال٠ وإطا ٧ان الخدٍى

ل ما ًخ٨غع ُٞه الٗىهغ ى بدُض ٠ًًُ  الترجِب ألانلي للجملت الىىاة، ٞةن مً ؤهماٍ الخدٍى مٗج 

ا ٖلى الجملت الىىاة ر الخ٨م ال٣ٟهي، ظضًض  ، ٦ما ؾُإحي بُان َظا في ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ٌّٛحِ

 الٟهل آلاحي.
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ــــــالخدىٍل بالخالفصل الخامغ: 
 
ـ   .ىشاسـ

 اإلاصؼلح واإلافهىم:

ّٗض  ـــــ٨ــــغاعٌُ تها الٗغبُت في ؤ٢ضم ههىنها التي ونلذ بلُىا، وله ٖال٢ت  (1)الخَّ ت ٖٞغ ْاَغة لٍٛى

وز٣ُت بٗلم الىدى؛ طل٪ ؤهه واخض مً ؤَم نىع الخإ٦ُض، ووظضث ؤلاقاعاث ألاولى للخ٨غاع في ٦خب 

ه  اظؤًسخل٠ ًٖ ) ا مً الخى٦ُض الٍ يغب  ّض ٖالىداة ال٣ضًمت، ٞؿِبٍى وهي لٟٓت  ،مٗحن( وهدَى

غ(٦ُض اإلاٗجىإحؿخٗمل لخ ؿمُه )الخ٨ٍغ وفي مىي٘ آزغ ٌؿّمُه بــ )الخشيُت وؤلاٖاصة(، "ٞةطا  ،(2)، َو

ا ....، ومشله في الخى٦ُض والخشيُت: )ل٣ُُذ  ا ٢ض زبذ(، ٞإْٖضَث )٢ض زبذ( جى٦ُض  ٌض ؤمحر  ٢لذ: )٢ض زبذ ٍػ

ا(" ا ٖمغ  ا بلى اإلاٗجى ال ومهُلر ؤلاٖاصة (3)ٖمغ  ىا٥ مً ٌؿمُه )الترصاص( (4)لٛىي للخ٨غاعاؾدىاص  ، َو

؛ لظا آزغث اؾخٗماله في َظٍ الضعاؾت(5)٧الجاخٔ
 
ا اؾخٗماال ا وؤ٦ثَر  .(6)، ولٗلَّ الخ٨غاع ؤقهَغ

ه  ٗٞغ ٠ َو ٟاث: "باإلجُان بصخيء مغة بٗض ؤزغي"الكٍغ غبُه (7)الجغظاوي في ٦خابه الخٍٗغ ، ٍو

ء، ٞهظا الؼع٦صخي ٣ًى٫: بن مً ٞىاثض الخ٨غاع الخإ٦ُض، ّن بُجهما ه٣اٍ الخ٣ا٦شحرون بالخإ٦ُض؛ بط ب

                                                           

ا؛   (2) ٨غاعا بٟخذ الخاء، وال ًجىػ ٦ؿَغ
َ
غا، وج ع ج٨ٍغ ع، ٣ًا٫ ٦غَّ ٟٗا٫ ، مإزىط مً الٟٗل ٦غَّ

َ
ــ٨غاع: مهضع ٖلى نُٛت ج

َّ
الخـ

٨غاع، ولم ًجئ بال٨ؿغ بال خغ  ظ٧اع والخَّ ــٟٗا٫( ٦ما في الخَّ ل٣اء"، ٦ما "ألن اإلاهاصع بهما ججيء ٖلى )الخَّ بُان والّخِ ٞان، َما: الّخِ

ن َظا ابً مىٓىع،   ، ماصة )ب ي ن(. 21/35، مغظ٘ ؾاب٤ لعان اللشببحَّ

ه ( 1)  .1/128مغظ٘ ؾاب٤، ، الىخاب ،ًىٓغ: ؾِبٍى

ه ( 1)  .1/211ؿاب٤، الغظ٘ اإلا، ؾِبٍى

: ، ... ٖىه: عظ٘ و٦ّغ  ،وج٨غاعا: ٠ُٖ...  بىٟؿه ٍ و٦ّغ ٦غّ  :ال٨غ: الغظٕى ٣ًا٣ً٫ى٫ ابً مىٓىع:  (4) و٦غع الصخيء و٦غ٦ٍغ

 ، ماصة )٦غع(. 211/ 1، مغظ٘ ؾاب٤ لعان اللشب، زغي بٗض ؤمغة  ؤٖاصٍ

م( 2448،  )بحروث:  صاع الجُل، 2، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، ٍالبيان والخبيحن: ؤبى ٖشمان الجاخٔ، ًىٓغ ( 1)

2/221. 

ها وصاللتها ٖلى  ( 3) غ( اؾدىاصا بلى الغؤي ال٣اثل: "بإن َىا٥ اعجًِذ َظٍ الدؿمُت لكُٖى اإلاٗجى اإلاغاص، ولم ؤزتر )الخ٨ٍغ

ُت، وإن اؾخٗملها البالغي ٞللخى٦ُض ٣ِٞ، بسالٝ  ا ص٣ُ٢ا بحن الهُٛخحن، ٞهُٛت )جُٟٗل( ال حٗضو ٧ىجها نُٛت نٞغ
 
ٞغ٢

ٟٗا٫( التي ال حٗجي مجّغص الخضر، وإهما جدىي ٞى١ طل٪ صاللت واُٞت باإلاًمىن 
َ
ضٍ البالغي مجها، وهي ؤ٢ضع  نُٛت )ج الظي ًٍغ

غ ج٨ّغع الٟٗل، ٟٞغ١ بحن الخظ٦حر والخظ٧اع، والخ٨ظًب والخ٨ظاب" ًىٓغ: الكهغاوي،  ٖلى ؤلاًداء باالؾخمغاع، وؤبلٜ في جهٍى

اصة( ألن 1م(، م:2481، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ؤم ال٣غي، م٨ت )الخىشاس مـاهشه وأظشاسهٖبضالغخمً،  ، ولم ؤزتر )ؤلٖا

لى بٖاصجه مغا الخ٨غاع ؤّٖم، ٞهى اصة: ث، ؤما ٣ً٘ ٖلى بٖاصة الصخيء مغة ٖو ، ٦ما .٣٘ ٖلى بٖاصة الصخيء مغة واخضة ٣ِٞٞخؤلٖا

م( 2445للٗؿ٨غي، ؤبي َال٫، جد٤ُ٣: دمحم ببغاَُم ؾلُم، )ص.ٍ( )ال٣اَغة، صاع الٗلم والش٣اٞت،  اللغىٍت الفشوقظاء في 

ضم قُٕى َظا الاؾخٗما٫، ولم ؤزتر )الخشيُت( ختى ال ًلخبـ باإلاشجى .، ولم ؤزتر )الترصاص( لٛمىيه 14م:  ٖو

٠ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم (5) فاثالجغظاوي،  الؿُض الكٍغ   34م: مغظ٘ ؾاب٤،، الخلٍش
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ي بالٗباعة(1)والخ٨غاع ؤبلٜ مً الخإ٦ُض ىا٣ٞه الؿَُى ى مً مداؾً  هٟؿها ، ٍو ا: "َو  ٟ ُمًُ

 .(2)الٟهاخت"

م٨ً ؤن وؿخيخج مً ؤ٢ىا٫ الٗلماء َظٍ ؤن الخ٨غاع ؤّٖم مً الخإ٦ُض، بط ًإحي ألازحر ٦ٛغٍى  ٍو

غاع ال ٣ًخهغ ٖلى بٞاصة الخإ٦ُض ٣ِٞ، بل ًسغط إلاٗاٍن ؤزغي، ٣ٞض ٩ًىن مً ؤٚغاى الخ٨غاع، ٞالخ٨

؛ ولظا ٣ًى٫ الؼع٦صخي: "والخ٨غاع للخإؾِـ ؤبلٜ مً الخ٨غاع للخإ٦ُض ؛ ألن الخإ٦ُض للخأظيغالخ٨غاع 

ضم الخجىػ، ولهظا ٢ا٫ الؼمسكغي في ٢ىله حٗالى:   خب حب جب  هئ مئُّٱ٣ًغع بعاصة مٗجى ألاو٫ ٖو

َّ حت جت هب مب
الشاهُت جإؾِـ ال جإ٦ُض؛ ألهه ظٗل الشاهُت ؤبلٜ في ؤلاوكاء، ٣ٞا٫: وفي  ، بن(3)

ّم( جىبُه ٖلى ؤن ؤلاهظاع الشاوي ؤبلٜ مً ألاو٫"
ُ
 .(4))ز

غ اإلاٗجى الخانل ٢بله الخأهيذ ال٣ى٫ بنوبمٗجى آزغ، ًم٨ً  : َى ؤن ٩ًىن اللٟٔ لخ٣ٍغ

خه، و ؿمى ألاو٫: بٖاصة، ؤن ٩ًىن إلٞاصة مٗجى آزغ، لم ٨ًً خ: َى ظيغالخأوج٣ٍى  ٢بله، َو
 

انال

ن الخمل ٖلى الخإؾِـ؛ ولهظا ٢ا٫ ؤصخابىا:  والشاوي: بٞاصة، وؤلاٞاصة ؤولى، وإطا صاع اللٟٔ بُجهما حٗحَّ

١ صًاهت ال َل لى ٢ا٫ لؼوظخه: )ؤهذ َال٤ َال٤ َال٤( ا، وإن ٢ا٫: ؤعصث الخإ٦ُض، ُنّضِ
 
٣ذ زالز

ت ُٞه بهظا اإلاشا٫ ؾدكهاص ، ولّٗل الا (5)٢ًاء   صاللت ٦بري في معجٍم للمهُلخاث والٟغو١ اللٍٛى

ل في جغا٦ُب الُال١ ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
ّضٍ همُ ِٓهغ ؤَمُت الخ٨غاع ٖو

ُ
كحر في الى٢ذ هٟؿه بلى ج

ُ
، وح

  . الٟغو٢اث بحن اإلاهُلخحن: )الخإ٦ُض والخإؾِـ(

ّٗغٞه بًٗهم  : ٌُ ا مً َظٍ الخٟغ٢ت بحن َظًً الٛغيحن للخ٨غاع، 
 
بإن:  "ًإحي اإلاخ٩لم بلٟٔ واهُال٢

ه  ظا مً قَغ ا، ؤو ًإحي بمٗجى زم ٌُٗضٍ. َو  ٟ ُٗضٍ بُٗىه، ؾىاء ٧ان اللٟٔ مخ٤ٟ اإلاٗجى ؤو مسخل ٌُ زم 

ٍغ في  اجٟا١ اإلاٗجى ألاو٫ والشاوي، ٞةن ٧ان مخدض ألالٟاّ ٞالٟاثضة في بزباجه جإ٦ُض طل٪ ألامغ وج٣ٍغ

                                                           

 .22/ 1، مغظ٘ ؾاب٤، البرهان في كلىم اللشآن، بضع الضًً الؼع٦صخيًىٓغ:  (2)

ي، ظال٫ الضًً، الًىٓغ:  (1) ، جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم، )ص.ٍ( )بحروث: اإلا٨خبت كلىم اللشآن ؤلاجلان فيؿَُى

ت،   .1/244م(، 2488الٗهٍغ

 .4، 1ؾىعة الخ٩ازغ، آلاًخان:   (3)

 .1/22، مغظ٘ ؾاب٤ ، البرهان في كلىم اللشآن، بضع الضًً الؼع٦صخيًىٓغ:  (4)

، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 1َل، ودمحم اإلاهغي، ٍ، جد٤ُ٣: ٖضهان صعو اليلياثًىٓغ: ال٨ٟىي، ؤبى الب٣اء ؤًىب،  (5)

 .138، 135م( م: 2448
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ا. وإن ٧ان  ا، ٞالٟاثضة في ؤلاجُان الىٟـ، و٦ظل٪ بن ٧ان اإلاٗجى مخدض   ٟ اللٟٓان مخ٣ٟحن واإلاٗجى مسخل

 .(1)به الضاللت ٖلى اإلاٗىُحن املخخلٟحن"

 ؛ لى٨خت ما؛ وطل٪مً مغة في ؾُا١ واخضؤ٦ثر و اللٟٓت ؤج٨غاع ال٩لمت ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإهه: 

ُـــض،و الؤ ،لــــــو التهٍىؤ ،ُهـاصة الخيبــو ٍػؤ ،ضــــلخى٦ُللخإؾِـ، ؤو اما ب  غِ ــلخلظط بظ٦او ؤو الخعجـــــب، ؤ ٖى

ي جىاسخي ألاو٫  و، ؤاإلا٨غع  ججضًض الٗهض بطا َا٫ ال٨الم وزصخِ
ُم ٞهى:، (2)  لتفي الجم ؤو ؤ٦ثر بٖاصة مىٞع

غاى  .لخد٤ُ٣ ٚغٍى مً َظٍ ألٚا

غاى  ٟاث ؤن ٞحها بقاعة لبٌٗ ؤٚغاى الخ٨غاع، ٞهى ًإحي أٚل واإلاالخٔ مً ٧ل َظٍ الخٍٗغ

 وبإ٢ؿام مسخلٟت، ٦ما ؾُإحي بُاهه: ،(3)مخٗضصة

 الخىشاس: أهىاق

 الخ٨غاع بالىٓغ بلى اٖخباعاث مسخلٟت: جخّٗضص ؤهىإ

  : م٨ً حؿمُخه بـــ ، و٧لمت، وظملت، ٍو باٖخباع اللٟٔ اإلا٨غع، ًى٣ؿم بلى: ج٨غاع خٝغ

 ؤق٩ا٫ الخ٨غاع.  

  .حر مُٟض  باٖخباع ٞاثضجه، ًى٣ؿم بلى مُٟض ٚو

  ٟٔا، ؤو ؤخضَما صون آلازغ.باٖخباع ج٨غاع الل  ٗ  واإلاٗجى م

 :أهىاق الخىشاس باكخباس اللفف اإلاىشس )أشياٌ الخىشاس(

 ى ٣ًخطخي ج٨غاع خغٝو بُٗجها في ا ج٨غاع : َو ؿمى ٖىض املخضزحن )قبه لالخٝغ تر٦ُب، َو

ى ؤ٢غب بلى الجىاؽ الىا٢و ، الخ٨غاع(؛ بط جٟخ٣ض الٗىانغ ُٞه ٖال٢ت الخ٨غاع املخٌ، َو

 .(4)اؾم٪ ووؾم٪()عؾم٪ و  :مشل

                                                           

 .152/ 2م(، 2484، )بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت، 2ٍ، معجم الىلذ اللشبي اللذًممُلىب، ؤخمض،  (2)

 .28 – 22/ 1، مغظ٘ ؾاب٤ ، البرهان في كلىم اللشآن، الؼع٦صخي ًىٓغ: (1)

الخضًض ًٖ ؤٚغاى الخ٨غاع وؤؾغاٍع ًُى٫، و٢ض ؾب٤ بلى الاَخمام به ٦شحرون ٞال صاعي لئلٖاصة، ولالؾتزاصة ًىٓغ  (3)

 .185 -118، عؾالت ماظؿخحر، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخىشاس مـاهشه وأظشاسهٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الكهغاوي، 

غاء الكغ١،  ،2ٍ، هدى الىص اججاه حذًذ في الذسط الىدىي  ؤخمض، ،ًىٓغ: ُٖٟٟي ( 4) م(، 1222)ال٣اَغة: م٨خبت َػ

 .225 م:
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 ى ج٨غاع اللٟٓت: ــــــــج٨ تر٦ُب، و٢ض ٢ؿمه املخضزىن بلى ٟٓت الىاعصة في الُٗض اللٌُ غاع ـــــــــــــــــــَو

حن  :(1)هٖى

o  ل( التي جُٟض الضاللت ى ج٨غاع ال٩لمت مً ٚحر ؤي حُٛحر، ٦خ٨غاع ٧لمت )ٍو ي: َو ِ
ّ
ل
ُ
ج٨غاع ٦

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّهٟؿها في ٢ىله حٗالى: 

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ ّٰرئ ِّ ُّ

 يك ىك ٱُّٱ٦ما في ٧لمت )الؿاٖت( في ٢ىله حٗالى: ، و٢ض جسخل٠ الضاللت (2)َّرت

َّ منزن رن مم ام يل ىل مل
ٟٞي ألاولى ٣ًهض بها ًىم ال٣ُامت،  (3)

 وفي الشاهُت ٣ًهض بها اإلاضة الؼمىُت.

o  ئاث مسخلٟت، ٦ما في ى ج٨غاع ٧لمت ؾب٤ اؾخسضامها ل٨ً في ؤق٩ا٫ ٞو ج٨غاع ظؼجي: َو

ا( مً ٢ىله حٗالى: 
ًّ
ذ و ص٧

َّ
َّ خل حل جل مك لك خك حكجكُّٱ)ُص٦

(4) . 

 ى ج٨غاع ٨ٌٗـ ألا ؤ٨غاع الٗباعة ج ل٪ الجمل إلاًمىن ج َمُت التي ًىلحها اإلاخ٩لمو الجملت: َو

ا  َّخب حب جب هئ مئ ُّٱ، ٦ما في ج٨غاع آًت: اإلا٨غعة في ؾىعة الغخمً، "ٞخ٨غاَع

لِـ مجغص خلُت لُٟٓت، وال ٢ُمت ب٣ًاُٖت ٖابغة، بل مٗاهحها ميؿىظت في مىايٗها، 

ُٟتها الخإ٦ُض ٖلى وٗم هللا"  وؤمشلت َظا الىٕى ٦شحرة في ال٣غآن. (5)وْو

  

                                                           

 .، وما بٗضَا225، م: اإلاشحم العابم ،ًىٓغ: ُٖٟٟي ( 2)

 .54ؾىعة الب٣غة، آلاًت:  (2)

 .11ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (3)

 .12ؾىعة الٟجغ، آلاًت:  (4)

غ ٖلى مىخضًاث الجلٟت ل٩ل واملحذزحنالخىشاس في اللشآن بحن اللذماء ًىٓغ: مغػو١، ٞاجذ، م٣ا٫ بٗىىان:  (5) ، مخٞى

حن والٗغب، مىخضي اللٛت الٗغبُت:  الجؼاثٍغ

 326077a&mode=hybrid&t=9ddffa47a426b03f5dfec5554369a87https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=  ،

ش الضزى٫:    م.1224/  8/  3جاٍع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9a&mode=hybrid&t=326077
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 أهىاق الخىشاس مً خيث إفادجه:

حر مُٟض:  ًى٣ؿم الخ٨غاع مً خُض بٞاصجه بلى مُٟض ٚو

 وإهما  الخ٨غاع ، ا مً ؤمٍغ اإلاُٟض: َى الظي ًإحي إلاٗجى، ٧إن ٩ًىن جإ٦ُضا لل٨الم، وحكُِض 

ًٟٗل طل٪ للضاللت ٖلى الٗىاًت بالصخيء الظي ٦غعث ُٞه ٦الم٪، بما مبالٛت في مضخه ؤو 

 طّمه ؤو ٚحر طل٪.

  ،مً ٚحر خاظت بلُه 
 

ــــــال
َ
ا وزُ ًُّ ى الظي ال ًإحي في ال٨الم بال ٖ ٣٦ى٫ ٚحر اإلاُٟض: َو

 الكاٖغ:

. ـُ ِل زام ا له ًىم الترخُّ ىم  ا                   ٍو
 
ا وزالش ىم  ا ٍو  ؤ٢ما بها ًىم 

ٞمغاصٍ مً َظا الخ٨غاع َى ؤجهم ؤ٢امىا بها ؤعبٗت ؤًام، وون٠ ابً ألازحر َظا البِذ 

 .(1)بالسخ٠ الضا٫ ٖلى العّي الٟاخل

 أخذهما دون آلاخش:أهىاق الخىشاس مً خيث جىشاس اللفف واإلالنى مًلا، أو 

الخ٨غاَع بالىٓغ بلى ج٨غاع اللٟٔ واإلاٗجى، وج٨غاع اإلاٗجى ٣ِٞ صون اللٟٔ،  (2)٢ؿم ابً ألازحر

ا ؤو ٚحر مُٟض. حن بما ؤن ٩ًىن مُٟض  حن، و٧ل هٕى مً َظًً الىٖى  ٞجٗله هٖى

: الخىشاس في اللفف واإلالنى  (3)فالىىق ألاٌو

ى ما ج٨غع ُٞه اللٟٔ بُٗىه صون ؤي ازخال  ى٣ؿم َو (، ٍو ْٕ ْٕ ؤؾِغ ٝ، ٣٦ىل٪ إلاً حؿخضُٖه: )ؤؾِغ

حر مُٟض.  بلى مُٟض ٚو

 اإلاُٟض ٢ؿمان:ٞ

                                                           

، جد٤ُ٣ وج٣ضًم: ؤخمض الخىفي، وبضوي اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكشًىٓغ: ابً ألازحر، يُاء الضًً،  (1)

 .14/ 1َباهت، )ص.ٍ(، )ال٣اَغة: صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ)ص.ث((، 

 42  - 1/ 1، اإلاغظ٘ الؿاب٤، اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكشحر، ًىٓغ: ابً ألاز (2)

ٗغى في الخ٨غاع  (3) ُُ ؤعي ؤن اإلا٣ام َىا ًدؿ٘ لٗغى َظٍ ألاهىإ زانت ال٣ؿم اإلاُٟض مجها؛ وطل٪ العجباٍ َظا بما ؾ

ل. ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
 بىنٟه همُ
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 ، ذٌ كلى ملنى واخذ : ٣٦ىله واإلالصىد به غشطان مخخلفان جىشاس في اللفف واإلالنى ٍو

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱحٗالى: 

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت

ا (1)َّحض جض مص خص حص
 
ومٗجى في ٢ىله: )ًد٤ الخ٤، ولُد٤  ، ٞالخ٨غاع لٟٓ

الخ٤(، ل٨ىه ظاء لٛغيحن مسخلٟحن، )ُٞد٤ الخ٤( في ألاو٫: جمُحز بحن ؤلاعاصجحن، و)لُد٤ 

م وزظ٫  ا، وؤهه ما ههَغ الخ٤( في الشاوي لبُان ٚغيه في ازخُاع طاث الكى٦ت ٖلى ٚحَر

 ؤولئ٪ بال لهظا الٛغى.

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱومشل طل٪ في ٢ىله حٗالى: 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
ٟٞي ألاو٫: ٌٗجي  ٢ىله: )ال ؤٖبض، وال ؤها ٖابض (. ، ٞالخ٨غاع في(2)

، ؤي لً ؤٖبض ما حٗبضون، وفي الشاوي: )وال ؤها ٖابض( ًخدضر ًٖ اإلااضخي، ؤي وما ؿخ٣بلاإلا

،  و٦ظل٪ في ٢ىله: )ال ؤهخم ٖابضون، وال ؤهخم ٖابضون(،  ا ُٞما ؾل٠ ما ٖبضجمٍى ٦ىُذ ٖابض 

 ؤي ال ؤهخم ؾخٗبضون ما ؤٖبض، وال ؤهخم ٢ض ٖبضجم ما ٖبضُث . 

 ذٌ كلى ملنى وا ٱ، ٣٦ىله حٗالى:خذ ، واإلالصىد به غشض واخذجىشاس في اللفف واإلالنى ٍو

َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
ى (3) ، ظاء الخ٨غاع في آلاًخحن لٛغى واخض، َو

.  الخعجب مً ج٣ضًٍغ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱو٦ظل٪ في ٢ىله: 

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جس

َّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
ا ومٗجى في (4)

 
، ٞالخ٨غاع لٟٓ

                                                           

 .8، 5ؾىعة ألاهٟا٫، آلاًخان:  (1)

 .3 - 2ًاث: ؾىعة ال٩اٞغون، آلا  (2)

 .12، 24ؾىعة اإلاضزغ، آلاًخان:  (3)

 .44، 48ؾىعة الغوم، آلاًخان:  (4)
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هم في قضة، ٩ٞان الٟغح  ٢ىله: )مً ٢بل، مً ٢بله( صاللت ٖلى جُاو٫ اإلاُغ ٖجهم، وو٢ٖى

 ب٣ضع اٚخمامهم بظل٪.

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱوفي ٢ىله حٗالى: 

َّ خف حف جف مغ جغ
، إلاا ٢ا٫ )بوي عؤًذ( زم َا٫ الٟهل اؾخدؿً ؤن ٌُٗض (1)

  لٟٔ )عؤًذ(.

 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱوفي ٢ىله حٗالى:

َّ جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح
، ٦ّغع )ًا ٢ىم( (2)

ا ٖلحهم ، وجيبحها لهم مً الٟٛلت، ٞهى 
 
٦شحرا في ٢هت الغظل اإلاامً في ؾىعة ٚاٞغ؛ وطل٪ زٞى

خٗحن ٖلُه هصخهم. ٤ هجاتهم، ٍو   ٌٗلم ٍَغ

ضزل ابً ألازحر جدذ َظا الًغب )ألالٟاّ اإلاتراصٞت(  ا بلى هٟؿه  خُضوٍُ
 
٩ًىن اإلاٗجى مًاٞ

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱم٘ ازخالٝ اللٟٔ، ٦ما في ٢ىله حٗالى: 

َّ حت جت هب مب خب
ى لخإ٦ُض اإلاٗجى واإلابالٛت ُٞه، ؤي: (3) ، ٞالغظؼ َى الٗظاب، َو

 مً ٖظاب.
ٌ
 ٖظاب مًا٠ٖ

ظا مً وظهت هٓغي لِـ مً ٢بُل ج٨غاع اللٟٔ واإلاٗجى، بهما َى مً ج٨غاع اإلاٗجى        صون  َو

ا بلى هٟؿه م٘ 
 
ى بىٟؿه ؤ٢ّغ بازخالٝ اللٟٔ في ٢ىله: )٩ًىن اإلاٗجى مًاٞ اللٟٔ، َو

عِجئ الخضًض ًٖ َظا الىٕى في مىيٗه.اخخالف اللفف
ُ
  (؛ وألظل طل٪ ؾإ

 الىىق الثاوي: الخىشاس في اإلالنى دون اللفف: 

جي وال حٗهجي ْٗ ى ما ج٨غع ُٞه اإلاٗجى اإلاغاص بلٟٔ مسخل٠، ٣٦ىل٪: )ؤَ ( ٞةن ألامغ بالُاٖت َو

حر مُٟض. ى٣ؿم بلى مُٟض ٚو  ههي ًٖ اإلاٗهُت، ٍو

 اإلاُٟض ٢ؿمان:ٞ

                                                           

 .4ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت:  (1)

 .14، 18ؾىعة ٚاٞغ، آلاًخان:  (2)

 .1ؾىعة ؾبإ، آلاًت: (3)
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 رن مم ام يل ىل ُّٱ، ٦ما في ٢ىله حٗالى: جىشاس في اإلالنى ًذٌ كلى ملىيحن مخخلفحن 

َّ ىيني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن
، ٞالخ٨غاع في (1)

ى ج٨غاع ًض٫ ٖلى مٗىُحن مسخلٟحن، ؤخضَما ٖام،  ( َو إمغون باإلاٗغٝو )ًضٖىن بلى الخحر ٍو

 خل ُّٱوآلازغ زام، ٞةن ألامغ باإلاٗغٝو هٕى مً ؤهىإ الخحر، ومشل طل٪ في ٢ىله حٗالى: 

َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل
(2). 

 يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ، ٣٦ىله حٗالى: جىشاس في اإلالنى ًذٌ كلى ملنى واخذ ال غحر 

 ام  يل ىل مل يك ىكمك لك  اك يق ىق

َّ من زن رن مم
في )حٟٗىا، وجهٟدىا، وحٟٛغوا( ٩ٞلها بمٗجى واخض،  خ٨غاع، ٞال(3)

اصة في جدؿحن ٖٟى الىالض ًٖ ولضٍ، والؼوط ًٖ ػوظخه، ومشل طل٪، ٢ىله  ؤعاص بظل٪ الٍؼ

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لكٱٱٱُّحٗالى: 

 وإهما ٦غٍع لبُان قضة الخُب الىاػ٫ به.، ٞالبض والخؼن بمٗجى واخض، (4)َّخن

الخ٨غاع باأللٟاّ اإلاتراصٞت، ٞهي مً ٢بُل ج٨غاع اإلاٗجى صون  َظا الىٕى ًم٨ً بصعاط وجدذ

 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ٦ما في ٢ىله حٗالى: اللٟٔ، 

َّ حت جت هب
 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لكٱٱٱُّو٢ىله : (5)

 .(6)َّخن حن جن

                                                           

 .224ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت:   (1)

 .118ؾىعة الب٣غة، آلاًت:  (2)

 .24ؾىعة الخٛابً، آلاًت:  (3)

 .83ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت:  (4)

 . 1ؾىعة ؾبإ، آلاًت:  (5)

 .83ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت:  (6)
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  ؤَي ؤن ًًاٝ ألهىإ الخ٨غاعوفي ع 
ٌ
ٌٕ زالض ى: هى ، ٦ما  في ٢ىله فف مم اخخالف اإلالنىلجىشاس ال، َو

َّ منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱحٗالى: 
٨ٞغع لٟٔ )الؿاٖت(  (1)

مغجحن، ل٨ً اإلاٗجى في ٧لحهما مسخل٠، ٟٞي ألاولى ٣ًهض بها ًىم ال٣ُامت، وفي الشاهُت ٣ًهض بها اإلاضة 

ظا الىٕى  ل٨ً ًإحي بها لٛغى مسخل٠ ٦ما في )ًد٤  هٟؿه اللٟٓت بمٗىاَا جخ٨غع ُٞهالؼمىُت. َو

 جدذ الىٕى ألاو٫ مً الخ٨غاع. د٤ الخ٤( الظي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُهالخ٤، ولُ

، ٞالخى٦ُض اللٟٓي َى: بٖاصة اللٟٔ الدشابه بحن الخىشاس والخىهيذ اللفـيومما ًجضع بُاهه 

 ألاو٫ بُٗىه، ؾىاء ٧ان اؾم  
 

 ا ؤو ٞٗال
 
ع اللٟٔ مشل طل٪؛ وألظل طل٪ ازخل٠ ا ؤو ظملت، وج٨غا ؤو خٞغ

ىن في الخمُحز بُجهما، ٟٞي ٢ىله حٗالى:   جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكجكُّٱالىدٍى

َّ مم خم حم
بًٗهم ٢الىا بإجها جإ٦ُض، ٞهي ص٦ت واخضة وال٩لمت الشاهُت جإ٦ُض لها، بضلُل ٢ىله ، (2)

َّ زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱحٗالى: 
، و٦ظل٪ في آلاًت الشاهُت، ٞاإلاالث٨ت ؾُهٟىن (3)

ا،  ا واخض  ًّٟ ل ما ًدبٗهما.ن ما، وتهٍى ض الض٥ّ واله٠؛ لخٟسُم ؤمَغ
ّ
 وال٩لمت الشاهُت جى٦ُض لها، ٞإ٦

٥ّ ؾ٣ُ٘ مغجحن ُٞخ٨غع ٖلى ألاعى الض٥ُّ ختى جهبذ  وؤما ؤصخاب الغؤي آلازغ ٞحرون ؤن الضَّ

ىن في نٟٝى ّٟ ، وؤن اإلاالث٨ت ؾُه ا بٗض  َباء  ًّٟ ، ون ا بٗض ص٥ٍّ
ًّ
٩ىن اإلاٗجى ٖلى طل٪: ص٧ ّٖضة، ٍو

 ٍ
ّ
لى(4)ن٠ ا ، "ٖو غ، ٦ما ٣ًا٫: )ٖلمخه  َظا ٞلِـ الشاوي في آلاًت جإ٦ُض  لؤلو٫، بل اإلاغاص به الخ٨ٍغ

ا(" ا باب  م لآلًت.  (5) الخؿاب باب  ظا عاظ٘ بلى ازخالٝ جٟؿحَر  ، َو

ا إلاٗجى الجملت ألاولى، ازخلٟىا في جدضًض ٚغى ا وختى في ج٨غاع الجمل لخ٨غاع، ما بطا ٧ان جإ٦ُض 

ا إلاٗجى آزغ، ٦ما خهل في ٖباعة ألاطان: )هللا ؤ٦بر، هللا ؤ٦بر( ٞىٟى بًٗهم ؤن ٩ًىن مً  ؤو جإؾِؿ 

االء ظٗلىا الخ٨غاع  جإ٦ُض الجمل، ٞالجملت الشاهُت لم ًاث بها لخإ٦ُض ألاولى، بل إلوكاء ج٨بحٍر زاٍن، َو

                                                           

 .11ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (1)

 .11، 12ؾىعة الٟجغ، آلاًخان:  (2)

 .24ؾىعة الخا٢ت، آلاًت:  (3)

لؼمسكغي، ًىٓغ: ال (4)  .4/512م( 2483، بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي)، 1، ٍالىشاف كً خلابم غىامع الخجًز

)ص.ٍ(، )بحروث: اإلا٨خبت جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، ، ششح كؼش الىذي وبل الصذيابً َكام،  (5)

ت،   .111م(، م: 1224الٗهٍغ
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ة، ٢ض ٢امذ الهالة( للخإ٦ُض، ٞةن الجملت الشاهُت زبٌر زاٍن جيء به لخإ٦ُض الخبر في: )٢ض ٢امذ الهال 

 .(1)ألاو٫ 

سخلٟان  ال٣ى٫ ؤّن  وزالنت الخإ٦ُض والخ٨غاع بُجهما ؤوظه اجٟا١ وازخالٝ، ٞهما ًخ٣ٟان جاعة ٍو

ؤزغي، ٞالخ٨غاع ؤٖم مً الخإ٦ُض، ألن الخإ٦ُض في ؤٚلب ال٨الم اإلا٨غع ًإحي ٦ٛغٍى مً ؤٚغاى 

 
 
 ٦شحرة

 
ا بالُٚت الخ٨غاع، ٞهى في خ٣ُ٣خه ال ًسغط ًٖ زضمت الخ٨غاع، في خحن ؤن للخ٨غاع ؤٚغاي 

ٟهم مً ؾُا١ ال٨الم، ٩ٞل جإ٦ُض لٟٓي َى ج٨غاع، ولِـ ٧ل ج٨غاع جإ٦ُض  ومٗاوَي مخٗ
ُ
، ج
 
، وختى اضصة

حن و٧ل و٦ال و٧لخا وؤظم٘ وظمٗاء  ا ب٩لماث مُٗىت، مجها: )هٟـ ٖو في الخإ٦ُض اإلاٗىىي ججضٍ مدضوص 

ه ٞال ٌكتٍر ُٞ -ج٨غاع اإلاٗجى صون اللٟٔ-وؤظمٗىن ...( ولِـ الخا٫ ٦ظل٪ م٘ الخ٨غاع اإلاٗىىي 

ا. ا مٗىىًٍّ  ٧لماث مُٗىت، ٩ٞل ال٩لماث اإلاتراصٞت حّٗض ج٨غاع 

لىم ال٣غآن والخٟؿحر ٣ٞض  -٦ما مّغ بىا- (2)وإطا ٧ان الخ٨غاع ٢ض ها٢كه ٖلماء الىدى والبالٚت ٖو

القى الٗىاًت هٟؿها مً ٢َِبِل ال٣ٟهاء، ختى زّهه بًٗهم بباب مؿخ٣ل في ؤبىاب ال٣ٟه؛ وطل٪ لخإزحٍر 

 ًٖ ج٨غاع الُال١ٖلى اإلاٗجى، و 
 

 مؿخ٣ال
 

ٟغص ٞهال ًُ ، ومشله (3)مً زم ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي، ٞالغاٞعي 

 .(4)الىىوي

٣ًى٫ الغاٞعي: والخ٨غاع ؤٖلى صعظاث الخإ٦ُض، والضعظاث ٖلى ما ط٦غ ؤَل الٗغبُت زالر
(5): 

  ا ما و٢٘ طل٪ في ٦الم الىبي غ اللٟٔ و٦شحر   به قِئان: بػى٢ا٫ ؤلامام: وٍُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ج٨ٍغ

o .ٟلت  الاخخُاٍ بةًها٫ ال٨الم بلى ٞهم الؿام٘، بن ٞغى طَى٫ ٚو

o .بًًاح ال٣هض مً ال٨الم، وؤلاقٗاع بإن لؿاهه لم ٌؿب٤ بلُه 

 .)ض هٟؿه  الخإ٦ُض بلٟٔ آزغ، ٣٦ى٫ ال٣اثل: )ٍػ

                                                           

 .111، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ششح كؼش الىذي وبل الصذيًىٓغ: ابً َكام،  (1)

م وأظشاسه لالؾتزاصة في ظهىص الٗلماء ُٞما ًسو الخ٨غاع، ًىٓغ:  مى٩ل، ًاعػمان ظىذ ٧ل،  (2) الخىشاس في اللشآن الىٍش

، ص٦خىعاٍعؾالت ، البالغيت في طىء هخاباث اللشب، وهخاباث كلماء شبه اللاسة الهىذًت )دساظت جؼبيليت ملاسهت(

ىٓغ ؤًًا: مغػو١، ٞاجذ، م٣ا٫ بٗىىان:  18، م: م(1222)بؾالم ؤباص،  ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، جامٗتال الخىشاس وما بٗضَا، ٍو

 ، مغظ٘ ؾاب٤.في اللشآن بحن اللذماء واملحذزحن

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (3)  .4/5، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

 .8/58، مغظ٘ ؾاب٤، سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنًىٓغ: الىىوي،  (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5)  .4/8، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض
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 .)الخإ٦ُض بإلٟاّ مخٛاًغة، ٣٦ىله: )عؤًذ ال٣ىم ؤظمٗحن ؤ٦خٗحن 

٦بر مً َظًً اإلاٗىُحن التي ٢ا٫ بهما ؤلامام الٛؼالي والخ٣ُ٣ت ؤن ج٨غاع اللٟٔ ًسغط بلى مٗاٍن ؤ

ظا ما ؾُدبحن في مىا٢كت جغا٦ُ اعخمه هللا، َو
 
مً ؤهماٍ  ب الُال١ التي ظاء ٞحها الخ٨غاع همُ

ل.  الخدٍى

ا مً مٓاَغ الترابِ  وإطا اهخ٣لذ بلى عؤي املخضزحن ُٞما ًسو الخ٨غاع ججضَم ٌّٗضوهه مٓهغ 

ي، خُض ًغبِ بحن ؤظؼا ِ
ؿهم في جماؾ٨ه، ٞهى ٣ًىم بضْوع بخالي بلى ؾاب٤ الىصخّ ن َو ء الىو بك٩ل بّحِ

ا  ىهغ آزغ ٩ًىن يغوعًٍّ ت بحن ٖىهغ في الىو ٖو مً زال٫ اللٟٔ واإلاٗجى، هاَُ٪ ؤهه ٖال٢ت مٗىٍى

ت مً الخ٣اث٤  .(1)لخٟؿحر الىو الظي ًدمل مجمٖى

ل؛ ٞ  ٚحر        ل ؤن املخضزحن لم ًدىاولىا الخ٨غاع ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى اإلاخدب٘ ألهماٍ الخدٍى

لُت في اللٛتفي ال٨خب التي ٖىذ ب ت الخدٍى الٗغبُت، ٩ًاص ال ًجض الخ٨غاع مً بحن َظٍ  ضعاؾت الىٍٓغ

ا مً  ٖ  ألاهماٍ، بال بقاعة بؿُُت ُوظضث ٖىض ٖماًغة ٖىضما جدّضر ًٖ ج٨غاع الٟٗل، وظٗله هى

اصة، و٢هغ الٛغى مىه ٖلى الخى٦ُض اللٟٓي  اصة، ٞإلخ٣ه بٗىهغ الٍؼ ل بالٍؼ ؤهىإ ٖىانغ الخدٍى

ل، بط ال ٣ًخهغ (2)٣ِٞ ا مً ؤهماٍ الخدٍى ا مىٟغص 
 
، وهمُ

ًّ
ا مؿخ٣ال  ٖ ، والخ٣ُ٣ت ؤظض الخ٨غاع هى

ب الُال١ ٞمً زال٫ جدب٘ جغا٦ُالٛغى مىه ٖلى الخى٦ُض اللٟٓي ٣ِٞ، بل ًخّٗضي بلى مٗاٍن ؤ٦ثر، 

ومً وظضث ؤن الخ٨غاع ٞحها ٢ض ًسغط إلاٗاٍن ؤزغي ٚحر الخإ٦ُض، ٣ٞض ٩ًىن لخإؾِـ مٗاٍن ظضًضة، 

مَّ 
َ
٤َ ٖلى ؤن الخدىٍل  ز ِٟ

جُّ
ُ
ا لهظا اإلاٗجى اإلاًاٝ، وبما ؤهه ا  ٗ حُٛحر ؾُخي ًسخل٠ الخ٨م ال٣ٟهي جب

٫َ ًٖ اإلاٗجى الظي ٧ان للجملت الخىلُضًت دىَّ
َ
، ٞةهه مً ألاظضع ظٗل الخ٨غاع (3)إلياٞت مٗجى ظضًض ج

ى ظضًض للتر٦ُب، وجخدى٫ ُٞه الجملت الىىاة بلى  ٣ه بياٞت مٗج  ل ًخم ًٖ ٍَغ ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
همُ

لُت، ٦ما ؾُإحي في ألامشلت   .ظملت جدٍى

 

                                                           

 ، مغظ٘ ؾاب٤.الخىشاس في اللشآن بحن اللذماء واملحذزحنًىٓغ: مغػو١، ٞاجذ، م٣ا٫ بٗىىان:  (1)

 .241، 242مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( ،، ٖماًغة، زلُل  (1)

ت بكحر ؤخمض، الجملت الٗغبُت 88)مغظ٘ ؾاب٤(، م: وجشاهيبهافي هدى اللغت ًىٓغ: ٖماًغة، زلُل،  (3) ، وبكحر، زحًر

 .23، مغظ٘ ؾاب٤، م:املجلت الليبيت للذساظاثبحن الخىلُضًت والخدىٍلُت، 
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ل ألازغي، ٞالخ٨غاع ًضزل ُٞه ٦شحٌر مً ؤهماٍ   الخ٨غاع بإهماٍ الخدٍى
َ
ؤي٠ بلى طل٪ ٖال٢ت

ل، ٦ـــ ) ظٍ الٗال٢ت بُجهما جا٦ض ؤَمُت اٖخباع الخ٨غاع الخدٍى اصة وإٖاصة الترجِب وؤلاخال٫(، َو الٍؼ

ل ، مً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  ا مً ؤهماٍ الخدٍى  واخض 

 مب زب رب يئ ٱُّٱفي جإ٦ُض الٟٗل بمهضٍع )اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤(، ٦ما في ٢ىله حٗالى: 

ذ ُٞه همؽ ؤلاخالٌ، ًم٨ً ؤن ًضزل جدذ (1)َّنب
َّ
ا ، خُض خل نُٛت اإلاهضع مدل الٟٗل؛ ٖىي 

ا  وهه مً الخ٨غاع، خُض ظاء اإلاهضع ج٨غاع  ًٖ ج٨غاع الٟٗل مغجحن،  ومً ظاهب آزغ ججض بًٗهم ٌٗضُّ

إلاٗجى الٟٗل ل٨ً باقخ٣ا١ مسخل٠، ٞهى مً ٢بُل الخ٨غاع الجؼجي والظي ًخ٨غع ُٞه اللٟٔ واإلاٗجى 

م املجاػ ف م٘ حُٛحر بؿُِ في اللٟٔ، ٘ جَى اثضجه ٞع ٌ( و ي الٟٗل، ولٗل الٞو ىمُحن )الخٍٗى

ض ٌؿحر ؾحرا( ٞدظٝ  )الخ٨غاع( ظاءا ا( َى: )ٍػ ا ؾحر  ٌض ؾحر  ا في ٢ى٫ ابً مال٪: "ٞاألنل في )ٍػ ههًّ

، وظٗل  ؛ لئال ًجخم٘  جىشسهالٟٗل واؾخٛجى ٖىه بمهضٍع بضال مً اللٟٔ بالٟٗل، ٞامخى٘ بْهاٍع

 . (2)"كىض وملىض مىه

،ً ض الًمحر اإلاخهل باإلاىٟهل، ٣٦ىل٪: )به٪ ؤهذ( ؤو )بهه  و٦ظل٪ في جإ٦ُض الًمحًر
َّ
٧إن ًا٦

خهل، ٣٦ىل٪: )به٪ َى(، والًمحر اإلاىٟهل باإلاىٟهل، ٣٦ىل٪: )ؤهَذ ؤهَذ(، والًمحر اإلاخهل باإلا

 
 

َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱفي ٢ىله حٗالى:  به٪ لجىاص(. ومشال
لٖىض  ، ٞهى(3)  ُحنالخدٍى

ادة ض  جدىٍل بٍض
ّ
الًمحر، ومً ظاهب آزغ ججض بٌٗ الٗلماء  ٌّٗضوهه مً الخ٨غاع اإلاٗىىي؛ خُض ؤ٦

ش الًمحر اإلاخهل )٧اٝ الخُاب( بالًمحر اإلاىٟهل )ؤهَذ( للمساَب، ٣ًى٫ ابً ألازحر:   في جىٍش

ً إلاا ٧ان بهظٍ  الظمحر ، ولى ا٢خهغ ٖلى ؤخض الًمحًر غ لٛلبت مىسخى وإزباث ل٣هٍغ )به٪ وؤهذ( ج٣ٍغ

غاإلا٩ا  .(4)هت في الخ٣ٍغ

ا مً ال٨الم ٖلى ظؼء آزغ، زم  مَذ ظؼء  و٦ظل٪ ًخضازل الخ٨غاع م٘ بٖاصة الترجِب، ٞةطا ٢ضَّ

غجه، ٦ما في ٢ىله حٗالى: 
ّ
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ٨ٖؿذ، ٞإزغث ما ٢ضمخه، و٢ّضمذ ما ؤز

                                                           

 .234ؾىعة اليؿاء، مً آلاًت:  (1)

 .2/114، مغظ٘ ؾاب٤،  الدعهيل ششحًىٓغ: ابً مال٪، (2)

 .38ؾىعة َه، آلاًت:  (3)

 .284/ 1، اإلاغظ٘ الؿاب٤، اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكشًىٓغ: ابً ألازحر،  (4)
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َّ رئ ّٰ ِّ
 ٌّٗضوهه  ُىن الخدىٍلٞ ،(1)

ً
ل٨ىه مً ، ؤي بالخ٣ضًم والخإزحر،  بئكادة الترجيبجدىٍال

ُِل٤ ٖلُه بًٗهم ج٨غاع الجمل ًُ  .(2)ظاهب آزغ 

حٍر مً  ض ؤن الخ٨غاع ًمازلهاٞهظا الخضازل بحن الخ٨غاع ٚو
ّ
ا مً ؤهماٍ  ألاهماٍ ًا٦

 
في ٧ىهه همُ

ل َل الخدٍى ْخــَب٘ الخدٍى ًَ ا، ؤو  ا ؤو ٨ًغع بٌٗ ٖىانَغ ، ٞهى بظغاء ًضزل ٖلى الجملت الىىاة ٨ُٞغَع

ع ما ظا اصة ٨ُّٞغِ ا بلى اإلاٗجى الظي بالٍؼ
 
ا ٖلى الجملت الىىاة؛ وطل٪ إلياٞت مٗجى ظضًٍض ُمًاٞ ء ػاثض 

ل. ا مً ؤهماٍ الخدٍى  ٧ان للجملت الخىلُضًت؛  ومً َىا اؾخد٤ الخ٨غاع ؤن ٩ًىن واخض 

ا مً زم ًم٨ً جمشُلهو  ًُّ ل  بـ:  جدٍى

 ؤ + ب + ؤ + ب.   ؤ + ب 

                  .ؤ + ؤ + ب  ؤو: ؤ + ب 

 ؤ + ب + ب.  ؤو: ؤ + ب 

 ؤ + ب + ط + ط.  ؤو: ؤ +  ب + ط 

 جشاهيب الؼالق املحىلت بالخىشاس في )الىىهب الذسي(: 

ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ٢بل الخضًض ًٖ الخ٨غاع في جغا٦ُب الُال١، ؤن ج٨غاع ٖباعاث الُال١ 

ا م٘ اإلاغؤة اإلاضزى٫ بها،  ٞإٚلب آلاعاء ؤهه بطا ٢ا٫ الغظل للمغؤة ٚحر اإلاضزى٫ بها، ًسخل٠ ًٖ ج٨غاَع

ال٤( ؤو  ، ؤو )ؤهذ َال٤ ُٞال٤(،(3) لؼوظخه ٚحر اإلاضزى٫ بها: )ؤهذ َال٤ َال٤(، ؤو )ؤهذ َال٤ َو

؛ ألجها جِبحن ؤهذ َال٤( ٞخ٨غاع ٖباعاث الُال١ َىا ال جى٢٘ بال َل٣ت واخضة )ؤهذ َال٤، ؤهذ َال٤،

، ٞال ٣ً٘ ما بٗضَا مً ٖباعاثبإو٫ ٖباعة
 خُجها ألن الؼوظُت؛ ٖباعة بإو٫ ؤي ؤن الُال١ ٣ً٘ ،(4)

ألجهما ناصٞخاَا وهي  يء؛ال ٣ً٘ بهما شخ ؤما الشاهُت والشالشت، ٞهما لٌٛى ، ا١ باثى  ُال ال ٩ىن ٍ، و اثمت٢

(5)مٗخضجه، خُض ال ٖضة لٛحر اإلاضزى٫ بها لِؿذ ػوظخه وال
. 

                                                           

 .24ؾىعة الغوم، مً آلاًت:  (1)

 .11، 12، عؾالت ماظؿخحر، مغظ٘ ؾاب٤، م: الخىشاس مـاهشه وأظشاسهًىٓغ: الكهغاوي، ٖبضالغخمً،  (2)

 .148، ال٩ى٦ب الضعي، م 42قاَض ع٢م  (1)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (4) ا: الىىوي، 4/22، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض  ً ىٓغ ؤً سوطت الؼالبحن وكمذة ، ٍو

 ، .8/54، مغظ٘ ؾاب٤، اإلافخحن

 .311، مغظ٘ ؾاب٤، م:  فله العىتًىٓغ: ؾاب٤،  ( 1)
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 (1) (لم، أهِذ ػالمأهِذ ػالم، أهِذ ػا) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه اإلاضزى٫ بها:وؤما 

 (2) (ػالٌم أهذ أهِذ ػالٌم ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:و

ا ٣ِٞ، ٣ٞا٫: ع َال٣   ،(3) (أهذ ػالم ػالم) ولى ٦غَّ

ى  : "ؤلاؾىىي ٣ُى٫ ٞ
َ
اِل٤) :لهِبطا ٦غع ٢

َ
ذ َ

ْ
ه
َ
اث (ؤ ر َمغَّ

َ
ال
َ
اٞ ،ز ا٫َ الغَّ

َ
ً  :يّ ِع ٢ ِةن ٢هض باألزحًر

َ
ٞ

ال  ،ةجإ٦ُض ألاو٫ َو٢ٗذ َواخض
َّ
َىاٝ َو٢٘ الش

ْ
، وإن ؤَل٤ ٨ٞظل٪ في ؤصر ال٣ىلحن. رَوِإن ٢هض الاْؾِخئ

 
 

 .(4)" ٖلى الخإ٦ُضوالشاوي: ٣ً٘ واخضة خمال

 ٣هض بها و٢ٕى الُال١ في الخا٫، الجملت الىىاة هي )ؤهذ َال٤(، وهي مً نُٜ الخىجحز التي ً

غعث زالر مغاث، 
ُ
ٖبر ٖىهغ الخ٨غاع الظي  لُتٞخدىلذ الجملت بلى جدٍىل٨ً في َظا التر٦ُب ٦

ا للتر٦ُب ٢ض ًاصي بلى حٛحر الخ٨م ال٣ٟهي،  هض بالجملخحن ألازحرجحن جإ٦ُض ؤياٝ مٗجى ظضًض 
ُ
ٞةن ٢

ِهض بهما الاؾخئىاٝ وجإؾِـ 
ُ
الجملت ألاولى، ٧ان الخ٨م ٞحها ؤن ج٣٘ َل٣ت واخضة ٣ِٞ، ؤما بن ٢

٣ذ زالر َل٣اث ِ
ّ
ل
ُ
شالشت الاؾخئىاٝ والشاهُت الخإ٦ُض ، ؤو ، وإن ٢هض بالمٗجى ظضًض ب٩ل ظملت، َ

٨ظا ٞاالؾخئىاٝ ًاؾـ إلاٗجى ظضًض، ٞخ٣٘ ب٩ل لٟٓت  ال٨ٗـ، و٢ٗذ َل٣خان ٖلى ألاعجر، َو

 .َل٣ت

ا إلاٗجى ظضًض؛ ٣ًى٫  في الخمهُض: "الخإؾِـ ؤولى مً  وؤلاؾىىي ًمُل بلى ظٗل الخ٨غاع جإؾِؿ 

٣ى٫ في ال٩ى٦ب(5)الخإ٦ُض بطا صاع اللٟٔ بُجهما" ٟٔ ٖلى ٞاِثضخْم و " الضعي: ، ٍو
َّ
ة َظِضًضة ؤولى مً ل الل

إ٦ُِضخْم  ال  ؛له ٖلى الخَّ
َ
ْنل ِفي وي٘ ال٨

َ
ن ألا

َ
ام٘ أِل َى بٞهام الؿَّ َُ َما  ما لِـ ٖىضٍ ... ٞةطا ٦غع م ِبهَّ

ىِجؼ: )ؤهذ َال٤، ؤهذ َال٤(
ُ
ا، ُٟٞه ٢ىالن، ؤصخهما خمله ٖلى الاؾخئىاٝ اإلا ، (6)"ولم ًىِى قِئ 

                                                           

 .115، م: 213جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .118، م: 215جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .118، م: 218جغ٦ُب ع٢م:  (3)

 .115، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ٌ ؤلاؾىىي،   (5) ج الفشوق كلى ألاصى  .235، مغظ٘ ؾاب٤، م:  الخمهيذ في جخٍش

 .118، 115، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (6)
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ظا ما  ن ؤّن ج٨غاع ٧لمت )ؤهِذ(َو ا، خُض بحَّ  ً غ  في الترا٦ُب الشالر ٢ا٫ به ال٣اضخي الخؿحن ؤً ِٗ ك
ُ
ح

 .(1)باالؾخئىاٝ

٘ الُل٣اث الشالر، ل٨ً ألاًٞل ومً خُض الخ٨م ال٣ٟهي ٣ًى٫ الىىوي: "ٞال بضٖت في ظْم  

٣هً ٖلى ألا جضًض بن هضم ... ٢غاء؛ لخخم٨ً مً الغظٗت ؤو الخ٢غاء ؤو ألاقُهغ بن لم ج٨ً طاث ؤجٍٟغ

٤ ُؾّىت، وإن لم ٨ًً الجم٘ بضٖت، والصخُذ اإلاى٘"  .(2)و٢ُل: الخٍٟغ

، ٞهي ٖلى ال٣ىلحن ٖىض الجمهىع:  ، ٣ٞا٫: )ؤهذ َال٤ َال٤(٧لمت )َال٤(ِبطا ٦غع ومشلها 

اؾخئىاٝ مٗجى ظضًض، ج٩ىن ٖلى ؤؾاؾه َل٣ت زاهُت، ؤو جإ٦ٌُض إلاا ٢بلها ٞخ٣٘ َل٣ت واخضة، ل٨ً 

لخؿحن في َظا التر٦ُب ٣ًُ٘ بى٢ٕى َل٣ت واخضة؛ ألهه ًغي ؤن مٗجى الاؾخئىاٝ ظاء مً ال٣اضخي ا

قحر لهظا في التر٦ُب الؿاب٤ -ج٨غاع ٧لمت )ؤهِذ( 
ُ
 . -٦ما ؤ

، ٞاؾخسضم ؤصواث ال٠ُٗ ٧الىاو ؤو الٟاء ؤو زم،  ومٗلىم ؤن  -ؤما بطا ٚاًغ بُجهما في الخغٝو

ال٤، زم َال٤(، ولم ٨ًً له هُت، و٢٘ ب٩ل لٍٟٓت َل٣ت؛  ٣ٞا٫: )ؤهذ َال٤، -ال٠ُٗ ًُٟض الخٛاًغ َو

 
ُ
ؿ٣ِ خ٨م الخإ٦ُض، ٞةن اّصعى ؤهه ؤعاص الخإ٦ُض، لم ٣ًبل في الخ٨م؛ ألهه ألن اإلاٛاًغة بُجهما باللٟٔ ح

ً ُٞما بِىه وبحن هللا؛ ألهه ًدخمل ما ًضُٖه ًَّ ض  .(3)ًسال٠ الٓاَغ، وٍُ

 (4) (أهذ ػالم وػالم وػالم) ولى ٢ا٫ لؼوظخه:

ً مً ٖى للٟٔ الُال١  انغ الخدىٍل، ٞلم ٨ًً ُٞه ج٨غاٌع اخخىي َظا التر٦ُب ٖلى ٖىهٍغ

 
ٌ
اصة بحن ؤلاؾىىي ؤهه بطا ؤَل٤ و٢٘ ٖلحها زالر وج٨غاٌع له بدٝغ ال٠ُٗ )الىاو( ٣ِٞ، بل ُٞه ٍػ ُُ ٞ ،

ال٤ -: ٞةطا ٢هض بٗباعة الُال١ الشاهُت (6). ل٨ىه ٖىض الغاٞعي والىىوي بخٟهُل ؤ٦ثر(5)َل٣اث   -َو

                                                           

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1)  .4/4، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض

 .8/4، مغظ٘ ؾاب٤، الؼالبحن وكمذة اإلافخحنسوطت ًىٓغ: الىىوي،   (2)

ب في فله ؤلامام الشافعيًىٓغ: الكحراػي،  (3)
ّ
ىٓغ ؤًًا: الىىوي، 125، 4/123، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاهز سوطت ، ٍو

 .8/4، مغظ٘ ؾاب٤، الؼالبحن وكمذة اإلافخحن

 .144، م: 222جغ٦ُب ع٢م:  (4)

 .144، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (5)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (6) ا: الىىوي، 4/4، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض  ً ىٓغ ؤً سوطت الؼالبحن وكمذة ، ٍو

 .54، 8/58، مغظ٘ ؾاب٤، اإلافخحن
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لم ٣ًبل الخإ٦ُض؛ الزخهام الشاهُت بالىاو اإلا٣خًُت لل٠ُٗ، ومىظب   -َال٤ -جإ٦َُض ألاولى 

اصة الخإ٦ُض بالخ٨غاع  ال٠ُٗ الخٛاًغ، ؤي بمٗجى ال ج٩ىن الشاهُت لخإ٦ُض ألاولى للخٛاًغ بُجهما، )ٖو

اًت اإلاؿاواة بحن اللٟٓحن(.  ٖع

ال٤ -٢هض بٗباعة الُال١ الشالشت وإطا  ال٤ -جإ٦َُض الشاهُت  -َو ظاػ؛ لدؿاوحهما، وظاػ ؤن   -َو

ما، ؤي٠ بلى َظا ؾبب آزغ  ٣بل؛ لخٛاًَغ ًُ ٣ًهض به الاؾخئىاٝ. ولى ٢هض بالشالشت جإ٦َُض ألاولى لم 

ى الٟهل بُجهما.   َو

٨ظا اصة بضزى٫ الىاو ٖلى ٖباعة الُال١ الشاهُت  َو غ ٖىهُغ الٍؼ
ّ
َغَا ًٖ الٗباعة ؤز ًَ والشالشت ٞٛا

ا لؤلولى.  ألاولى، ٞلم جهلخا ألن ج٩ىن جإ٦ُض 

، ٦ما في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: هِذ ) ؤما بطا ٚاًغ بحن ألالٟاّ، ولم ٌٛاًغ في الخغٝو
َ
  أ

 
ِذ  ،لتُمؼل

ْ
ه
َ
 أ

ِذ  ،ختمعش  
ْ
ه
َ
اسَ  أ

َ
تُمف

َ
 (1) (ك

ع ٢ىله: ٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "٢ا٫ الغاٞعي في باب حٗضص الُال١:         ٞإصر الىظهحن ؤهه ٩ًىن ٦ما لى ٦غَّ

 )ؤهذ َال٤( زالر مغاث، وخ٨مه مٗلىم.

ٖلى ٧ل خا٫، وط٦غ الغاٞعي في ؤواثل ؤبىاب الُال١ ... ؤهه بطا  -َهىا -و٢ُل: ال، بل ٣ً٘ الشالر 

ي( ٦غع ال٨ىاًت وهىي، ٞةن ٧اهذ ألالٟاّ مخدضة ٣٦ىله: )اٖخّضِ  هىي  ، ٞةن-ؤي بالخ٨غاع -ي اٖخّضِ

الخإ٦ُض و٢ٗذ واخضة، ؤو الاؾخئىاٝ ُٞخٗضص، وإن لم ًىى قِئا ٣ٞىالن، وإن ٧اهذ مسخلٟت و٢٘ ب٩ل 

 .(2)لٟٓت َل٣ت"

ا ٖلى  والظي ًٓهغ ؤن بٌٗ ال٣ٟهاء ّٖضوا لٟٔ )الؿغاح والٟغا١( ٦ىاًت، بضلُل ؤجهم ٢اؾَى

 ص الىُت.٧لمت )اٖخضي( وهي مً ؤلٟاّ ال٨ىاًت التي ًلؼم إل٣ًإ الُال١ بها وظى 

غّجر  ًُ دت،  -وهللا ؤٖلم -ل٨ً الظي  ؤن لٟٔ )الُال١ والؿغاح والٟغا١( مً ؤلٟاّ الُال١ الهٍغ

ما في ال٣غآن بمٗجى الُال١ ، وج٨غَع ذ؛ لىعوصَما في الكٕغ ، ٢ا٫ (3)و٢ىله: )ؾّغخخ٪ ؤو ٞاع٢خ٪( نٍغ

                                                           

 .115، م: 211جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .115، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (2)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (3)  .128، 8/125، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز  اللٍض
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َّ يل ىل ملٱُّٱحٗالى: 
 يت ىت  نت مت زت رت ٱُّٱ حٗالى: و٢ا٫، (1)

َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱ :حٗالىو٢ا٫ ، (2)َّزث رث
(3).   

غاِصٝ لٟٔ الُال١
ُ
٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإجها ج )ج٨غاع اإلاٗجى صون  ، ٞهي مً الخ٨غاع اإلاٗىىي َو

لُه ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ لهظٍ الجملت، ٧إهه ٣ًى٫:اللٟٔ( إحى بٗىهغ ٞ، ( زالر مغاث)ؤهذ َال٤ ، ٖو

ل )الخ٨غاع( ل٨ً بخ٨غاع متراصٝ اللٟٔ ٍر خُض " لخإ٦ُض،ل َىا : بما ؤن ٩ًىن واإلاٗجى ، الخدٍى
َ
ت
ْ
ال ٌك

ٟا١ ألا ِ
ّ
إ٦ُِض اج َخ٣ى٫ ِفي الخَّ

َ
حَن ) :لٟاّ ٞ ِٗ ْظَم

َ
، وإما ؤن ٩ًىن لالؾخئىاٝ،  (4) "(َمَغْعث بال٣ىم ٧لهم ؤ

 مؿخإهٟت 
 
، ولٗلي ؤمُل بلى الغؤي ألازحر (5) -٦ما خ٩اٍ الخىاَي في )املجّغص( -ٞخ٣٘ ب٩ل لٍٟٓت َل٣ت

 .ّ ًٟطخي بلى حٛاًغ ألاخ٩امٞخٛاًغ ألالٟا

ل باإلخال٫ خُض خل اؾم اإلاٟٗى٫ في ألالٟاّ الشالزت  ى جدٍى ل آزغ، َو َظا وفي التر٦ُب جدٍى

ِذ( اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلابجي 
ْ
ىِع٢

ُ
٣ِذ( و )ُؾّغِخِذ( و )ٞ ِ

ّ
ل
ُ
مدل الٟٗل، وؤٚجى ًٖ اإلاٗجى الٗم٤ُ )َ

ى اإلاٟٗى٫ به الظي خلَّ مدل ا  لٟاٖل.للمجهى٫، وهاثب ٞاٖله َو

اِلم) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
هذ ػ

َ
أ
َ
اس ف اِلم، ِإن دخلذ الذ 

َ
هذ ػ

َ
أ
َ
اس ف ِإن دخلذ ، ِإن دخلذ الذ 

اِلم
َ
هذ ػ

َ
أ
َ
اس ف  (6) (الذ 

ُت  زالر مغاث ، ججضع ؤلاقاعة بلى ٢بل الخضًض ًٖ ج٨غاع ٧امل الجملت الك ؤن ؤصاة الكٍغ َغ

 ألالٟاّ التي ج٣خطخي الخ٨غاع ، ٧لٟٔ )٧لما(.)بن( التي ظاءث في َظا التر٦ُب لِؿذ مً 

اِل٤ٞةطا ٢ا٫ الؼوط: )
َ
هذ َ

َ
إ
َ
اع ٞ ( ٞةطا صزلذ و٢٘ ٖلحها الُال١، وإن ج٨غع الضزى٫ ِبن صزلذ الضَّ

هذ  لم ًخ٨غع الُال١؛ ألن لٟٔ )بْن( ال ٣ًخطخي الخ٨غاع، في خحن ؤهه لى ٢ا٫: )٧لما
َ
إ
َ
اع ٞ صزلذ الضَّ

                                                           

 .44ؾىعة ألاخؼاب، مً آلاًت:  (1)

 .1ؾىعة الُال١، مً آلاًت:  (2)

 .212ؾىعة اليؿاء، مً آلاًت:  (3)

 .113، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (5) ا: الىىوي، 4/4، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز  اللٍض  ً ىٓغ ؤً سوطت الؼالبحن وكمذة ، ٍو

 .8/58، مغظ٘ ؾاب٤، اإلافخحن

 .118، م: 214جغ٦ُب ع٢م:  (6)
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اِل٤
َ
الُال١، وإن ج٨غع الضزى٫ ج٨غع الُال١؛ ألن لٟٔ )٧لما( ٣ًخطخي  ( ٞةطا صزلذ و٢٘ ٖلحهاَ

  .(1)الخ٨غاع

ت الؤما بطا ٦ّغع الؼوط  َُّ َغ
ّ
ا٫ بإع٧اجها ٧املت،جملت الك

َ
ن ٢

َ
اِل٤) :ِبإ

َ
هذ َ

َ
إ
َ
اع ٞ زمَّ  (ِبن صزلذ الضَّ

اص )ال َٖ  جملتؤ
 
ا وزالش  ُ اِه

َ
ى الخ٨غاع ، ٖبر اؾخسضامه لىمِ ما( ز ل َو ؤياٝ مٗجى  ٣ٞضً ؤهماٍ الخدٍى

ا للتر٦ُب ٢ض ًاصي بلى حٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.  ظضًض 

هض بالجملخحن ألازحرجحن جإ٦ُض الجملت ألاولى، ٧ان الخ٨م ٞحها ؤن ج٣٘ َل٣ت واخضة ٣ِٞ
ُ
 ٞةن ٢

ِهض بهما الاؾخئىاٖٝىض صزىلها الضاع
ُ
  ، ؤما بن ٢

ُ
ل
َ
٣ذ زالر وجإؾِـ مٗجى ظضًض ب٩ل ظملت، َ

ن ؤهه بطا ٢ا٫ َظٍ الٗباعة ، ولم ًدهل بُجها ٞهل، ؤو خهل ٞهل ل٨ىه ، وفي )الخخمت( ًدبحَّ َل٣اث

دمل ٖلى الخإ٦ُض، ٞةن ٢الها في مجلؿحن مسخلٟحن، ٟٞحهما ا ًُ لىظهان: ٢الها في مجلـ واخٍض، ٞةهه 

 )الخإ٦ُض ؤو الاؾخئىاٝ(.

 (2) (إن دخلِذ الذاس إن دخلذ الذاس فأهِذ ػالم) ومجها: بطا ٢ا٫:

ُت ٣ِٞ ٣ًى٫ ؤلاؾىىي:  ٣٦ىله: )بن صزلِذ الضاع بن  -ؤي صون الجؼاء -"بطا ٦غع الجملت الكَغ

 صزلذ الضاع ٞإهِذ َال٤
ُ
ُل

َ
ا ختى ال ج هحر ٧إهه ٢ا٫: (، ٞهل ج٩ىن جإؾِؿ  ٤ بال بالضزى٫ مغجحن، ٍو

، ٣ٞا٫: )بن صزلذ َظٍ بن صزلذ جل٪(، ؤو  )بن صزلِذ الضاع بٗض بن صزلِذ(، ٦ما لى ازخل٠ الكٍغ

ا  ألهه اإلاخباصع بلى مشل طل٪، وؤًًا ٞؤلن ؤنالت الخإؾِـ ٖاعيها ؤنالت ب٣اء الٗضص، واإلاى٣ى٫ جإ٦ُض 

 .(3)ًٖ دمحم بً الخؿً ناخب ؤبي خىُٟت َى الشاوي"

ٗله، صون ج٨غاع لجىاب  ُت اإلا٩ىهت مً ؤصاة الكٍغ ٞو ع الؼوط الجملت الكَغ في َظا التر٦ُب ٦غَّ

ا ٞهى بم
 
ظا الخ٨غاع لِـ ٖبش ، َو ا مً الضزى٫ ؤو بٖاصجه الكٍغ ا جإ٦ٌُض ٖلى الٟٗل، وطل٪ لخدظًَغ

ا ٦ٍٟٗل ظضًض، بىِخ
 
ه الٗم٣ُت: )بن للخإ٦ض مً ؾماٖها ؤو إلًًاح ال٣هض، وإما ؤن ٩ًىن اؾخئىاٞ

ن صزلِذ الضاع(، ٩ٞإهه ٌٗل٤ َال٢ها ٖلى ج٨غاع الٟٗل مغجحن، ؤي ٖلى صزىلها صزلِذ الضاع بٗض ؤ

                                                           

ب في فله ؤلامام الشافعيالكحراػي،  (1)
ّ
 4/112، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاهز

 .118، م: 232جغ٦ُب ع٢م:  (2)

 .118، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)
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ظا ما الضاع مغجحن، مغة بٗض مغة،  ٤، َو
َّ
٤، وإن صزلذ واخضة ال جُل

َّ
لُه ٞةن صزلذ مغجحن جُل ٖو

ل بخ٨غاع ظملت الكٍغ صون ظىابها.  ؤٞاصٍ همِ الخدٍى

( ٣ًهض بها ؤلاؾىىي: ؤهه لى خمل ٞٗل الكٍغ الشاوي )صزلِذ(  باعة ) ٦ما لى ازخل٠ الكٍغ ٖو

ٟ  كٍغ مسخال ٖلى الخإؾِـ، ألقبه طل٪ ؤن ًخٗامل مٗه ٦ما لى ٧ان ُٞٗل  ا،  ا،ل ى ظضًض  ًدمل مٗج 

ْي ق
َ
حن، ٦ما في اإلاشا٫:وازخالٝ الكٍغ مٗىاٍ:  ؤن ًإحي بٟٗل

َ
)بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ ٞإهذ  ٍغ مسخلٟ

ل لهما ب٣ىله: )بن صزلذ َظٍ بن صزلذ جل٪(َال٤(
َّ
ْحن، ٦ما مش

َ
 .، ؤو ؤن ٌؿىضا بلى قِئحن مسخلٟ

 ٤
َّ
ٗل ٌُ ه للخإؾِـ وؤن 

َ
م ظٗل ُٖ ض ًَ دَمل الُال١ ٖلى و٢ٕى الٟٗل مغجحنوفي عؤَي ؤّن ما  ًُ ، َى ؤن 

٤ ُٞه الُال١ ٖلى و٢ٕى ٦ال الٟٗلحن.ٖلى التر٦ُب آلاح
َّ
ٗل ٌُ  ي والظي 

، ٣ٞا٫: ةطا ٦غع ٞ )إن أولِذ إن دخلِذ فأهذ  الؼوط ؤصاة الكٍغ ٣ِٞ، وزال٠ في ٞٗلي الكٍغ

 (1)ػالم(

ان  زال٠ بحن ٞٗصون ج٨غاع الجؼاء، و  ٟٞي َظا التر٦ُب جىالى قَغ
َ
،  يْ ل ل٨ً بخ٨غاع ؤصاة الكٍغ

مظَب الجمهىع في َظا الكٍغ الشاوي: )بن صزلِذ(، و ذ( و ٞالكٍغ ألاو٫: )بن ؤ٧لالكٍغ ٞحهما، 

ا ٖلى  ا، ال واخض مجهما بكٍغ ؤن ًخ٣ّضم اإلاظ٧ىع آزغ   ٗ ٤ الُال١ بطا جد٤٣ الٟٗالن م
ّ
ٗل ٌُ التر٦ُب ؤن 

٤ َال
َّ
ِذ الضاع حٗل

َ
، ٞةطا صزل

 
ها اإلاظ٧ىع ؤوال

ُ
٢ 

َ
ل
َ
٣ذ، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )بْن باأل٧ل، ٞةن ؤ٧لْذ َ

،  ؤ٧لِذ  ظا ما ٌؿمى اٖتراى الكٍغ ٖلى الكٍغ مَّ بٗض بن صزلِذ ٞإهذ َال٤(، َو
َ
ٞالخ٨م  ومً ز

 ال٣ٟهي ؤج
ُ
ُل

َ
٤، وإطا ٢امذ بىاخٍض ها بطا صزلذ الضاع زم ؤ٧لْذ َل٣ذ، وإن ؤ٧لذ زم صزلذ الضاع لم ج

 مجهما لم جُل٤.

، بٗض جدلُل و٢ض مغث مىا٢ اصة ٖىض الخضًض ًٖ جغا٦ُب الكٍغ كت َظا التر٦ُب في ٞهل الٍؼ

٠ُٗ ٞحها قٍغ ٖلى قٍغ بةٖاصة ألاصاة ٌُ مً الترا٦ُب الظي بهضصٍ  َظا الىٕى. و (2)الترا٦ُب التي 

ٗاص ؤلاقاعة بلُه َىا جدذ همِ آلان ُٞه
ُ
: )بٖاصة ؤصاة الكٍغ مً ٚحر ٠ُٖ(؛ ولظا وظب ؤن ح

ل  ا ٢امذ بالٟٗلحن بطاالُال١  بالخ٨غاع؛ خُض بن ج٨غاع ؤصاة الكٍغ ؤوظب و٢ٕىالخدٍى  ٗ قتٍر ، وام

                                                           

 .131، م: 231جغ٦ُب ع٢م:  (1)

 .ٍ الضعاؾتمً َظ 211م: ًىٓغ:  (2)
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؛ ألهه ظٗل الضزى٫ ا ٖلج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغ  
 
  ى اإلاظ٧ىع ؤوال

 
ا لخٗل٤ُ الُال١ باأل٧ل، ؤي بطا صزلذ قَغ

  لبِذا
 
٣ذ.، زم ؤ٧لذ ؤوال

ّ
ل
ُ
ا، َ  ُ  زاه

٠ُ بُجهما بدٝغ ال٠ُٗ الىاو ٣ٞا٫:في خحن لى ٦غع ؤصاة الكٍغ م٘ ٞٗلي قٍغ  )إن  مسخلٟحن ٖو

ًذا فأهذ ػالم(  (1)دخلذ الذاس  وإن ولمذ ٍص

ٟٞي َظا التر٦ُب ٣ً٘ الُال١ لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن )الضزى٫( ؤو )ال٨الم(، وإطا ٢امذ 

ا و٢ٗذ َل٣خان، ٩ٞإن اإلاٗجى الٗم٤ُ: )  ٗ ا  وإن ٧لمِذ ٞإهذ َال٤، بْن صزلِذ الضاع بالٟٗلحن م ض  ٍػ

اصةٞإهذ َال٤ ا في باب الٍؼ  ً ُؿيذ ؤلاقاعة بلُه ، ول٨ً َخ (2)(، و٢ض مغ الخضًض ًٖ َظا التر٦ُب ؤً

َىا في ٞهل الخ٨غاع؛ بط ًلخٔ بىيىح ؤن ج٨غاع ألاصاة م٘ خٝغ ال٠ُٗ ًسخل٠ مً الىاخُت 

ا ب٣ىله: ؤقاع الغاٞعي  -الخ٨غاع  - ال٣ٟهُت ًٖ ج٨غاع ألاصاة مً ٚحر ٠ُٖ. وإلى َظا اإلاهُلر ههًّ

، وطل٪ ًىظب ج٨غاع الجؼاء، ٣ُٞ٘ الُال١ بإًت واخضة مً الهٟخحن ُوظضث، "ج٨غّ  ع خٝغ الكٍغ

ا و٢ٗذ َل٣خان، ومً َظا ال٣بُل ما بطا ٢ا٫: )بن صزلِذ َظٍ الضاع، وإن صزلِذ   ٗ وإطا وظضجا ظمُ

 .  (3)الضاع ألازغي ٞإهذ َال٤("

ي بإع٧اهه   وزالنت ال٣ى٫ في الخ٨غاع الخانل في جغا٦ُب الُال١ ؤهه ٢ض ًخ٨غع التر٦ُب الكَغ

(، و٢ض جخ٧املت:  ٗله وظؼاٍئ ٗل الك)ؤصاة الكٍغ ٞو ٍغ طاجه، صون ج٨غاع للجؼاء، ٨غع ؤصاة الكٍغ ٞو

يْ و٢ض جخ
َ
إحي بٟٗل حن ٨غع ؤصاة الكٍغ ٣ِٞ ٍو

َ
٠ُٖ، ٢ض ٩ًىن م٘ خٝغ  ، وج٨غاع ألاصاةقٍغ مسخلٟ

 مسخل٠. وخ٨م ٣ٞهي ض،ػاثو٧ل واخض مً َظٍ ألاهىإ له مٗجى ، و٢ض ٩ًىن بضون 

هِذ ) ي ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:ف
َ
ا إال واخذة إال واخذة أ

ً
  (4) (ػالم زالز

بطا ج٨غع الاؾخصىاء مً ٚحر ٠ُٖ، وؤم٨ً ؤن ٩ًىن ٧ل واخض مؿدشجى مما  : "ؤلاؾىىي ٣ًى٫        

 
 

حن ؤها وؿل٪ طل٪، ٞةطا ٢ا٫ مشال : )له ٖلي ماثت بال ٖكغة بال ازىحن(، ُٞلؼمه ٢بله، ٞمظَب البهٍغ

                                                           

ا ٦ما ؾب٤ جىيُذ طل٪، وؤحى بما ًمازله مما ج٨غعث ُٞه ؤصاة الكٍغ م٘ خٝغ  (1) َظا التر٦ُب لم ًإِث به ؤلاؾىىي ههًّ

ى ٢ىله: )بن نمَذ وإن ٢غؤَث ٞإهذ خغ(، م:   . 131ال٠ُٗ، َو

 َظٍ الضعاؾت. مً 211ًىٓغ: م:  (2)

ض الغاٞعي،  (3)  .4/218، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز  اللٍض

 .111، م: 241جغ٦ُب ع٢م:  (4)
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ازىان وحؿٗىن، وطل٪ بٗض اؾخدًاع٥ ؤن الاؾخصىاء مً ؤلازباث هٟي، ومً الىٟي بزباث، و٢ُل: 

ألاو٫ ُٞلؼمه زماهُت وزماهىن، و٢ُل: ًدخمل َظا والظي ٢بله، ُٞخى٠٢، و٢ُل: بن  ٌٗىص الجمُ٘ بلى

ج. َظا خانل ما ٢اله  الشاوي مى٣ُ٘ بمٗجى ل٨ً، ٩ُٞىن في اإلا٣ضاع ٧األو٫ وإن ازخل٠ الخسٍغ

ىن.  الىداة، والٟغٕو اإلاظَبُت ٖىضها ظاػمت بما ٢اله البهٍغ

عّي ِفي بطا ج٣ّغع َظا ٣ٞض  ِٞ اِل٤) :١ وظهحن في اإلاؿاوت، ٣٦ىلهالُال خ٩ى الغا
َ
ذ َ

ْ
ه
َ
ا ِبال ؤ

 
الز

َ
 ز

ي اْؾخصىبخ بال واخضة( َواِخَضة
َ
ٟٔ ؤ

َّ
ا الل

َ
ظ ََ  .ةضاء الَىاخ٨غاع 

خضَم
َ
٣ :اؤ

ْ
ل
َ
  ؛َخْحِن ُو٢ٕى َ

َ
اوأل

َّ
غِ ن الش

ْ
او ....و٫ِ ُٞلُٛه ؤل ١ لي ُمْؿَخٛ

َّ
  :يَوالش

َ
الر أل

َّ
َىاء ن ُو٢ٕى الش

ْ
الاْؾِخص

ي ِبز ْٟ ا بى٢ٕى َل٣ت واخضة ٖلى ٖىص الشاوي بلى نضع ال٨الم م٘ ويىخه،  ،اثبمً الىَّ ولم ًد٩ىا وظه 

 لل٨الم ٖلى الصخت والخإؾِـ
 

 .(1)"ٞةن ُٞه خمال

اصة وؤلاخال ل: )٧الٍؼ ٫ بن اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ُٞه ٖضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدٍى

ا(والخ٨غاع(، ُٟٞه 
 
اصة )زالز ى  ٍػ  .ٖضُصٍ ،  ٞدلَّ مدلَّ اإلاهضع)اإلاهضع( ُل٤اإلاٟٗى٫ هاثب ًٖ اإلاَو

 
 
اصة الجملت الاؾخصىاثُت اإلا٩ىهت مً اإلاؿدشجى مىه )زالز وؤصاة الاؾخصىاء،  ،ا(ؤي٠ بلى طل٪ ٍػ

 واإلاؿدشجى )واخضة(.

)بال مً ٚحر ٠ُٖ بُجهما، ن زم الخ٨غاع بةٖاصة ؤصاة الاؾخصىاء واإلاؿدشجى، ٞهاع ٞحها اؾخصىاءا

 ؤزغ الخ٨غاع َىا؟ ٞما بال واخضة(، ،واخضة 

ر  الاؾخصىاء في َظا التر٦ُب مً ٚحر ٠ُٖ،ج٨غاع ظاء        ل ٢ض ّٚحر اإلاٗجى، ومً زمَّ حٛحَّ ظا الخدٍى َو

 الخ٨م ال٣ٟهي، 
َ
 ُٞم٨ً ؤن ج

ُ
 ؤو  َل٣خحن،٤ ُل

ُ
ا؛ ٖلى خؿب اإلاٗجى الٗم٤ُ في جٟؿحر )بال جُل

 
٤ زالز

 ء الشاوي(.واخضة( اإلا٨ّغعة في التر٦ُب، ؤو ما ٌؿمى )باالؾخصىا

 ا الىظه ألاو٫: و٢ٕى َل٣خحن؛ باٖخباع ؤن
 
٦ما ٢ُل  لؤلو٫ ُٞلُٛه،  الاؾخصىاء الشاوي مؿخٛغ٢

ا(
 
ا  بال زالز

 
هِذ ٞخ٩ىن: ، في: )ؤهذ َال٤ زالز

َ
ا  َال٤ )ؤ

 
  (    بال واخضة  بال واخضة     زالز

 1( = اؾخصىاء باَل )مـلػى      2    -       1                                 

مَّ 
َ
  :اإلاٗجىٞ ومً ز

 
  .َل٣خحن() :ؤي (ا بال واخضة)ؤهذ َال٤ زالز

                                                           

 .111، 114، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)
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  ،الىظه الشاوي: و٢ٕى زالر َل٣اث؛ ٖلى ؤؾاؽ ٧ل واخض مً اإلاؿخصىُاث مؿدشجى مما ٢بله

ى مشل ؤن  ظٍ الىاخضة ٌؿدشجى مجها واخضة، َو ج٣ى٫: ٞخ٣ى٫: )ؤهذ َال٤ زالزا بال واخضة( َو

 
ٌ
 مجها )ٖلي ماثت بال ٖكغة بال ازىحن( ؤي: ماثت ها٢هت

ٌ
 مجها ازىان.ٖكغة

ٌ
 ها٢هت

ُ
 ، والٗكغة

 (1 - 22و )   22 – 222      

                                     =8 

       222   –   8       =41  

ا
 
لُه ٩ُٞىن مٗجى: )ؤهذ َال٤ زالز  (بال واخضة بال واخضة ٖو

 (     2 – 2)    َظا الىاخض ها٢و واخضو    2   –    1       

                                                                               =2 

 ؤي: زالر َل٣اث.    1=            2     –   1       

 ٞةطا ٢لذ: وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الاؾخصىاء مً ؤلازباث هٟي، ومً الىٟي بزباث، 

ا
 
 ( َظا اؾخصىاء مً ؤلازباث، ٞهى هٟي للىاخضة، زم إلاا ٢لذ:بال واخضة )ؤهذ َال٤ زالز

)بال واخضة( َظا اؾخصىاء مً الىٟي الؿاب٤، ٞهى بزباث، ٩ٞإّن )بال واخضة( الشاهُت طَبذ 

  ذ زالر َل٣اث.٢ٗ)بةال واخضة( ألاولى، وب٣ي اإلاؿدشجى مىه )زالر( ٞى 

حن وال٨ؿاجيالىظه الشاوَظا و  ، وازخاٍع ؤلاؾىىي ٖلى مظَبه صاثما في (1)ي َى مظَب البهٍغ

ٌ الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١؛ ألهه ًغي ؤّن )خمل ال٨الم ٖلى الصخت ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت( ٞع
 (2). 

ولم ٣ًىلىا في َظا التر٦ُب بالىظه الظي ًغظ٘ ُٞه الاؾخصىاء الشاوي )اإلا٨غع( بلى نضع ال٨الم، ٦ما      

  ماثت بال ٖكغة بال ازىحن( ٢لذ: )ٖليَّ لى 
ٌ
 مجها ؤي: ماثت ها٢هت

ٌ
 مجها ازىا، ٖكغة

ٌ
 ن.و٦ظل٪ اإلااثت ها٢هت

     (222 – 22   )–     1  

                42        –      1        =88 

ا
 
لُه ٩ُٞىن مٗجى: )ؤهذ َال٤ زالز  (بال واخضة بال واخضة ٖو

       (1    –   2   )– 2      

             =1                             

 ؤي َل٣ت واخضة.    2=            2     –   1               

                                                           

 .2114، 1/2111، مغظ٘ ؾاب٤،  اسحشاف الظشب مً لعان اللشبًىٓغ: ؤبى خُان ألاهضلسخي،  (1)

 .114، 114، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ًىٓغ: ؤلاؾىىي،  (2)
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ظا الىظه لم ًجئ به َىا في َظا التر٦ُب،  مَّ َو
َ
  ومً ز

ُ
 ٤ َل٣ت واخضة.ال جُل

)بال واخضة( بما ؤن  اإلاؿدشجى وؤصاجه ر٦ُب بإن ج٨غاع الاؾخصىاء بةٖاصةوزالنت ال٣ى٫ في َظا الت

 
 
ب٣ى اإلاٗجى )ؤهذ َال٤ زالز ا لالؾخصىاء ألاو٫ ُٞلُٛه، ٍو

 
ج٣٘  ا بال واخضة(، وبظل٪٩ًىن مؿخٛغ٢

 َل٣خا
 
ا بال واخضة( ن، وإما ؤن ٩ًىن اؾخصىاء مً اإلاؿدشجى الظي ٢بله، ٩ُٞىن اإلاٗجى: )ؤهذ َال٤ زالز

مَّ ، انٟغ  ٞهاع مجمٕى الاؾخصىاءًً َظٍ الىاخضة ًى٣و مجها واخضة، 
َ
 ب٣ُذ زالر َل٣اث. ومً ز

هِذ ) م٘ خٝغ ٠ُٖ، ٦ما في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: ؤما بن ٦غع لٟٔ اإلاؿدشجى
َ
ا إال واخذة  أ

ً
ػالم زالز

 (1) (وواخذة

ٗاص ِبلى ألابٗض أل ْٗ طا ؤم٨ً ٖىص اإلا: "بؤلاؾىىي ٣ًى٫  ٌُ ٝى ِبلى ما َى ؤ٢غب ٞال 
ُ
اب٘ ُ ن ألانل ِفي الخَّ

ِلي اإلا ًَ ن 
َ
ا٫ٕ، بطا ٖلمذ طل٪ ٞمً ٞغٕو اإلاؿإلت ما ى خبؤ

َ
ه) :ِبطا ٢

َ
  ِذ ؤ

َ
اِل٤ ز

َ
 َواِخَضة َوَواِخَضةالَ

َّ
ا ِبال

 
 ،(ز

خُذ  اٞع-ٞالصَّ ه الغَّ
َ
ال
َ
ظي ٢بله وِخُيئٖٗىص اإلا -يّ ٦ما ٢

َّ
ْؿدشجى ال

ُ
ى اإلا

َ
ٝى ِبل

ُ
٘ َواِخَضةُ

َ
٣ َُ
َ
ا٫ .ٍظ ٞ

َ
٢: 

ى  :اَوظه   (2)َوخ٩ى اْبً ٦ج
َ
هه ٌٗىص ٖلى ٢

َ
ا :لهؤ

 
ز
َ

ال
َ
ال  ،ز

َّ
٘ الش

َ
ا٫ ،روخُيِئٍظ ٣ُٞ

َ
ُه ٢ ه) :٧إهَّ

َ
اِل٤ َ ذؤ

َ
َخْحِن َ

َ
ل٣

 اإلاؿدشجى مجها، واإلاؿدشجى و٢٘ ًٞلت، ٩ٞان وواخضة
ُ
( ووظهه ؤن اإلا٣هىص بال٨الم بهما َى الجملت

 .(3)"ْٖىُصٍ بلى اإلا٣هىص ؤولى

ل اصة بن اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤن ٖىهغ الخدٍى ا اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ُٞه لِـ ٣ِٞ في ٍػ
 
( )زالز

 مدلَّ اإلاهضع وإخالله
 
اصة الجملت الاؾخصىاثُت اإلا٩ىهت مً اإلاؿدشجى مىه )زالز ؾخصىاء ا( وؤصاة الا ، وفي ٍػ

اصة خٝغ ٠ٍُٖ ٢بله، واإلاؿدشجى )واخضة( بل ُٞه مً ٚحر ج٨غاع ألصاة  ج٨غاع للٟٔ اإلاؿدشجى، وٍػ

ر الخ٨م ٨ٞغع ٧لمت واخضة )التي في ألازحر(،  الاؾخصىاء ل ٢ض ّٚحر اإلاٗجى، ومً زمَّ حٛحَّ ظا الخدٍى َو

 ال٣ٟهي، 
ُ
 ُٞم٨ً ؤن ج

َّ
 ُل

 
٤ ؤو ،ا ٤ زالز

َّ
ل
َ
ُ
ُ
ٖلى خؿب اإلاٗجى الٗم٤ُ في ْٖىص اإلاُٗٝى ؛ واخضةج

 )وواخضة(:

                                                           

 .112، م: 211جغ٦ُب ع٢م:  (1)

اؾت ال٣ٟه والضهُا، ٢خل:  (2) َى ال٣اضخي ؤبى ال٣اؾم ًىؾ٠ بً ؤخمض بً ٦ج، مً ألاثمت الكاُٞٗت، ظم٘ بحن ٍع

، )بحروث: صاع الغاثض الٗغبي، 2، جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، ٍػبلاث الفلهاءٌ(، ًىٓغ جغظمخه ٖىض: الكحراػي، 421)

 .224، 228م(، م: 2452

 .112: ، مغظ٘ ؾاب٤، مالىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)
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 ىن الىظه ألاو٫: و٢ٕى َل٣ت واخضة؛ ٖلى اٖخباع ؤ لى ب( ٖاص ة)٧لمت واخضة ألازحر  اإلاُٗىٝ َو

ى اإلاؿدشجى   ) :٩ٞإهه ٣ًى٫ ، مت واخضة التي بٗض بال()٧لألا٢غب له، َو
ً
إال  ،اأهذ ػالم زالز

  واخضة. ذ َل٣تى٢ٗٞؤي: بال ازىحن،  - وواخذة واخذة

م٨ً جمشُلها:  ا إال )واخذة وواخذة(ٍو
ً
 أهذ ػالم زالز

                   1    –      (2    +2     ) 

                                        =1 

 ؤي: َل٣ت واخضة.    2=            1          –       1                   

ا بال َل٣خحن( ٞى٢ٗٞالبيُت الٗم٣ُت ) 
 
 واخضة.َل٣ت ذ ؤهذ َال٤ زالز

  ىن الىظه الشاوي: و٢ٕى زالر َل٣اث؛ ٖلى اٖخباع ؤ ( ٖاص ة)٧لمت واخضة ألازحر  اإلاُٗٝى َو

ى ٧لمت لى اإلاؿدشجىب  ) مىه َو
 
ؤي ؤهذ َال٤ - أهذ ػالم زالزا إال واخذة٩ٞإهه ٢ا٫: ) ،ا(زالز

 .ُل٣ذ زالزا، ٞ(زالر اإلاؿدشجى مجها واخضة)ُٟٗها ٖلى ٞ واخذةو :، زم ٢ا٫-َل٣خحن

م٨ً جمشُلها:    وواخذة. (زالزا إال واخذة)أهذ ػالم ٍو

               (1  –   2     +    )2       

                            =1 

 ؤي: زالر َل٣اث.    1=            2+            1                             

 ن وواخضة( ٞهاعث زالر.ٞالبيُت الٗم٣ُت )ؤهذ َال٤ ازىح

م٨ً الخ٨م بترظُذ الغؤي ألاو٫؛ ألهه ؤم٨ً ٠ُٖ اإلاُٗٝى بلى ألا٢غب مىه، ٞال ٌٗاص بلى  ٍو

ألابٗض؛ ختى ال ًٟهل بُجهما، زم بن الٟهل الظي خهل في الىظه الشاوي بحن اإلاُٗٝى واإلاُٗىٝ 

. ٤ الؿام٘ في جٟؿحٍر  ٖلُه ٞهٌل ٢ض ًاصي بلى اللبـ في اإلاٗجى، ؤو ًَغ

هِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
َ
 (1) (وواخذة إال واخذةػالم ػللخحن  أ

٣ًى٫ ؤلاؾىىي: "وال٣ُاؽ في َظٍ اإلاؿإلت ؤن ٌٗىص بلى الجملت ألاولى، وهي َل٣خحن، وخُيئظ ٣ُٞ٘ 

ن الا٢خهاع ٖلى ألاولى؛  ع ٖىصٍ بلى الجملت الشاهُت الؾخٛغا٢ه بًاَا، ٞخٗحَّ
َ
ٖلُه َل٣خان؛ ألهه ٢ض حٗظ

٤ ألاولىم٘ بم٩ان ا٢خهاع ٖى  -ؤي ألاولى-ألهه بن ٖاص بلحها  ٍع بٍُغ
ّ
، ل٨ً بجى صٍ بلى ما ًلُه، ٞم٘ حٗظ

جم٘؟ ُٞه وظهان، ؤصخهما ٖضم الجم٘، ؾىاء ٧ان  ًُ الغاٞعي َظٍ اإلاؿإلت ٖلى ؤن اإلاّٟغ١ َل 

                                                           

 .118، م: 241جغ٦ُب ع٢م:  (1)
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ا بال واخضة( ٣ُٞ٘ َل٣خان، وإن 
 
مؿدشجى ؤو مؿدشجى مىه. ٞةن ٢لىا بالجم٘ ٩ٞإهه ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ زالز

جم٘، ٩ُٞىن الاؾخصىا ًُ ا ٣ُٞ٘ الشالر. والظي  ٢اله مك٩ٌل إلاا ط٦غهاٍ، زم بهه مهما ٢لىا: ال 
 
ء مؿخٛغ٢

 . (1)ؤم٨ً خمل ال٨الم ٖلى الصخت ٧ان ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت ٦ما ج٣ضم بًًاخه"

اصة والخ٨غاع: ٞؼاص اإلاٟٗى٫  ل الٍؼ اإلاخدب٘ لهظا التر٦ُب ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖىهغي الخدٍى

ى ٧لمت  )َل٣خحن(، زم ٠ُٖ بٌٗ الٗضص ٖلى بٌٗ، في ٢ىله: )َل٣خحن اإلاُل٤ اإلابحن للٗضص، َو

وواخضة(، زم ػاص ؤصاة الاؾخصىاء و٦غع اللٟٔ الؿاب٤  )واخضة(، ل٨ىه ظٗله مؿدشجى، ٞهل ٌٗىص َظا 

جم٘ بحن الٗضصًً )َل٣خحن  )َل٣خحن( ؤم ٖلى ٧لمت )وواخضة(؟ الاؾخصىاء ٖلى ٧لمت ًُ وبمٗجى آزغ: َل 

 ه، ؤم ًٟغ١َّ بُجهما؟اإلاؿدشجى مىوواخضة( في 

 :(2)وألظل طل٪ ًبحن الغاٞعي ؤن ٞحهما وظهحن

  ،الىظه ألاو٫: بالجم٘ بحن ٧لمتي: )َل٣خحن وواخضة( في اإلاؿدشجى مىه، ٞخهبذ زالر َل٣اث

 زم ج٩ىن ٧لمت )بال واخضة( مؿخصىاة مً الشالر، ٞخ٣٘ َل٣خان. 

م٨ً جمشُلها:  هِذ ٍو
َ
 ػالم )ػللخحن وواخذة( إال واخذة أ

                                                      (1          +2) 

 ،  ؤي: ج٣٘ َل٣خان. 1=          2         –         1=                                  

مَّ 
َ
 .َل٣خحن() :ؤي ، بال واخضة (زالزا)ؤهذ َال٤ : اإلاٗجىٞ ومً ز

  :َل٣خحن وواخضة(، وج٩ىن ٧لمت )بال واخضة( مؿخصىاة الىظه الشاوي: بٗضم الجم٘ بحن ٧لمتي(

ا؛ ألهه اؾدشجى مً ا
 
إلاؿدشجى ما ًمازله، مً ٧لمت )وواخضة(، وخُجها ؾ٩ُىن الُال١ مؿخٛغ٢

ّم باَال وؾ٩ُىن َظا الاؾخصىاء
َ
جب٣ى الجملت: )ؤهذ َال٤  ، وؾُخلػى )بال واخضة(، ومً ز

ا.
 
لحها ٣ُٞ٘ الُال١ زالز   َل٣خحن وواخضة(، ٖو

م٨ً جمشُلها:   هِذ ٍو
َ
 (     وواخضة بال واخضة)  َال٤ َل٣خحن  ؤ

 1=   اؾخصىاء باَل )ملػي(         2+              1                                                           

                                                           

 .114، 118، مغظ٘ ؾاب٤، م: الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (1)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (2) ا: الىىوي، 18، 4/15، مغظ٘ ؾاب٤،  في ششح الىححز اللٍض  ً ىٓغ ؤً سوطت الؼالبحن وكمذة ، ٍو

 41، 8/41، مغظ٘ ؾاب٤، اإلافخحن
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مَّ 
َ
 .()زالر :ؤي (واخضة : )ؤهذ َل٣خحن واإلاٗجىٞ ومً ز

ى بالجم٘، وإٖاصة ٧لمت )بال واخضة( بلى الجملت ألاولى وؤلاؾىىي ًغجر الىظه ألاو٫،  َو

 بإن )خمل ال٨الم 
 

ال ِ
ّ
ع بٖاصجه بلى ٧لمت )واخضة( الؾخٛغا٢ه بًاَا، وبُالهه؛ مٗل

ّ
)َل٣خحن(؛ ألهه حٗظ

 ٖلى الصخت ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت(.

 صتخال 

٘ الخ٨غاع في جغا٦ُب الُال١   بياٞخهًجضع ال٣ى٫ بإَمُت  بٗض جدبُّ
 
ل،  اهمُ مً ؤهماٍ الخدٍى

٣ها َظٍ ألاهماٍ ا بَّ ا حكىمؿ٩ي َو ل لتي ؤ٢َغ ٖلى الترا٦ُب الٗغبُت، ولم ٌٗؼوا بلحها  ُىن الخدٍى

 الخ٨غاع.

ل، ًغظ٘ ألؾباب ّٖضة: اواخض  إن اٖخباع الخ٨غاع و   مً ؤهماٍ الخدٍى

 ا، ؤو ٨غع بٌٗ ٖىانَغ ًُ ا ؤو  ٨غَع ًُ ٨غع ما  ٞهى حُٛحر ؾُخي ًدضر في الجملت الىىاة، بإن  ًُ

ت مً  ل( الظي َى مجمٖى ا م٘ مٟهىم )ؤهماٍ الخدٍى ظا الىن٠ ًخىا٤ٞ ظضًّ ِػٍض ٞحها، َو

ر الجملت ًٖ ق٩لها اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت الٗم٣ُت. ت التي حّٛحِ  الخُٛحراث اللٍٛى

 ظا ما ل ٩ًىن إلياٞت مٗجى ظضًض ٖلى الجملت الىىاة، َو خهل في  ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الخدٍى

  جغا٦ُب الُال١ التي ٦شحر مً
 
اصة ى آزغ ٍػ

اإلاٗجى الظي ٧ان ًٖ ؤياٝ الخ٨غاُع ٞحها مٗج 

ر الخ٨م ال٣ٟهي، ٧إن  ،بالتر٦ُب ألاو٫  ا الُال١ ٣ً٘ ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ٌّٛحِ ا باثى 
 
َال٢

ا بغظٗت ؤي بُل٣ت واخضة وبشالر َل٣اث ؤ
 
 .َال٢

  لُت ض ؤهه  -٦ما بُيذ ألامشلت -ؤن الخ٨غاع ًخضازل م٘ ٦شحر مً ألاهماٍ الخدٍى
ّ
ظا ًا٦ َو

ل. ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
 ًمازلهم في ٧ىهه همُ

 ٞجاءث:  ًجض ؤجها جىّىٖذ، هىإ الخ٨غاع في جغا٦ُب الُال١واإلاخإمل أل 

o  ،ا )بخ٨غاع اإلاٗجى واللٟٔ مسخل٠( ٦ما في الخٗبحر بمتراصٞاث الُال١ ا مٗىىًٍّ م٨غعة ج٨غاع 

 ٧الؿغاح والٟغا١. 

o  ا ظا الخ٨غاع ٢ض ًُٟض جإ٦ُض اإلاٗجى هٟؿه، و٢ض م٨غعة ج٨غاع  ا )بخ٨غاع اللٟٔ(، َو ًُّ لٟٓ

ا للمٗجى ألاو٫.
 
ى ؤزغ مًاٞ  ًُٟض جإؾِـ مٗج 
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  الخدىٍل بالحشهت ؤلاكشابيت

(Transformation by syntactic diacritics) 
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 لخدىٍل بالحشهت ؤلاكشابيت.االفصل العادط: 

ل بالخغ٦ت ّٗض مً ؤبغػ  ٢بل الخضًض ًٖ الخدٍى ٌُ ؤلاٖغابُت ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلاٖغاب 

ا مً اللٛاث، ٞهى حُٛحر في ؤوازغ ال٩لماث بدؿب  ز اللٛت الٗغبُت ًٖ ٚحَر ت التي جمّحِ الٓىاَغ اللٍٛى

ى "ٖىهغ ؤؾاسخي مً ٖىانغ الٗال٢اث بحن وخضاث التر٦ُب"حٛحُّ  ت، َو اثٟها الىدٍى وؾُلت و ، (1)ر ْو

ت الخهٝغ في البىاء التر٦ُبي للجملت،مً وؾاثل الاحؿإ في اللٛت   و  بةُٖاء اإلاخ٩لم خٍغ
 
في  مىده ؾٗت

 .الىٟـ مً مٗاٍن  ما فيؤلاباهت ٖوالخإزحر، وله صوٌع ٦بحر في  الخ٣ضًم

 واإلالنى: يتؤلاكشابالحشهت اللالكت بحن 

ه الٗلماء مىظ ال٣ضم بلى الٗال٢ت اإلاخباصلت ب حن ؤلاٖغاب واإلاٗجى، ٞغبُىا بحن اإلاٗجى اللٛىي ل٣ض جيبَّ

غاب ؤنله البُان، ٣ًا٫: ؤٖغب الغظل ًٖ 142والانُالحي لئلٖغاب، ٣ًى٫ الؼظاجي ]ث: ٌ[: "ؤلٖا

ِٗغب ًٖ هٟؿها( ... 
ُ
ب ح ِّ خاظخه، بطا ؤبان ٖجها، وعظل مٗغب ؤي ُمبحٌن ًٖ هٟؿه، ومىه الخضًض: )الش

حن إلاا عؤوا في ؤوازغ  ا، زم بن الىدٍى ِبحُن ٖجها ؾّمٍى بٖغاب 
ُ
ألاؾماء وألاٞٗا٫ خغ٧اث جض٫ ٖلى اإلاٗاوي وج

ا" ا بلحها، (2)ؤي: بُاه 
 
ا اإلاٗاوي، وج٩ىن ٞاٖلت، ومٟٗىله، ومًاٞت، ومًاٞ ،  "وإلاا ٧اهذ ألاؾماء حٗخىَع

ا وؤبيُتها ؤصلت ٖلى َظٍ اإلاٗاوي، بل ٧اهذ مكتر٦ت، ُظٗلذ خغ٧اث ؤلٖا  ولم ٨ًً في نىَع
ُ
ىبئ غاب ٞحها ج

ض ٖلى ؤن الٟٗل له، وبىهب ٖمغو ٖلى ؤن  ًٖ َظٍ اإلاٗاوي، ٘ ٍػ ىا بٞغ
ُّ
ا( ٞضل ٌض ٖمغ  ٣ٞالىا: )يغب ٍػ

ض ٖلى بياٞت الٛالم بلُه. و٦ظل٪ ؾاثغ  ىا بسٌٟ ٍػ
ُّ
ٍض(، ٞضل الٟٗل وا٢٘ به، .... و٢الىا: )َظا ٚالم ٍػ

٣ مىا الٟاٖل بن ؤعاصوا طل٪ ؤو ّض اإلاٗاوي، ظٗلىا َظٍ الخغ٧اث صالثل ٖلحها؛ لُدؿٗىا في ٦المهم، ٍو

 . (3)اإلاٟٗى٫، .... وج٩ىن الخغ٧اث صالت ٖلى اإلاٗاوي"

غابُت لها ت صوٌع  ٞالخغ٧اث ؤلٖا ظا ما ٦بحر في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى، والخمُحز بحن اإلاٗاوي الىدٍى ، َو

غاُب الظي ظٗله 153ؾب٤ بلُه ابً ٢خِبت ]ث: ا ل٨المها وخٌ[ ٣ٞا٫: "ولها ؤلٖا  ُ
ْ
ها، لُت لىٓامهللا وق

ا في بٌٗ ألاخىا٫ بحن ال٨المحن اإلاخ٩اٞئحن، واإلاٗىُحن املخخلٟحن ٧الٟاٖل واإلاٟٗى٫، ال ًّٟغ١ 
 
اع٢ ٞو

                                                           

ت والخؼبي الىؿابف الذالليتقٗحر، دمحم عػ١،  (1) ، مشللجملت اللشبيت، دساظت للالكاث اللمل الىدىي بحن الىـٍش

 .11مغظ٘ ؾاب٤، م:

م(، م: 2454، )بحروث: صاع الىٟاجـ، 1، جد٤ُ٣ ماػن اإلاباع٥، ٍؤلاًظاح في كلل الىدىالؼظاجي، ؤبى ال٣اؾم   (2)

42. 

 .52، 34اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:   (3)
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غاب .... ولى ؤن ٢اعث ا ٢غؤ:  بُجهما بطا حؿاوث خاالَما في بم٩ان الٟٗل ؤن ٩ًىن ل٩ل واخض مجهما بال باإٖل

٤  ، (1)َّزث رث يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب ُّٱ ا وؤٖمل ال٣ى٫ وجغ٥ ٍَغ
ّ
الابخضاء بةه

٣ َب اإلاٗجى ًٖ ظهخه وؤػاله ًٖ ٍَغ
َ
ل
َ
ه، خٞحها بالىهب، ٖلى مظَب مً ًىهب )ؤّن( بال٣ى٫ .... ل٣

ا ل٣ىلهم: )بن هللا ٌٗلم ما ٌؿغون وما ٌٗلىىن(" غاب  (2)وظٗل الىبي ٖلُه الؿالم مدؼوه  ٞجٗل ؤلٖا

ا بحن اإلاٗاوي، واإلاٗاوي التي ٣ًهضَا هي اإلاٗا
 
ُُٟت ٧الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت وؤلاياٞت ...بلخ.ٞاع٢  وي الْى

ؿخمغ في طل٪ ابً ظجي ] ا في ؤلاباهت ًٖ اإلاٗاوي باأللٟاّ، ٞةطا 141َو ٌ[ ُٞجٗل لئلٖغاب صوع 

زث الٟاٖل مً  ٗذ ؤخضَما وههبذ آلازغ محَّ ا ؤبىٍ( ٞٞغ ٢لذ: )ؤ٦غم ؾٌُٗض ؤباٍ( و)ق٨غ ؾُٗض 

ا ا واخض  وؤلاٖغاب ٖىض ابً ٞاعؽ ]ث:  .(3)الؾخبهَم ؤخضَما مً ناخبه اإلاٟٗى٫، ولى ٧ان ال٨الم قغظ 

141 ]ٌ" ٌُ ما  ٗٝغ الخبر الظي َى ؤنل ال٨الم، ولىالٍَى الٟاع١ بحن اإلاٗاوي اإلاخ٩اٞئت في اللٟٔ، وبه 

ٌب مً اؾخٟهام ز ٞاٖل مً مٟٗى٫، وال مًاٝ مً مىٗىث، وال حعجُّ ، ٞةطا (4)"، وال وٗذ مً جإ٦ُضُمّحِ

ض( مً ٚحر بٖغاب لم ًّٟغ١ِ بحن الخعجب والاؾخٟهام والىٟي، ٢ٞا٫ ٢اثٌل:  ةطا ٢ا٫: )ما )ما ؤخؿً ٍػ

ا!(، ؤو  ض  ًَ ٍػ غاب ًٖ اإلاٗجى اإلاغاصؤخؿ ٌض( ؤبان باإٖل ًَ ٍػ ٍض؟( ؤو )ما ؤخؿ ًُ ٍػ وللٗغب في طل٪  .)ما ؤخؿ

ا بحن اإلاٗاوي حَر ا، ٞهم ًّٟغ٢ىن بالخغ٧اث ٚو  .(5)ما لِـ لٛحَر

هي بًمان  -(6)وما قابهها مما ال ًدؿ٘ املجا٫ لظ٦ٍغ َىا -َظٍ الىهىم وال٨ٟغة وعاء ٧ل 

غاب في الضاللت ٖلى اإلاٗاوي، وقُٕى الا٢خىإ بضوٍع في جىظُه صاللت الترا٦ُب،  ال٣ضماء بإَمُت ؤلٖا

كلى  اإلاخيلم ٌلشب هالمه بىاءً ، وفي م٣ابل طل٪ هجض ٌلشب اإلاخيلم هالمه ليذٌ كلى اإلالنى خُض

                                                           

 .53ؾىعة ٌـ، آلاًت:   (1)

ل مشيل اللشآنابً ٢خِبت، ٖبضهللا بً مؿلم،  (2) ، جد٤ُ٣: الؿُض ؤخمض ن٣غ، )ص.ٍ(، )ال٣اَغة: صاع  بخُاء جأٍو

 وما بٗضَا. 22م(، م: 2414ال٨خب الٗغبُت، ِٖسخى البابي الخلبي، 

 وما بٗضَا. 11/ 2، مغظ٘ ؾاب٤، الخصابصًىٓغ: ابً ظجي،  (3)

ىٓغ: ابً ٞاعؽ، (4)  ، )ص.ث( ُبٗت ِٖسخى البابي الخلبيم)ص.ٍ(، )ال٣اَغة: ض ؤخمض ن٣غ، جد٤ُ٣، الؿُ ،الصاخبي ًُ

 .53م: 

ىٓغ: (5)  .124م:  ،اإلاغظ٘ الؿاب٤ ًُ

ىٓغ:لالؾتزاصة  (6) ، )ص.ٍ(، )ال٣اَغة: اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  ًُ

ب للُباٖت واليكغ،   .م( 1222صاع ٍٚغ
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ي ؤعاص الخٗبحر ٖىهالظ اإلالنى
؛ ؤلاكشاب ٌعبم اإلالنى، ٞال ٚغابت في ؤن ًىّو بٌٗ الىداة ٖلى ؤن (1)

ىا في الى٢ذ هٟؿه ٖلى ؤّن  بٖغاب  ؛ ٞالاإلالنى هى الزي ٌعبم ؤلاكشابألهه الضا٫ ٖلُه، وؤن ًىهُّ

غ  مً زّم صون ٞهٍم للمٗجى، و  خ٣اص الغاسخ بالهلت الىز٣ُت بحن ؤلٖا اب واإلاٗجى؛ ٞال ٚغابت في قُٕى الٖا

"وما ٧ان الٗغب لُلتزمىا َظٍ الخغ٧اث، ٣ًى٫ ببغاَُم مهُٟى:  .(2)بط ال اهٟهام ألخضَما ًٖ آلازغ

ا" غ اإلاٗجى قِئ  دغنىا ٖلحها طل٪ الخغم ٧له، وهي ال حٗمل في جهٍى . واإلاخإمل في ٦شحر مً (3)ٍو

ٞلى هٓغها بلى الىىاحي  اإلاؿاثل ال٣ٟهُت وجىظحهاث آلاًاث ال٣غآهُت ًجض مهضا١ ما طَبىا بلُه،

ا في الخىظُه ال٣ٟهي  .(4)، لىظضها ؤجها حٗخمض ٖلى ٞهم اإلاٗجى وجدضًضٍال٣ٟهُت وصوَع

ا آزغ  ٣ غابُت واإلاٗجى، واؾدبٗض ؤن  (5)ٚحر ؤن ٍٞغ ٌ َظٍ الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن الٗالمت ؤلٖا ٞع

غابُت بًٗها ببٌٗ؛ ألن ألانل في  ًاحى بها لىنل ال٩لماثبل بقاعاث للمٗاوي،  ج٩ىن الٗالمت ؤلٖا

ا، ومً ؤبغػ َاالء: ٢ُغب ]ث: ٌ[، وجالٍ مً املخضزحن: ببغاَُم ؤهِـ  ٧123ل ٧لمت َى ؾ٩ىن آزَغ

 
 

ت ٖلى ؤلؿىت اإلاخ٩لمحن، ووي٘ ٞهال غاب نىاٖت ؤج٣جها الىداة، ولِؿذ ْاَغة لٍٛى ن ؤن ؤلٖا الظي بحَّ

ىه: )لِـ للخغ  غاب مً ؤبغػ ٖىاٍو ٦ت ؤلاٖغابُت مضلى٫(، هوَّ ُٞه ٖلى ٖضم ٧امال ًخدّضر ًٖ ؤلٖا

غاب ٖىضٍ ٖلى مٗجى الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت، وؤما  ؤَمُتها في الضاللت ٖلى اإلاٗجى، ٞال جض٫ خغ٧اث ؤلٖا

الظي ًدضص مٗاوي الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت ٞحها َى هٓام الجملت، وما ًدُِ بها مً ْغٝو 

 .   (6)ومالبؿاث

ل٨ذ ظاهبحن مخ٣ابلحن، مً جطخٍُم لكإن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت وإطا ٧اهذ مشل َظٍ آلاعاء التي ؾ

ا   ً ا، ٞةن عؤ
ِي صاللتها ٖلى اإلاٗجى مُل٣  ْٟ

َ
ً قإجها وه ً في تهٍى وج٩لُٟها ؤ٦ثر مما جدخمل، ومبالٛت آزٍغ

                                                           

ا ٢بل  (1) ا ٧ان ؤو مغ٦ب  ض ؤن ٌٗغبه مٟغص  في َظا ٣ًى٫ الؼع٦صخي: "بهه ًجب ٖلى الىاْغ في ٦خاب هللا ؤن ًٟهم مٗجى ما ًٍغ

غاب؛ ٞةهه ٕٞغ اإلاٗجى"   .2/121، مغظ٘ ؾاب٤، البرهان في كلىم اللشآنؤلٖا

ىٓغ: (2) غاب في الضعؽ الىدىي ، الٛامضي ًُ آلداب ل مجلت حاملت الؼابف ،دمحم ؾُٗض، الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلٖا

 .141 م: م(،1221، املجلض الشاوي، الٗضص الخاؾ٘، )والتربيت

 .48م(، م: 1221صاع آلاٞا١ الٗغبُت،  :ال٣اَغة)ص.ٍ(، ) إخياء الىدى، ، ببغاَُم،مهُٟى(3)

، ب الشوطت الىذًتأزش اللىاكذ الىدىٍت والبالغيت في البىاء الفلهي لىخا ًىٓغ: ؤبى ظغاع، ؤخمض مدمىص ٖبضهللا، (4)

 .11م(، م: 1224عؾالت ماظؿخحر، )ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، 

اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم دمحم خماؾت ٖبض الل٠ُُ ال٨شحَر مً آعاء املخضزحن في ٦خابه،  جدّب٘ (5)

 .وما بٗضَا 135، مغظ٘ ؾاب٤، م: والحذًث

ى (6) ت، 1ٍ، مً أظشاس اللغتٓغ: ؤهِـ، ببغاَُم ، ًُ  .118  - 281م(، م: 2433، )ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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غاب واإلاٗجى، ٞداو٫  ؤن ًّىظه الخغ٦ت ؤلاٖغابُت  ا لم ًهل بلى َظا الخض في به٩اع الٗال٢ت بحن ؤلٖا
 
زالش

ىت واخضة مً ٖضة ٢غاثً ًخم اإلاٗجى بخ بىنٟها ا، ٞهي بخضي ال٣غاثً اللُٟٓت٢ٍغ : )الغجبت، ًاَٞغ

ت: )ؤلاؾىاص،  والهُٛت، واإلاُاب٣ت، والغبِ، والخًام، وألاصاة، والىٛمت( في م٣ابل ال٣غاثً اإلاٗىٍى

، وحٗمل والخسهُو، واليؿبت، والخبُٗت، واملخالٟت(، "ٞالٗالمت ؤلاٖغابُت جخٗاون م٘ َظٍ ال٣غاثً

 . (1)ظمُٗها ٖلى جماؾ٪ الجملت وإخ٩ام بىائها اللٛىي"

غاب، بط  غابُت( هي ظاهب واخض مً ظىاهب ؤلٖا كاع في َظا اإلا٣ام بلى ؤن )الٗالمت ؤلٖا ٌُ جُضع ؤن  ٍو

غابُت( ؤو )اإلاى٢٘ ؤلاٖغابي(،  ى )الخالت ؤلٖا لئلٖغاب مٟهىٌم آزغ ال ًىٟهل ًٖ الٗالمت ؤلاٖغابُت َو

غابُت( هي ٞةطا ٧اهذ )ا غابُت( هي ازخالٝ ؤوازغ ال٩لماث في الجملت، ٞةن )الخالت ؤلٖا لٗالمت ؤلٖا

 مُٗىت
 
ُٟي صازل الجملت، وجىظُه اإلاىدجى الظي اؾخد٣ذ به ٖالمت ، (2)جدضًض مى٢٘ ال٩لمت الْى

ٞالخالت ؤلاٖغابُت جدىاو٫ ٧لماث مٗغبت طاث ٖالمت بٖغابُت ْاَغة، و٧لماث مٗغبت ال جٓهغ ٖلحها 

 ال
 

ٗالماث ؤلاٖغابُت للخٗظع ؤو الش٣ل ؤو اقخٛا٫ املخل بدغ٦ت مىاؾبت، وجدىاو٫ ٧لماث مبيُت،  وُظمال

ُٟت اإلاٟغص، ُٞخٗغب ٞاٖلت ؤو مٟٗىلت ؤو خا٫ .... بلخ، ومشل َظٍ ال٩لماث ج٩ىن زالُت  جيخ٣ل بلى ْو

غاب ٞلها خالت بٖغابُت حٗٝغ ًٖ  غابُت، ولِؿذ زالُت مً ؤلٖا ٤ ال٣غاثً.مً الٗالمت ؤلٖا  ٍَغ

لخٔ في الظًَ؛ ألجها ؤمٌغ اٖخباَي" ًُ غابُت ؤمٌغ  غابُت (3)وبظل٪ "ٞالخالت ؤلٖا ، بسالٝ الخغ٦ت ؤلٖا

 ٫ ى ظضًض جدىَّ ل جغ٦ُب بلى آزغ؛ إلياٞت مٗج  ٞهي حُٛحر ؾُخي ًدضر في ْاَغ ال٩لمت، جمَّ به جدٍى

ل وؤهماَه و  ٗجى بالخدٍى
ُ
ا في حُٛحر اإلاٗجى؛ ألظل طل٪ ًٖ الظي ٧ان، وإلاا ٧اهذ َظٍ الضعاؾت ح ؤزَغ

غابُت( والخُٛحراث التي جدضر في التر٦ُب هدُجت ازخالٝ الٗالمت  ازخهذ بخدب٘ )الٗالمت ؤلٖا

غابُت.   ؤلٖا

ل:  اللالكت بحن الحشهت ؤلاكشابيت والخدٍى

بٗض الٗغى الؿاب٤ الظي جُّغ١ لبٌٗ ظىاهب اعجباٍ الٗال٢ت وجباصلها بحن الٗالمت ؤلاٖغابُت 

اواإلاٗجى، ًٓهغ في يىء َظٍ الهلت اعجب
 
ل بىنٟها همُ  الٗالمت ؤلاٖغابُت بالخدٍى

ُ
مً ؤهماَه،  اٍ

                                                           

 .124، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  (1)

ىٓغ: (2) غاب في الضعؽ الىدىي  ًُ آلداب ل مجلت حاملت الؼابف ،الٛامضي، دمحم ؾُٗض، الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلٖا

 .وما بٗضَا 143 م: ، مغظ٘ ؾاب٤،التربيتو 

 .215، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  (3)
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لُت ٖىض حكىمؿ٩ي و  ت الخدٍى ٘ للىٍٓغ ا -بالُب٘  -اإلاخدّبِ
 
ل، بط  ال ًغي َظا الىٕى همُ مً ؤهماٍ الخدٍى

ت، ال ٘ للتر٦ُب في اللٛت الٗغبُ وظىص له في اللٛت ؤلاهجلحًز  اإلاخدّبِ
ًّ غابُت ل٨ ت ًجض ؤّن بصعاط الخغ٦ت ؤلٖا

 ُٞه ٦ٗىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل 
َ
لُىن ؤْمٌغ و٠٢  هٟؿه الظي و٢ٟه ال٣ضماء الٗغب الخدٍى

َ
اإلاى٠٢

غابُت ولم ٌُٗؼ بلحها ؤي صوٍع   ؤلٖا
َ
غابُت واإلاٗجى، ٣ْٞؿٌم ججاََل الخغ٦ت في بزباث الٗال٢ت بحن الخغ٦ت ؤلٖا

 في ببغاػ
َ
ل، و٢ؿم آزغ بالٜ ل  في الخدٍى ا لٗامل، بل هي همِ جدٍى ٌ ؤن ج٩ىن ؤزغ  ٢ُمتها، وٞع

مؿخ٣ل له صوٍع ال٨بحر في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى، ومً ؤواثل ؤصخاب َظا الغؤي: زلُل ٖماًغة، خُض ؤبغَػ 

 وؤزٌغ في  غابُت في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى٢ُمت الخغ٦ت ؤلاٖ
ٌ
قإجها قإن ؤي ٞىهُم في ال٩لمت، له ٢ُمت

مَّ ا في الىٟـ مً مٗاٍن، ؤلاٞهاح وؤلاباهت ّٖم 
َ
ا إلاا في هٟـ اإلاخ٩لم مً  ومً ز  ٣ ا ُمد٣ِّ مٗجى ٩ًىن حُٛحَر

ض ؤلاباهت وؤلاٞهاح ٖىه،  ا، ول٨ىه ًٍغ ٞةطا ٢ا٫ اإلاخ٩لم: )ألاؾُض( ًضع٥ الؿام٘ ؤهه ؤعاص ؤن ًى٣ل له زبر 

ضٍ اإلاخ٩لم،  :بن ٢ا٫ مَّ )ألاؾَض( ٞةنَّ اإلاٗجى ًخٛحر بلى مٗجى الخدظًغ الظي ًٍغ
َ
ٟٞىهُم )الخغ٦ت(  ومً ز

ر  َى الٟىهُم الىخُض َىا الظي في حُٛحٍر حُٛحٌر للمٗجى، وال ًم٨ً حُٛحر ؤي ٞىهُم آزغ، ٧إن ٌّٛحِ

ُماث جخٛحر الهىعة الظَىُت التي حكحر  نىث الؿحن بالكحن، ؤو الهمؼة بالٟاء، بط بخُٛحر َظٍ اإلاىٞع

ى نىعة طَىُت ظضًضة ل٨جها مغجبُت باألولى بؿبب، ٞهى ًاصي بل لحها ٧لمت )ؤؾض(، ؤما حُٛحر الخغ٦تب

ع مً الؿُا١، وال بداظت بلى ٖال٢ت ؤلاؾىاص التي هي ع٦ً عثِـ في  ٣ضَّ
ُ
وهي لِؿذ بداظت بلى ٧لمت ج

 بىاء الجملت الٗغبُت. 

٘ ٖماًغة بٌٗ ألاؾالُب الٗغبُت ألازغي: ٧الخدظًغ وؤلاٚغاء، والازخهام، وؤؾماء  و٢ض جدبَّ

ت، واؾخيخج مً ألاٞٗا٫، والا  ز ٦م الخبًر ؾم اإلاىهىب بٗض واو اإلاُٗت، والٟٗل اإلاىهىب بٗضَا، وممّحِ

ى  غابُت َى الٗىهغ الظي خّى٫ الجملت مً مٗجى بلى مٗج  ٧ل َظٍ ألاؾالُب ؤن حُٛحر الخغ٦ت ؤلٖا

ا ا ؤزغ  ٍٝ  لٗامٍل  ظضًض، ومً ؤؾلىب بلى آزغ، ولِـ حُٛحَر   ُى ٟغِ ًَ مدظو
 
٧ل  بٖغابُت مُٗىت ٖلى خغ٦ت

ىا في البدض ًٖ اإلابرع والٗامل في ٧ل خغ٦ت بٖغابُت، في خحن ؤهه ٧لمت ، ولظل٪ عؤي ؤن الىداة ؤؾٞغ

    .(1)٧ان ٖلحهم ؤن ًىٓغوا لها ٖلى ؤجها هدُجت للخُٛحر في اإلاٗجى ولِؿذ هدُجت لدؿلِ ٖامل

اء الٗامل، ً بها وهي بلٛوالظي ًخإمل ما طَب بلُه ٖماًغة ًغي بىيىح ؤهه اهُل٤ مً ٨ٞغة آم

ل  وبظل٪ ا مً ٖىانغ الخدٍى ا ٖىهغ  ٧ان ٖلُه ٖؼو ؤي حُٛحر في اإلاٗجى بلى الخغ٦ت ؤلاٖغابُت، باٖخباَع

ع البيُت  ج الترا٦ُب، ٟٞي التر٦ُب الؿاب٤ )ألاؾَض( ٢ضَّ ٟه في جسٍغ
ُّ
ظا ما ؤّصي بلى ج٩ل ا بظاجه، َو ٢اثم 

                                                           

ىٓغ:   (1)  .252 -215ؾاب٤، م:  مغظ٘م(، 2484)، في هدى اللغت وجشاهيبهاٖماًغة، زلُل، ًُ
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ل با ا لِكحر الٗم٣ُت ٞحها بإجها )َظا ألاؾُض( زم ظغي ٖلُه جدٍى  ٖ ى لخظٝ، ٞهاع التر٦ُب )ألاؾُض( مٞغ

ر الخغ  ر ًٖ مٗجى الخدظًغ ٚحَّ ّٗبِ
ٌُ ت، وإلاا ؤعاص ؤن  غابُت بلى الىهب )ألاؾَض(.بلى مٗجى الخبًر َظا و  ٦ت ؤلٖا

ومشا٫ آزغ: ٟٞي ظملت )بًا٥ اإلِاغاَء( ًجٗل بيُتها الٗم٣ُت ٢بل  زُإ في ج٣ضًغ البيُت الٗم٣ُت.

ل )ؤهذ واإلاغاُء( ٟهم مً  الخدٍى ًُ ا 
 
ا والخبر مدظٞو  ٖ ى ا ٖلى ألاو٫ مٞغ

 
٩ُٞىن )اإلاغاُء( مُٗىٞ

 ْاٌَغ ٢اصٍ بلُه ٞغاُعٍ مً ج٣ضًغ الٗامل )اخظْع(، وجابٗه في طل٪ الؿُٗض (1)الؿُا١
ٌ
٠

ُّ
، و٧ل َظا ج٩ل

 .(2)قىى٢ت

َؼْوا  ل، ٖو ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
 ؤلاٖغابُت بىنٟها همُ

َ
مشل  وفي م٣ابل طل٪ ججاَل آزغون الخغ٦ت

ل الَظٍ ألاؾالُب بلى ؤهماٍ  ، وجِؿحر (4)، وؾمحر اؾخِخُت(3)زغي، ومً َاالء: ٖبضٍ الغاظخيألا خدٍى

ضي (8)، وخلُمت ٖماًغة(7)، وخؿام البهيؿاوي (6)، ودمحم خماؾت ٖبضالل٠ُُ(5)ِٖسخى ، َو

بضالخلُم بً ِٖسخى(9)الىُٗمي  . (13)زامغقاعب ، وبى (12)، وابتها٫ الباع(11)، وعابذ بى مٗؼة(10)، ٖو

ا مً  
 
غابُت همُ وا الخغ٦ت ؤلٖا ل لم ٌٗضُّ ٨ظا ًٓهغ ؤن ؤٚلب الظًً جىاولىا ؤهماٍ الخدٍى َو

ل مَّ ، ؤهماٍ الخدٍى
َ
  ومً ز

 
ل،  لم ًٟغصوا لها ٞهىال ا لخىاو٫ ؤهماٍ الخدٍى  في مالٟاتهم التي زههَى

                                                           

ىٓغ:  (1)  .231ؿاب٤، م: ال غظ٘اإلا ًُ

، مغظ٘ ؾاب٤، بييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء اإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي ،الؿُٗض قىى٢ت،ًىٓغ:  (1)

 .253 – 252م: 

ىٓغ:  (3)  م(.2483، )الىدى اللشبي والذسط الحذًث الغاظخي، ٖبضٍ، ًُ

ىٓغ:  (4)  م(.2484)، ألاهماغ الخدىٍليت في الجملت الاظخفهاميت اللشبيت اؾخِخُت، ؾمحر،  ًُ

ىٓغ:  (5)  م(.2484، )اللشبيت الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء ألاهماغ ِٖسخى، جِؿحر، ًُ

ىٓغ:  (6)  م(.2442، )في الىدى اللشبي تمً ألاهماغ الخدىٍلي ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت، ًُ

ىٓغ:  (7)  م(.2441، )في دًىان خاجم الؼاةي تلىاكذ الخدىٍليال البهيؿاوي، خؿام، ًُ

ى  (8)  م(.1221، )ججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء، دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشةالا ٖماًغة، خلُمت، ٓغ:ًُ

ىٓغ:  (9) م )ظىسة آٌ كمشان  الىُٗمي،َضي، ًُ أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت، دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

 م(.1224، )أهمىرًحا(

ىٓغ:  (10)  م(.1222، )في الجملت اللشبيت تلىاكذ الخدىٍليال ِٖسخى، ٖبضالخلُم، ًُ

ىٓغ:  (11) ل في الىدى اللشبي بى مٗؼة، عابذ، ًُ  م(.1224، )الخدٍى

ىٓغ:  (12) ت الخدىٍل كىذ حشمعيي في الذسط الىدىي اللشبي  الباع، ابتها٫، ًُ  م(.1224، )مـاهش هـٍش

ىٓغ: (13) ؤلاظىادًت، وأزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي )ظىسة ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث  زامغ، بى قاعب، ًُ

 م(.1221، )الىهف أهمىرًحا(



315 

 

ب ؤه٪ ججض مجهم مً ٣ًى٫ نغاخت: " الجملت الٟٗلُت  في الحشهت كىصش مً كىاصش الخدىٍلوالٍٛغ

 ِ
ّ
ّض ؤهه اإلاٗجى جاز ُٖ ٌر للمٗجى ختى  ى مىّضِ غاب َى ؤلاباهت ًٖ اإلاٗاوي باأللٟاّ، َو غ في اإلاٗجى، ٞاإٖل

غابُت ٖلى ؤجها عمٌؼ خالٝ ؤوازغ ال٩لمتبظاجه، ٞهى ًبّحن اإلاٗجى باز ، والىداة ًىٓغون بلى الخغ٦ت ؤلٖا

" ا مً آزاٍع  .(1)٨ًؿب ال٩لمت مٗجى، ولِؿذ ؤزغ 

ا فل َاالء ًّخ٣ُٟىن ٖلى و٧  ا في حُٛحر اإلاٗجى ي اإلاٗجى، ٞبًٗهم وّؾ٘ صاثغتها و صوَع ظٗل لها صوع 

ُٟي الىدىي. ٣ها آزغون في جدضًض اإلاٗجى بالْى ُّ  الضاللي، وي

ب ٖلى ٦الم ؤؾخاطها   ِ٣ّٖ
ُ
ا ٖلى جدلُل زلُل ٖماًغة لتر٦ُب )ألاؾَض( : "وؤ  ٣ ِ

ّ
٣ًى٫ جِؿحر ِٖسخى مٗل

ا مً ٖىانغ الخدىٍل؛ ألن البيُت الٗم٣ُت للجملخحن )ألاؾُض( و  :الجلُل بإن الخغ٦ت لِؿذ ٖىهغ 

ت، بل  ت بلى ظملت جدظًٍغ )ألاؾَض( لِؿذ واخضة .... ٞالخغ٦ت ؤلاٖغابُت لم جدّى٫ الجملت مً زبًر

مَّ خضصث لىا البيُت الضاللُت للجملخحن، 
َ
ظا ًا٦ض ما ٢ ومً ز اله خّضصث البيُت الٗم٣ُت لهما، َو

٣ضمىا  الؼظاجي: )و٦ظل٪ ؾاثغ اإلاٗاوي، ظٗلىا َظٍ الخغ٧اث صالثل ٖلحها لُدؿٗىا في ٦المهم، ٍو

الٟاٖل بن ؤعاصوا طل٪، ؤو اإلاٟٗى٫ ٖىض الخاظت بلى ج٣ضًمه، وج٩ىن الخغ٧اث صالت ٖلى اإلاٗاوي(، 

غابُت جض٫ ٖلى اإلاٗجى، ٞهي ٖىهغ َام في جدضًض ال بيُت الضاللُت ٞالظي ؤطَب بلُه ؤن الخغ٦ت ؤلٖا

ىا بلى بؾ٣اٍ الٗامل" َٖ  . (2)للجملت، وال ؤج٤ٟ م٘ مً ص

غابُت ٖىهغ مهم في جدضًض البيُت الضاللُت للجمل(  وما ط٦ٍغ جِؿحر ِٖسخى مً )ؤن الخغ٦ت ؤلٖا

ُٟي )الىدىي(، بضلُل اؾدكهاصٍ ب٣ى٫ الؼظاجي الظي  ٌؿخلؼم الخٗل٤ُ بإهه ٣ًهض اإلاٗجى الْى

ؤي٠ بلى طل٪ ؤهه ؤعصٝ ال٣ى٫: "بإن الخغ٦ت ت واإلاٟٗىلُت وؤلاياٞت، الٟاٖلُ جدّضر ًٖ مٗاوي

هم البيُت الضاللُت، ومً زم دالبل كلى أبىاب هدىٍتُظٗلذ  ، وهي الؿبُل في الٗغبُت بلى جدضًض ٞو

 .(3)البيُت الٗم٣ُت"

غابُت في الجملت( ٖلوهي ال٨ٟغة التي خغم دمحم ٖبضالل٠ُُ خماؾت في ٦خابه: )الٗ ى المت ؤلٖا

كحر بلى  ٌُ ؤن اإلاٗجى الضاللي ًإحي هدُجت لٗضص مً اإلاٗاوي املخخلٟت في جغ٦ُب الجملت، مجها: جإ٦ُضَا، بط 

                                                           

م )ظىسة آٌ  ،َضي مى٤ٞ ُٗمي،ًىٓغ: الى (1) أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىٍش

 .221، م: مغظ٘ ؾاب٤، كمشان أهمىرحا(

 .15، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللشبيت الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء ألاهماغ دمحم، رجِؿح ِٖسخى،  (2)

 .15اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:   (3)
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غاب ٨ًك٠ ًٖ اإلاٗاوي(  اإلاٗجى الهغفي، واإلاٗجى الىدىي، واإلاٗجى اإلاعجمي، ٞالىداة ب٣ىلهم: )بن ؤلٖا

ظا ًا  ُُٟت مً ٞاٖلُت ومٟٗىلُت ... بلخ، َو ٦ض ؤجهم ٧اهىا ًدّؿىن ؤن ٢هضوا بها اإلاٗاوي الْى

ُٟي لل٩لمت اإلاٗغبت، وؤما في الخاالث  غابُت ٢غاثً لُٟٓت حؿاٖض ٖلى ٦ك٠ اإلاٗجى الْى الٗالماث ؤلٖا

ُُٟت ٞخخسظ لها ٢غاثً ؤزغي  ُٟتها في الضاللت ٖلى اإلاٗاوي الْى التي ج٣ٟض ٞحها الٗالماث ؤلاٖغابُت ْو

ٗحن ٖلى ظالء اإلاٗجى صوجها
ُ
 .  (1)ح

إحي وم٘ ؤن ٖبضا ل، ٍو  مً ؤهماٍ الخدٍى
ًّ

ا مؿخ٣ال
 
غابُت همُ لخلُم بً ِٖسخى ال ٌٗضُّ الخغ٦ت ؤلٖا

جٗلها  واخضة مً اإلاباصت الٗامت للخظٝ، بال ؤهه  ل بالخظٝ، ٍو بها في بَاع الخضًض ًٖ همِ الخدٍى

ُٟت الغ٦ً اللٛىي صازل التر٦ُب، و  ا في بُان ْو ا عبِ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت باإلاٗجى، وظٗل لها صوع  صْوع 

ت مً  ا في ال٨ك٠ ًٖ البيُت اإلاًمغة في التر٦ُب الؿُخي؛ ألجها جىضر الٗال٢اث اإلاٗىٍى ًُّ ؤؾاؾ

 . (2)زال٫ الٗال٢اث التر٦ُبُت

وا الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ال٣ى٫ بجمً زال٫ الٗغى الؿاب٤ ًم٨ً  ا مً ؤهماٍ هم وإن لم ٌٗضُّ
 
همُ

ل  ظالخدٍى ا في جدضًض البيُت الٗم٣ُت، َو لخٔ بىيىح في ٖباعة جِؿحر ِٖسخى: "وهي آمىىا بضوَع ًُ ا 

هم البيُت الضاللُت، ومً زم  باعة ٖبض الخلُم  (3)"البييت اللميلتالؿبُل في الٗغبُت بلى جدضًض ٞو ، ٖو

 . (4)في التر٦ُب الؿُخي" البييت اإلاظمشةولها صوٌع ؤؾاسخي  في ال٨ك٠ ًٖ  بً ِٖسخى: "

غابُت في وبٗض ؤن زب ٗض ذ صوع الخغ٦ت ؤلٖا
ُ
ال٨ك٠ ًٖ البيُت الٗم٣ُت، ًب٣ى الؿاا٫: َل ح

ل؟الخغ٦ت ؤلا  ا مً ٖىانغ الخدٍى  ٖغابُت ٖىهغ 

لها بلى بيُت ؾُدُت،  ٠ البيُت الٗم٣ُت و٦ُُٟت جدٍى ومً َىا وظب اؾترظإ بٌٗ حٗاٍع

٨ٗؿها الخخاب٘ ال٨المي اإلاىُى١ الظي  ٞالبيُت الٗم٣ُت هي: بيُت يمىُت جخمشل في طًَ ؤلاوؿان، َو

٩ىن في البيُت الؿُدُت، وبمٗجى آزغ: هي التي جدضص اإلاٗجى، زم جخدّى٫ بلى البيُت الخاعظُت هدُجت ً

ل َى اإلاؿاو٫ ًٖ َظٍ الخُٛحراث والٗملُاث  ت و٢ىاٖض جدىٍلُت جدضر ٞحها، والخدٍى حُٛحراث لٍٛى

                                                           

 - 112، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثًىٓغ: ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت،  (1)

143. 

ىٓغ:  (2)  .52مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في الجملت اللشبيت تلىاكذ الخدىٍليالِٖسخى، ٖبضالخلُم،  ًُ

 .15، مغظ٘ ؾاب٤، م: اللشبيت الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء ألاهماغ  دمحم، رجِؿح ِٖسخى،  (3)

ىٓغ:  (4)  .52، مغظ٘ ؾاب٤، م: في الجملت اللشبيت تلىاكذ الخدىٍليالِٖسخى، ٖبضالخلُم،  ًُ
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غابُت؛  حُٛحر الخغ٦ت ُحراث التي خضزذ في ؾُذ الجملتالتي جدضر في الترا٦ُب، ومً َظٍ الخٛ ؤلٖا

ل.اٖخباع الخغ٦ت ؤلا  -مً ٚحر جغّصص  -وألظل َظا ؤم٨ً   ٖغابُت واخضة مً ؤهماٍ الخدٍى

مَّ 
َ
غابُت بإهه: حُٛحر الٗالمت في ؤوازغ ال٩لماث بؿبب  ومً ز ل بالخغ٦ت ؤلٖا ٠ الخدٍى ًم٨ً حٍٗغ

ت، ولخد٤ُ٣ ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص. اثٟها الىدٍى ر ْو  حٛحُّ

ل، هي ؤجها في الٛالب ال جإحي مؿخ٣لت بىٟؿها ل٨ً الظي ظٗل الٛا لبُت ًخجاَلىجها ٦ٗىهغ جدٍى

ٍل مؿاٖض، ٞخخًاٞغبل  ل في ا جإحي ٦ٗىهغ جدٍى ا مً ب٣ُت ؤهماٍ الخدٍى ل٣ُام بالبيُت م٘ ٚحَر

 في جغ٦ُب )ألاؾَض( الظي ؾب٣ذ مىا٢كخه، والظي ًخطر ؤّن 
 

ظا ًٓهغ مشال ُٞه  الؿُدُت للتر٦ُب، َو

ا آزغ مً ل بدظٝ الٗامل، وبىِخه الٗم٣ُت: )اخظع ألاؾَض(. ٖىهغ  ى الخدٍى ل، َو  ٖىانغ الخدٍى

ل التر٦ُبي في اإلاشل  ج خامض التر٥ في عؾالتها: )ٖىانغ الخدٍى و٢ض ؾب٣ذ بلى َظٍ ال٨ٟغة ؤٍع

غابُت بٟهل اٖخبرث ُٞه الخغ٦ت  (1)الٗغبي في يىء ٖلم اللٛت اإلاٗانغ( خُض ؤٞغصث الخغ٦ت ؤلٖا

ا مً ٖىا ل، ٖىهغ   م٘ بٌٗ ٖىانغ الخدٍى
 
 واضخت

 
يذ ؤن للٗالمت ؤلاٖغابُت ٖال٢ت َُّ ل، وب نغ الخدٍى

ت الخى٣ل ؤو الازخٟاء في البيُت الؿُدُت للجملت،  ٞخ٩ىن مؿاٖضة للٗىهغ الغثِـ، وجتر٥ له خٍغ

٩ىن طل٪ في ٖىهغي الغجبت والخظٝ، ٞترجبِ  خُض جاصي اإلاٗاوي الحشهت ؤلاكشابيت بالشجبت ٍو

ُُٟت  ت ؤ٦ثر َىاُٖت ومغوهت، وبظل٪لؤللٟاّ، وججٗل الترا٦ُب اللٛالْى غابُت  ٍى ٩ًىن للٗالمت ؤلٖا

ل بالغجبت؛ ألن ازخٟاءَا ًاصي بلى زباث الغجبت، و٦ظل٪ الخا٫ في الخظٝ ٞترجبِ  صوٌع باعػ في الخدٍى

غابُت هي ؤزٌغ ًسلٟه الٗامل الٓاَغ ؤو اإلا٣ّض ؛ أل الحشهت ؤلاكشابيت بالحزف ع، ٞخض٫ ن الخغ٦ت ؤلٖا

غابُت، ؤما في خالت  ل في الخغ٦ت ؤلٖا
ّ
ٖلى الٗامل املخظٝو مً البيُت الؿُدُت، ل٨ً ؤزٍغ با١ٍ ًخمش

اصة؛ ألجها ٖىهغ َمْبَجى ال مٗجى، ٞهي جداٞٔ  ل بالٍؼ ا في الخدٍى غابُت صوع  اصة ٞال جلٗب الخغ٦ت ؤلٖا الٍؼ

الجضًض الظي صزل ٖلى الجملت  ٖلى ؾالمت اإلابجى مً الىاخُت الك٩لُت، ٞخإحي ا٢خًاء للٗىهغ

ا ُما ًلي جىيُذ لهظا الىٕى مً خغ٧اث (2)الخىلُضًت، وللخٟاّ ٖلى صخت الجملت هدىٍ  ، ٞو

 ُٖ  ض ٦خدىٍٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤو ال؟الا٢خًاء، وما بن 

                                                           

ج خامض ، التر٥،  (1)  214، مغظ٘ ؾاب٤، م:طىء كلم اللغت اإلالاصشكىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في ؤٍع

-211. 

 .245 -243اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)
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 اءخشهت الاكخظ 

ل ال٣ى٫ بنؾب٤  ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
ّضث همُ ُٖ لي اٖتري  ؛الخغ٦ت ؤلاٖغابُت  ألجها بظغاء جدٍى

 
ُ
٦ِغ بإجها همِ

ُ
ى مٗحن، ٞدّى٫ البيُت الٗم٣ُت بلى بيُت ؾُدُت، وط التر٦ُب لخد٤ُ٣ ؤلاباهت ًٖ مٗج 

ٌَ ألاهماٍ ألازغي التي ظاءث في التر٦ُب ض بٗ ًُ ٍل مؿاهض، ٌٗ ، ٧الخظٝ وإٖاصة هٟؿه جدٍى

ا ال ٩ًىن لها صوٌع ف  ا٢خًاَا صزى٫ُ الترجِب، ل٨ً الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ؤخُاه 
ٌ
ي اإلاٗجى، بهما هي خغ٦ت

ا م٘ 
 
ا، واحؿا٢ ا ٖلى صخت الجملت هدىًٍّ

 
 ؤلاٖغابُت خٟاْ

ُ
ٖىهٍغ ظضًٍض في التر٦ُب، ٞخّٛحرث الخغ٦ت

ن ؤن َىا٥  اصة، ٞبحَّ ل بالٍؼ ت، و٢ض ؤقاع لها زلُل ٖماًغة في خضًشه ًٖ الخدٍى ال٣ىاٖض الىدٍى

)بن وؤزىاتها، ؤو ٧ان وؤزىاتها، ؤو ؤٞٗا٫ الكغٕو ٖىانغ جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت، مشل: 

 للجملت، وجخدّى٫ بلى ظملت 
 
والغجخان واإلا٣اعبت ... بلخ(، ٞخاصي َظٍ الٗىانغ مٗاوَي ظضًضة

غابُت صوٌع في اإلاٗجى، بهما هي خغ٦ت   ، ل٨ً ال ٩ًىن لهظٍ الخغ٦ت ؤلٖا
 
 بٖغابُت

 
لُت، وج٣خطخي خغ٦ت جدٍى

  ا٢خًاء لِـ ٚحر، وإهما الضوع 
 

( مبخضؤ و للٗىهغ طاجه، ٞمشال  في جغ٦ُب: )ٖلي  مجتهٌض( ٞــ )ٖليُّ

)مجتهض( زبر، ل٨ً بطا ؤصزلذ ٖلُه )بّن ؤو بخضي ؤزىاتها( ؤزظ )ٖلٌي( الٟخدت ا٢خًاء  لؤلصاة 

الىاسخت )بّن(، وؤما بن ؤصزلذ ٖلُه )٧ان ؤو بخضي ؤزىاتها( ؤزظ )مجتهٌض( الٟخدت ا٢خًاء  للٟٗل 

 .(1) الىا٢و )٧ان(

ا مً ؤهىإ ؤلاخال٫، خُض جّم "بخال٫ الٟخدت   ٖ  الا٢خًاء َظٍ هى
َ
ّض خؿام البهيؿاوي خغ٦ت ٖو

مدل الًمت في اإلاغ٦ب الاؾمي زبر ٧ان، وجم بخال٫ الؿ٩ىن مدل الًمت في اإلاغ٦ب الٟٗلي 

، "وجم بخال٫ الٟخدت مدل الًمت في اإلاغ٦ب الاؾمي بؿبب جإزحر الخٝغ الىاسخ (2)املجؼوم"

 (3)(")ؤنَّ 
 

ٌض ، و٦ظل٪ ٞٗلذ ابتها٫ الباع، ٞمشال  في )ًْ وؤزىاتها( التي جضزل ٖلى الجملت الاؾمُت )ٍػ

دهل ٞحهما )اؾدبضا٫  خدى٫ الخبر بلى مٟٗى٫ٍ زاٍن، ٍو ٧اجٌب( ُٞخدى٫ اإلابخضؤ بلى مٟٗى٫ ؤو٫، ٍو

                                                           

 .221 – 222مغظ٘ ؾاب٤، م: ، في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيم( ،، ٖماًغة، زلُل ( 2)

 .248مغظ٘ ؾاب٤، م: ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي، البهيؿاوي  (2)

 .231م: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (3)
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 الىهب
ُ
٘ ٖالمت بضلذ بٗالمت الٞغ

ُ
غابُت( خُض اؾد ُض( ، و٦ظل٪ اإلاىاصي (1)بالخغ٦ت ؤلٖا اإلاٟغص )ًا ٍػ

غاب بض٫ بالىهب البىاُء ٖلى الًم خلذ ُٞه خغ٦ت البىاء مدل ٖالمت ؤلٖا
ُ
 .(2)ٞاؾد

اصة ٖىهغ ظضًض في التر٦ُب، مما ٌٗجي ؤن   وملخو ال٣ى٫: بن خغ٦ت الا٢خًاء َظٍ هدُجت لٍؼ

ل؛  اصة(، ٞهي لِؿذ ٖىهغ جدٍى ل )الٍؼ  بضلُل ؤهه بطا ُخِظٝوظىصَا ًتزامً م٘ ٖىهغ الخدٍى

  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  -اإلا٣خطخي طَبذ خغ٦ت الا٢خًاء، ٞةطا خظٞذ )بن الىاسخت(
 
عظ٘ الاؾم مبخضؤ

ا،   ٖ ى ( عظ٘ الٟٗل مٞغ ا، وإطا خظٞذ )لً الىانبت للٟٗل اإلاًإع  ٖ ى غابُت في  بسالٝمٞغ الخغ٦ت ؤلٖا

 
ُ
 يمغ الٗامل ؤو ٧لمت )ألاؾَض ألاؾَض( ٞةهما جيء بها لبُان مٗجى الخدظًغ، وؾىاء ؤ

ُ
ْهغ، ٞةن الخغ٦ت ؤ

  .با٢ُت

ُل٤ ٖلى خغ٧اث الا٢خًاء َظٍ ًُ ا ؤن  ذ ولِـ صخُد 
َّ
ص ؤهه خل ٍل بـــ )ؤلاخال٫( ملجغَّ : ٖىهغ جدٍى

ا مٗىاٍ، م٘  ى  ل في ؤن ًدل ٖىهٌغ م٩اَن آزَغ مخًّمِ
ّ
 مدلَّ خغ٦ت ؤزغي، ٞاإلخال٫ ًخمش

ٌ
ٞحها خغ٦ت

اصة الظي ، والضاللت َىا لم جخد٤٣ بدغ٦ت (3)بياٞت صاللت ظضًضة الا٢خًاء بهما ٧اهذ بٗىهغ الٍؼ

 جمذ بياٞخه في التر٦ُب.   

ل، وبحن الخغ٦ت  ا مً ؤهماٍ الخدٍى
 
ومً َىا ًٓهغ الٟغ١ بحن خغ٦ت الا٢خًاء التي ال حّٗض همُ

٤ ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى الٗم٤ُ اإلاغاص. ُُٟت لؤللٟاّ، وجد٣ِّ غابُت التي جاصي اإلاٗاوي الْى  ؤلٖا

ُما ًلي بٌٗ  غابُت ٞازخل٠ الخىظُه ؤلا ٞو ٖغابي، الكىاَض التي ازخلٟذ ٞحها الخغ٦ت ؤلٖا

غابُت  هغث  الخغ٦ت ؤلٖا ل:  اٖىهغ  ْو  مً ٖىانغ الخدٍى

٢غؤ ظمهىع ، (4)َّخيحي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ٱُّٱٟٞي ٢ىله حٗالى: 

٘، و٢ ( بالٞغ
ٌ
( بالىهبغؤ ٖانم بغواًت اإلاًٟل الًبي )ٚكالؿبٗت )ٚكاوة

 
 .(5)ىة

                                                           

ت جدليليتًىٓغ: الباع، ابتها٫،  (1) ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت هـٍش ، مـاهش هـٍش

 211مغظ٘ ؾاب٤، م: 

 .124ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)

مغظ٘ ، الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء، دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشةٖماًغة، خلُمت ؤخمض،  (3)

 .118ؾاب٤، م: 

 .5ؾىعة الب٣غة، مً آلاًت:  (4)

: صاع ، )مهغ٤ٍ،1: قىقي ي٠ُُد٣، جالعبلت في اللشاءاث، ؤخمض بً مىسخى بً الٗباؽ الخمُميابً مجاَض،  (5)

 .242، 242م(، م: 2482،اإلاٗاٝع
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م( قبه  ا؛ ألهه ه٨غة، والخبر: )ٖلى ؤبهاَع ٘ ٞٗلى ؤن )ٚكاوة( مبخضؤ مازغ وظىب  ٞإما ٢غاءة الٞغ

ا، والىاو ٖاَٟت لهظٍ الجملت الاؾمُت ٖلى الجملت الٟٗلُت ٢بلها وهي: )زخم هللا  ظملت م٣ضم وظىب 

لى ؾمٗهم(، الٗم٤ُ ٞاإلاٗجىٖلى ٢لىبهم(،  م  في َظٍ ال٣غاءة )زخم هللا ٖلى ٢لىبهم ٖو لى ؤبهاَع )ٖو

 . ٚكاوة(

م و  ؤما ٢غاءة الىهب ٞٗلى ؤن )ٚكاوة( مٟٗى٫ به لٟٗل مدظٝو والخ٣ضًغ: )وظٗل ٖلى ؤبهاَع

في َظٍ  الٗم٤ُ ٞاإلاٗجىٚكاوة(، والىاو ٖاَٟت لهظٍ الجملت الٟٗلُت ٖلى الجملت الٟٗلُت ٢بلها، 

م ٚك لى ؾمٗهم(، )وظٗل ٖلى ؤبهاَع  ٞال ًغون الخ٤(ال٣غاءة )زخم هللا ٖلى ٢لىبهم ٖو
 
 . اوة

ٓهغ ُٞما ؾب٤ ؤن ازخالٝ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت )ٚكاوة( ؤّصي بلى ازخالٝ الخىظُه  ٍو

٘ ٩ًىن اإلاٗجى الٗم٤ُ ظملت اؾمُت،  ا الزخالٝ اإلاٗجى الٗم٤ُ في ٧ٍلّ مجهما، ٞب٣غاءة الٞغ  ٗ غابي؛ جب ؤلٖا

مَّ ى، والخٗبحر بالجملت الاؾمُت ًض٫ ٖلى الشبىث مما ٣ًىي اإلاٗج
َ
 الجملت الاؾمُت  ومً ز

َ
٠

َ
ُ َٖ ٩ًىن 

ا،  ض ألاؾلىب جى٦ُض  ظا مما ًٍؼ م ٚكاوة( ٖلى الجملت الٟٗلُت )زخم هللا ٖلى ٢لىبهم(، َو )ٖلى ؤبهاَع

ٙغ مىه، زم ٠ُٖ ٖلحها الجملت الاؾمُت التي جُٟض  خُض بضؤ بالجملت الٟٗلُت ألن الٟٗل ٢ض و٢٘ ٞو

 الشبىث.

 بحن ظملخحن ٞٗلُخحن،  ٗجى الٗم٤ُ ظملت ٞٗلُت، وبظل٪اإلا وؤما في ٢غاءة الىهب، ٩ُٞىن 
َ
٠

َ
ُٖ

  .٘ ا مً ألاؾلىب في ٢غاءة  الٞغ  وألاؾلىب َظا ؤ٢ل ٢ىة وجإ٦ُض 

٘ ؤ٢ىي؛ ألجها ٢غاءة الجمهىع، وألجها ال جدخاط بلى ج٣ضًغ  وال٣غاءجان ٞهُدخان، ول٨ً ٢غاءة الٞغ

م الٟٗلُت ٞٗل مدظٝو هانب لــ )ٚكاوة(، وألن التر٦ُب اقخمل  ٖلى الٟٗلُت والاؾمُت، و٢ضَّ

غ الاؾمُت للضاللت ٖلى الشبىث
ّ
 .(1)للضاللت ٖلى و٢ىٖها، وؤز

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱو٦ظل٪ في ٢ىله حٗالى: 

َّٱٱٱٱٱٱ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
ٱ.(2)

                                                           

دالليت في اللشاءاث اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت ًىٓغ: ٖلي، ظما٫ ٖبضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم،  (1)

 .13، 11م(، م: 1222، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، 2، ٍالعبم

 .11 - 25ؾىعة الىا٢ٗت، مً آلاًاث:  (2)
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)خىٌع ٖحٌن(  ٣ٞض ازخلٟذ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت )خىع ٖحن(، خُض ٢غؤ ظمهىع الؿبٗت

انم بغواًت اإلاًٟل الًبي )خىٍع ٖحٍن( بالجغ  ٞحهما ٘، و٢غؤ خمؼة وال٨ؿاجي ٖو  .(1)بالٞغ

ت ٖلى ولضان، والخ٣ضًغ: )ًُٝى ٖلحهم ولضان  ٘ ٞٗلى ؤن ٧لمت )خىع( مُٗٞى ٞإما ٢غاءة الٞغ

: )لهم خىٌع( ؤو )ٞحهما   خىٌع(.مسلضون وخىٌع ٖحٌن(،ؤو ٖلى ؤجها مبخضؤ لخبر مدظٝو ج٣ضًٍغ

٤(، ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ: ًُٝى ٖلحهم ولضان  ا ٖلى املجغوع )بإ٧ىاٍب وؤباٍع  ٟ ؤما الجغ ٣ُٞل: ُٖ

ىٗمىن بهظا ٧له وبدىٍع ٖحن(، و٢ا٫  مسلضون ب٨ظا و٦ظا وخىٍع ٖحن، و٢ُل: َى ٖلى مٗجى )ٍو

ا٦هٍت ولخٍم  وخىعٍ  ا ٖلى ظىاث الىُٗم، ٧إهه ٢ا٫: َم في ظىاٍث ٞو  ٟ  .(2)الؼمسكغي: ُٖ

غابُت في ٧لمت )خىع( ؤّصي بلى ازخالٝ الخىظُه ٍو ٓهغ ُٞما ؾب٤ ؤن ازخالٝ الخغ٦ت ؤلٖا

ا الزخالٝ اإلاٗجى الٗم٤ُ في ٧ٍلّ مجهما  ٗ غابي؛ جب ٓهغ بىيىح ٠ُ٦ خاو٫ الٗلماء جدلُل ؤلٖا ، ٍو

م.التر٦ُب    وجىيُذ اإلاٗجى الٗم٤ُ في جٟؿحَر

 الخ٨م ال٣ٟهي:  ُٛحرحومً ؤمشلت حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت الظي ؤّصي بلى 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱ٢ىله حٗالى:

 .(3)َّجه ين ىن من خن

٣غؤ ٞ ض في ٧لمت )ؤعظل٨م( خُض وعصث في بٌٗ ال٣غاءاث ال٣غآهُت مىهىبت ومجغوعة،ٞالكاَ

انم في عوا ٨م(، و٢غؤَا البا٢ىن بالجغ ًهاٞ٘ وابً ٖامغ وال٨ؿاجي ٖو
َ
ت خٟو بالىهب )وؤعظل

)وؤعظِل٨م(
 (4). 

٨م بلى ال٨ٗبحن(،  الٗم٤ُ ٞاإلاٗجى
َ
٨م بلى اإلاغا٤ٞ وؤعظل ًَ ٨م وؤًض ََ في ٢غاءة الىهب )اٚؿلىا وظى

٨م(. ت ٖلى )وظَى لُه ٞخ٩ىن )ؤعظل٨م( مُٗٞى  ٖو

لُه ٞخ٩ىن الٗم٤ُ ؤما في ٢غاءة الجغ ٞاإلاٗجى : )ٞامسخىا بغئوؾ٨م وبإعظِل٨م بلى ال٨ٗبحن(، ٖو

ظا ُٞ ت ٖلى )بغئوؾ٨م( َو ا ال٣ٟهاء.)ؤعظل٨م( مُٗٞى  ه بظاػة ٖلى اإلاسر بالخٟحن بكغٍو ط٦َغ
                                                           

 .311، مغظ٘ ؾاب٤، م: العبلت في اللشاءاث، ؤخمض بً مىسخىابً مجاَض،  (1)

 .123/ 8، مغظ٘ ؾاب٤، جفعحر البدش املحيؽًىٓغ: ؤبى خُان ألاهضلسخي،  (2)

 .3ؾىعة اإلااثضة، مً آلاًت:  (3)

 .141،141، مغظ٘ ؾاب٤، م: العبلت في اللشاءاث، ؤخمض بً مىسخىابً مجاَض،  (4)
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ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٢غاءة الىهب َى وظىب ٚؿل الغظلحن ٖىض ٦كٟهما، وؤما في ٢غاءة الجغ 

حنٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها  ّٟ ما بالخ  .َى وظىب مسر الغظلحن ٖىض ؾتَر

غابُت مً الٟخدت بلى ال٨ؿغة في ٧لمت )ؤعظل٨م( ؤصي بلى حُٛحر  "واإلاالخٔ ؤن حُٛحر الٗالمت ؤلٖا

غ في اللٟٔ خُض بن 
ّ
غابي؛ مما ؤز غابُت لل٩لمت مً الىهب بلى الجغ، وحُٛحر الخىظُه ؤلٖا الخالت ؤلٖا

غ في اإلاٗجى خُض بن ٢غاءة الىهب في الٛؿل
ّ
ٖىض ٦ك٠  ٢غاءة الىهب ؤز٠ مً ٢غاءة الجغ، وؤز

ألاعظل، و٢غاءة الجغ حٗجي ؤهه ًجىػ مسر ألاعظل اإلاؿخىعة بالخٟحن خؿب قغٍو ال٣ٟهاء في طل٪، 

ظا هاجج ٣ِٞ مً  كحر بلى خ٨م قغعي، َو
ُ
لُه ٞال٣غاءجان ٧ل واخضة لها مٗجى، وح الٗالمت  حُٛحرٖو

ا، خُض بن ح غابُت؛ ولظا ٞالٗالمت ؤلاٖغابُت لها ٢ُمت صاللُت ٦بحرة ظضًّ ازغ في ؤلٖا ا ٌٛحر اإلاٗجى ٍو ُٛحَر

 .(1)اللٟٔ"

غابُت دمحم ٣ًى٫  ال٣غآن له صاللخه الخانت، مً خُض بهه هو   فيخماؾت: "بن حٗضص ألاوظه ؤلٖا

ُت، والىداة  ى زام، ٢ض ًترجب ٖلُه خ٨م مً ألاخ٩ام الكٖغ م٨خىب، و٧ل وظه مً ألاوظه له مٗج 

مىا الاخخماالث اإلا  .(2)م٨ىت في َظا الىو"بهيُٗهم َظا ًداولىن ؤن ٣ًّضِ

 جشاهيب الؼالق املحىلت بخغيحر الحشهت ؤلاكشابيت في )الىىهب الذسي(: 

ر الخ٨م ال٣ٟهي:ر حَّ مً جغا٦ُب الُال١ التي حٛ  ث ٞحها الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٞخٛحَّ

 كٌى الشاكش: 
ُ
  فأهذ ػالق  والؼـــــــــــــــــــــــــالق

ٌ
مت  ومً ًبذأ               كٍض

ٌ
 (3)أكــــــــــــــمُّ وأؿلـــــــــــــــــُم زالر

اؾدكهض ؤلاؾىىي بهظا البِذ في خضًشه ًٖ ؤهىإ املجاػ، ٖىضما ط٦غ ؤن مجها: بَال١ اإلاهضع 

 .(4)ٖلى الظاث، ٣٦ىل٪: عظٌل ْٖض٫ٌ ونْىٌم، و٢ى٫ الكاٖغ الؿاب٤

 و٦مالت البِذ:

٤ ؤًمً             وإن جسغقي ٣ي ًا َىض، ٞالٞغ  ًا َىض ٞالخغ١ ؤقإمُ  ٞةن جٞغ

                                                           

اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت دالليت في اللشاءاث ًىٓغ: ٖلي، ظما٫ ٖبضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم،  (1)

 .123، 121، مغظ٘ ؾاب٤، م العبم

 .141، مغظ٘ ؾاب٤، م: ابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثاللالمت ؤلاكش  ٖبضالل٠ُُ، دمحم خماؾت، (1)

  .154، م: 284جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .154، 158: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ، ؤلاؾىىي  (4)
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ـــــمُ   ومً ًسغ١ ؤٖــــــــــــــ٤ُّ وؤْلــــــــــــ
ٌ
              زالر

ٌ
مت ـــال١ُ ٍٖؼ ــــــــ  ٞإهذ َال١  والُــــــــــــــ

مُ  ــــت              ٞما المــغٍت بٗض الشالر ُم٣ـــــــــــضَّ ٣ُــــــــــــــ (1)ِٞبُـــجي بها، ؤن ٦ىِذ ٚحر ٞع
 

والظي ًالخٔ في البِذ ؤهه ًدخىي ٖلى ٖباعجحن للُال١، و٢ض ج٣ّضَم جٟؿحر ألاولى مجهما )ؤهذ 

حن )ؤهذ طاث َال١(  ل: َال١( جدذ همِ ؤلاخال٫؛ ألجها بخ٣ضًغ البهٍغ ، ٟٞحها زالزت ؤهماٍ للخدٍى

ّىِى ٖىه باإلاًاٝ بلُه الظي ٢ام م٣امه، (، )طاث إلاًاٝٞدظٝ ا، (الحزف)َى  :اؤوله
ُٖ ى زم  َو

ظا ما ٌؿمى بـ )(٧لمت )َال١ٍ  ل  (، زم ؤياٝ الٗىهغ الشالضؤلاخالٌ، َو َى و مً ٖىانغ الخدٍى

٘(ٞ(، الحشهت ؤلاكشابيت)  اإلاًاٝ وهي: )الٞغ
َ
 بلُه خغ٦ت

َ
، وؤّصث َظٍ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت إُٖى اإلاًاٝ

ت، )ؤهذ َال١ٌ(.  مٗجى الخبًر

ُحؤما   ى )ؤلاخال٫( خُض ل ٗمِ اؾخُ ٞ نٖلى ج٣ضًغ ال٩ٞى ل، َو  واخض مً ؤهماٍ الخدٍى
ٌ
ُٞه همِ

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٦ال ، والخ٣ضًغ: )ؤهذ َال٤(مى٢٘ اؾم الٟاٖل )َال١(و٢٘ اإلاهضع ، ٖو

.ً م مً حّٛحر الخ٣ضًٍغ ً َى و٢ٕى الُال١، ولم ًخّٛحر الخ٨م ال٣ٟهي َىا بالٚغ   الخ٣ضًٍغ

مت زالر( ٞضزله همِ مً ؤهماٍ ؤما التر٦ُب آلازغ للُال١ في البِذ، َى: )و  الُال١ ٍٖؼ

ى  ل، َو غابُتالخدٍى ل بخُٛحر الخغ٦ت ؤلٖا ٘ ٧لمت )زالر( ومغة الخدٍى ؛ بط وعص َظا البِذ مغة بٞغ

غابُت ؤّصي بلى  حُٛحربىهبها، و   اإلاٗجى، وؾُإحي جىيُذ طل٪. حُٛحرَظٍ الخغ٦ت ؤلٖا

ظا البِذ مبجي  ٖلى مؿإلت ٣ٞهُت، و  م ٖلُه ؤلامام دمحم بً ٣ًى٫ البٛضاصي: "َو
َّ
ؤو٫ مً ج٩ل

 .(2)الخؿً ؤو ال٨ؿاجي"

ٌؿإله ًٖ ٢ى٫ لُلت بلى ال٣اضخي ؤبي ًىؾ٠ الغقُض ٢ض ٦خب ًغوي ابً َكام في اإلاٛجي ؤن 

 : ال٣اثل

سغ١ ؤ٤ّٖ وؤْلُم  ًَ  ومً 
ٌ
            زالر

ٌ
مت  ٞإهذ َال١ٌ والُال١ ٍٖؼ

٘ الشالر ؤو ههبها؟ ٣ٞا٫: ماطا  ٢ا٫ ؤبى ًىؾ٠: ٣ٞلذ: َظٍ مؿإلت هدىٍت ٣ٞهُت،  ًلؼمه بطا ٞع

 
 
٘ زالز ٣ذ واخضة؛ ألهه وال آمً الخُإ بن ٢لُذ ٞحها بغؤَي، ٞإجِذ ال٨ؿاجي ٞؿإلخه. ٣ٞا٫: بن ٞع

ّ
ل
ُ
ا َ

                                                           

،مغظ٘ ؾاب٤، معجم شىاهذ اللشبيتألابُاث مً بدغ الُىٍل، ولم ٌٗٝغ لها ٢اثل، ًىٓغ: َاعون، ٖبضالؿالم دمحم،  (2)

 .441اإلاُم اإلاًمىمت، م: 

 .452 – 1/414، مغظ٘ ؾاب٤، خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشبالبٛضاصي، ٖبضال٣اصع بً ٖمغ، ( 2)
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ل٣ذ زالزا؛ ألن مٗىاٍ ؤهذ َال٤ زالزا، (ؤهذ َال١ٌ )٢ا٫ 
ُ
، وإن ههبها َ

ٌ
، زم ؤزبر ؤن الُال١ الخام زالر

 .(1)يت، ٨ٞخبذ بظل٪ بلى الغقُض، ٞإعؾل بلي بجىاثؼ، ٞىّظهُذ بها بلى ال٨ؿاجيوما بُجهما ظملت مٗتر 

 ٘ ذ بالٞغ  الزخالٝ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت )زالر( ٣ٞض عٍو
 
٠ هدُجت

َ
وجدلُل َظا التر٦ُب ازَخل

غابُت في ٧لمت )زالر( ا بلى ؤزغ ازخالٝ الٗالمت ؤلٖا ل َظا البِذ مكحر 
َّ
ذ بالىهب، وال٨ؿاجي خل ، وعٍو

ا في ازخالٝ الخ٨م ال٣ٟهي.  وصوَع

 )
ٌ
٘ ٧لمت )زالر   في ٢ىله: )ؤهِذ ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ  لٞغ

ٌ
مت   َال١ والُال١ ٍٖؼ

ٌ
بإن التر٦ُب م٩ّىن  (زالر

ى َال١ بال٨ىاًت، خّل مً ظملخحن: ٩ٞإهه ٢ا٫:  َ٘  )َال١(اإلاهضع )ؤهذ َال١( َو ، اؾم الٟاٖل مى٢

، وؤزبر ؤن )الُال١ الخام اءث الىاو ٞحها اؾخئىاُٞتؤزغي، ظوالخ٣ضًغ: )ؤهذ َال٤(، زم ؤياٝ ظملت 

( ٩ٞلمت )زالر( زبر ل٩لمت )الُال١( الشاهُت، ٞالبيُت الٗم٣ُت له )ؤهذ َال٤( )والُال١ الخام 
ٌ
زالر

٤ َل٣ت واخضة.
َّ
ُل

ُ
لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها ج (، ٖو

ٌ
 زالر

ا( اإلاٗجى الٗم٤ُ وؤما 
 
 وا-َال١  في ٢ىله: )ؤهِذ لىهب ٧لمت )زالز

ٌ
مت ا -لُال١ ٍٖؼ

 
ؤن التر٦ُب  (زالز

مت( اٖترايُت، وإٖغاب  ا( زم ؤحى بجملت )والُال١ ٍٖؼ
 
م٩ّىن مً ظملخحن: ٩ٞإهه ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ زالز

ا( في التر٦ُب
 
مَّ ، اإلاهضع مدلَّ  الٗضصُ  ٞدل ،اإلاُل٤ مىهىبٟٗى٫ هاثب ًٖ اإلا )زالز

َ
ٞالبيُت  ومً ز

 
 
مت(، ٖوا( )والُال١ الٗم٣ُت له )ؤهذ َال٤ زالز  ٤ زالر َل٣اث.لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها جُلٍٖؼ

وؤما ابً َكام ٞإحى بهظا البِذ بٗض الخضًض ًٖ ؤهىإ )ؤ٫(، خُض ؤقاع إلاٗاهحها الىاعصة في 

غابُت في ٧لمت  :جغ٦ُب مت زالر(، ٦ما ؤقاع بلى ؤزغ ازخالٝ الٗالمت ؤلٖا )ٞإهذ َال١ والُال١ ٍٖؼ

ت ومىهىبت، ٖى  .(2)ين ؤزغ َظا في ازخالٝ الخ٨م ال٣ٟهوبحَّ  )زالر( التي جإحي مٞغ

ما: الٗهضًت والجيؿُت؛ ألن لهما  ٠، َو و٢بل جدلُل التر٦ُب ججضع ؤلاقاعة بلى هىعي )ؤ٫( الخٍٗغ

ا في مٗجى التر٦ُب.  صوع 

، ٦ما في ٢ىله حٗالى: فاللهذًت  مث هت مت خت حت جت هبٱُّٱ: جإحي بٗض مٗهىٍص جم ط٦ٍغ

َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 يكُّٱ، وجإحي بٗض بط الٟجاثُت، هدى ٢ىله حٗالى: (3)

                                                           

ىٓغ:1) ًُ  .2/34، مغظ٘ ؾاب٤،  مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ابً َكام،  ( 

ىٓغ:2) ًُ  .31، 2/34، مغظ٘ ؾاب٤،  مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ابً َكام،  ( 

 .23، 21ؾىعة اإلاؼمل، آلاًخان:  (3)
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وجإحي بٗض اؾم ؤلاقاعة، هدى: )ظاءوي َظا الغظل(، وجإحي بٗض ؤي  ،(1)َّيل ىل مل

 (.آلان)للىضاء، هدى: )ًا ؤحها الغظل(، وجإحي في اؾم الؼمان الخايغ ، هدى: 

 حي جي ٱُّٱالى: : بما الؾخٛغا١ ألاٞغاص، وهي التي جسلٟها )٧ل( خ٣ُ٣ت، ٣٦ىله حٗوالجيعيت

ض الغظل (2)َّمي خي ا، هدى: )ٍػ ، ؤو الؾخٛغا١ زهاثو ألاٞغاص، وهي التي جسلٟها )٧ل( مجاػ 

ا،   وال مجاػ 
 
٠ اإلااَُت، وهي التي ال جسلٟها )٧ل( ال خ٣ُ٣ت ا(، ؤي ال٩امل في َظٍ الهٟت، ؤو لخٍٗغ ٖلم 

 هدى ٢ىل٪: )وهللا ال ؤجؼوط اليؿاء(.

مت(،  وابً َكام في جدلُله لهظا البِذ عاعى في اإلاٗجى الٗم٤ُ هٕى )ؤ٫( في جغ٦ُب )والُال١ ٍٖؼ

ى ٧لمت  ، َو ٞمٗجى )ؤ٫( في ٧لمت )الُال١( الشاهُت: بما ؤن ج٩ىن ٖهضًت؛ بط ظاءث بٗض مٗهىص جم ط٦ٍغ

َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثٱُّٱ)َال١( ألاولى، ٦ما في ٢ىله حٗالى: 
وإما ؤن  ،(3)

ض الغظُل ٦ما ج٣ى٫ ، ٫( ملجاػ الجيـ)ؤج٩ىن  ( ؤي َى اإلاٗخض به، وال ج٩ىن في َظا البِذ للجيـ : )ٍػ

ا
 
مت، وال زالز  .الخ٣ُ٣ي؛ بط لِـ ٧ل َال١ ٍٖؼ

٘ والىهب مدخمٌل لى٢ٕى زالر َل٣اث   مً الٞغ
ًّ

ن ؤن الهىاب في َظا البِذ َى ؤن ٦ال وبحَّ

مَّ ولى٢ٕى َل٣ت واخضة، 
َ
 .ٞلها ؤعب٘ خاالث ومً ز

ظا  ( ٩ًىن مٗجى )ؤ٫( بما: الٗهضًت، واإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها: )ؤهذ َال١، َو
ٌ
٘ ٧لمت )زالر ٞٗلى ٞع

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج٣٘ زالر َل٣اث.  الُال١ اإلاظ٧ىع زالر(، ٖو

ؤما بطا ٧اهذ ملجاػ الجيـ، ٩ُٞىن اإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها ٦ما ٢ّضٍع ال٨ؿاجي، ؤي: )ؤهذ َال٤( زم 

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج٣٘ َل٣ت واخضة.  ؤزبر ؤن )الُال١ ( ٖو
ٌ
 الخام زالر

 
 
ا(، بما: ؤن ج٩ىن مٟٗىال

 
لى ههب ٧لمت )زالز -َال٤ٌ  )ؤهِذ ، واإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها: امُل٣   ٖو

 
ٌ
مت ا -والُال١ ٍٖؼ

 
مت( اٖترايُت  (زالز ا( زم ؤحى بجملت )والُال١ ٍٖؼ

 
٦ما  -٩ٞإهه ٢ا٫: )ؤهذ َال٤ زالز

لُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج٣٘ زالر َل٣اث.، -ٞٗل ال٨ؿاجي  ٖو

                                                           

 .28ؾىعة الٟخذ، مً آلاًت:  (1)

 .18ؾىعة اليؿاء، مً آلاًت:  (2)

 .23، 21ؾىعة اإلاؼمل، مً آلاًخحن:  (3)
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مت،  ا( خا٫ مً الًمحر اإلاؿختر في ٍٖؼ
 
َال٤ٌ،  )ؤهِذ واإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحها:  ؤو ج٩ىن ٧لمت )زالز

 
ٌ
مت ا والُال١ ٍٖؼ

 
مَّ ، (خا٫ ٧ىهه زالز

َ
 ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج٣٘ َل٣ت واخضة. ومً ز

ها قمـ الضًً الٟىاعي لل٨ؿاجي وؤبي : ٢ض اهخهغ ظض(1)و٢ا٫ الٟىاعي في خاقُت اإلاُى٫ 

َٗخِبر ال٨ؿاجي وؤبى ًىؾ٠ خحن اعجٟإ الشالر ٧ىَن الالم للٗهض؛ ألن  ٌَ ًىؾ٠، خُض ٢ا٫: بهما لم 

مت، و٦ظا  ً ًٖ الُال١ اإلاٗهىص، ٞةن الُال١ عزهت ولِـ بٍٗؼ مت( ال ًصر ؤن ٩ًىها زبًر ٍؼ )زالر ٖو

 
 
مت؛ للؿبب هٟؿه، ٞالُال١ خحن اهخهاب الشالر، ال ًصر ؤن ج٩ىن زالر خاال  مً الًمحر في ٍٖؼ

ا.
 
 عزهت ختى وإن ٧ان زالز

 وعجر ابً َكام و٢ٕى زالر َل٣اث في َظا التر٦ُب، وطل٪ لضاللت البِذ الخالي له:

ــــت              ٞما المـــــــــــــــغٍت بٗض الشالر ُم٣ــــــــــ ٣ُــــــــــــــ مُ ِٞبُـــجي بها، ؤن ٦ىِذ ٚحر ٞع  .(2)ـضَّ

٣ى٫ البٛضاصي: )ِٞبُجي بها( ؤمٌغ مً البِىىهت وهي  ا، ٍو
 
ٟٞي ٢ىله )ِبُجي( بقاعة لى٢ٕى الُال١ زالز

الٟغا١، ويمحر )بها( ٖاثض ٖلى الُل٣اث الشالر، ؤي: ٧ىوي طاث َال١ٍ باثً بهظٍ الخُل٣ُاث الشالر؛ 

م: مهضع مُمي، ؤي: لِـ ألخض ل٩ىه٪ ٚحر ع٣ُ٢ت، ٞإن مٟخىخت الهمؼة م٣ضع ٢بلها الم الٗلت، وُم  ٣ضَّ

ج٣ّضٌم بلى الٗكغة وألالٟت بٗض ب٣ًإ الشالر، وؤظاػ بًٗم ؤي ٩ًىن )ُم٣ّضم( بمٗجى مهٍغ م٣ضم، ؤي: 

 
 
 .(3)ا، بال بٗض ػوٍط آزغ، ٩ُٞىن اؾم مٟٗى٫ لِـ له بٗض الشالر مهٌغ ٣ًضمه إلاُل٣خه زالز

 
 
 في َظا البِذ، لؤلؾباب الخالُت:ا( ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً جغظُذ و٢ٕى الُال١ )زالز

 ٧لمت )ؤبُجي بها( ٞهي ؤمٌغ مً البِىىهت وهي الٟغا١، ويمحر بها ٖاثض ٖلى الُل٣اث الشالر 

  ،مت في ألانل: ٣ٖض ال٣لب ٖلى الصخيء، وفي الانُالح: يض الغزهت مت( والٍٗؼ ٧لمت )ٍٖؼ

ت الٗؼم خضور ٣ًا٫: ٖؼم ٖلى الصخيء بمٗجى ٣ٖض يمحٍر ٖلى ٞٗله، و٢ا٫ الىىوي: خ٣ُ٣

عؤي وزاَغ في الظًَ، والٗؼم والىُت مخ٣اعبان، ٢ام ؤخضَما م٣ام آلازغ
مت (4) ، ٩ٞلمت ٍٖؼ

ا.
 
 بهظا اإلاٗجى جالَا ٧لمت زالر، مما ًغجر و٢ٕى الُال١ زالز

                                                           

 .1/434، مغظ٘ ؾاب٤، خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشبًىٓغ: البٛضاصي، ( 1)

ىٓغ: (1)  .31 /2، مغظ٘ ؾاب٤،  مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسب ابً َكام،  ًُ

 .431، 1/431، مغظ٘ ؾاب٤، خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشبًىٓغ: البٛضاصي،  (1)

 .1/431اإلاغظ٘ الؿاب٤،  (4)
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  ،ُم( ٟٞي َظا التر٦ُب خظٝ وإخال٫ وج٣ضًم وجإزحر في ٢ىله: )ٞما المــغٍت بٗض الشالر ُم٣ـــــــــــضَّ

مى الٗم٤ُ: )ٞما المواإلاٗج ا( خُض خظٝ  غت بٗض الُل٣اث الشالر مهٌغ ُم٣ضَّ
 
إلاُل٣خه زالز

وخلذ نُٛت اؾم اإلاٟٗى٫  ، وقبه الجملت )المغت( زبر اإلابخضؤ م٣ضم،اإلابخضؤ اإلاازغ )مهغ(

م( مدل اإلابخضؤ املخظٝو ٟ   إلابخضؤظاء او ، )مهغ( في ٧لمت )ُم٣ضَّ  (اؾم مٟٗى٫ )ا ون
 
 ، مدىال

ًُ ًٖ ٞٗ ( ؾدبضا٫الا اإلخال٫ )ب م.ل مًإع مبجي للمجهى٫ وؤنله   ٣ضَّ

 م( مً الٟٗل ٚحر  خلَّ اإلاهضع اإلاُمي و٢ُل في التر٦ُب: بخال٫ وج٣ضًم وجإزحر، خُض )ُم٣ضَّ

م( ٞاإلاهضع اإلاُمي مً ٚحر الشالسي ٩ًىن ٖلى ػهت اؾم اإلاٟٗى٫  ٣ضَّ ًُ ، واإلاٗجى (1)الشالسي )

م بلى الٗكغ   الٗم٤ُ: ؤي لِـ المغت ج٣ضُّ
 
 ا.ة وألالٟت بٗض ب٣ًإ الُال١ زالز

جضع ال٣ى٫ بن م ٍو )ؤهذ حٗغَّى للتر٦ُب ألاو٫  مً اؾدكهاصٍ بهظا الكاَض ؤلاؾىىي بالٚغ

 بالكغح والخدلُل وبُان ألازغ ال٣ٟهي، ل٨ىه لم ًإِث بإي جٟهٍُل ُٞما ًسو التر٦ُب الشاويَال١( 

مت زالر(  .)والُال١ ٍٖؼ

 أهِذ ) في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه:
ٌ
 ) ؤو ، (2) (واخذة

ً
 (3) (أهِذ واخذة

ا( ؤي:  : "ؤلاؾىىي ٣ًى٫  دظٝ اإلاهضع وج٣ام نٟخه م٣امه، ٣٦ى٫ ال٣اثل: )يغبخه قضًض  ًُ ٢ض 

ه: بطا ٢ا٫ لؼوظخه: )ؤهذ واخضة(، وهىي َال٢ها  ا ..... بطا ٖلمذ َظا ٞمً ٞغٖو ا قضًض  يغبخه يغب 

ا، ٢لىا: 
 
رزالز

َ
ال
َّ
٘ َواِخَضة َو٢ٗذ الش ِةن ٞع

َ
ا٫َ َو٧إ ،ٞ

َ
ُه ٢ ً ألا  :هَّ َٖ ذ مخىخضة 

ْ
ه
َ
ْجُهم ،ْػَواطؤ َٖ ِغَصة 

َ
ي ُمْىٟ

َ
 ،ؤ

ج َٖ ِإوَ  ،ُهم ًهض١ بظل٪والاهٟغاص 
َ
٣
َ
هبه َو٢ٗذ َواِخَضة ٞ

َ
ه ،ن ه

َ
ْنل ؤ

َ
 َوألا

َ
 ذ َ

 
ت َواِخَضة

َ
٣
ْ
ل
َ
 اِل٤ َ

دظٝ اإلا
َ
امهٞ

َ
 .(4) "هضع وؤ٢ُمذ نٟخه م٣

ض َظا التر٦ُب )ؤهذ واخضة( مً نُٜ ال٨ىاًت ا َٗ ها الىُت في ب٣ًإ الُال١ٌُ ، (5)لتي ٌكتٍر لى٢ٖى

غابُت  ٞازخل٠ اإلاٗجى الٗم٤ُ ٞحهماو٢ض ازخلٟذ الخغ٦ت   :ؤلٖا

                                                           

٤ ٖلُه: ؾلُمان ببغاَُم البل٨ُمي، )ص.ٍ(، شزا اللشف في فً الصشفىٓغ: الخمالوي، ؤخمض، ً (2)
َّ
ل ، ٢غؤٍ ٖو

،٘  .54م(، م: 1228 )ال٣اَغة، صاع الًُٟلت لليكغ والخىَػ

  .115، م: 11جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .115، م: 13جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .115: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (4)

ض ًىٓغ: الغاٞعي،  (1)   .8/121، مغظ٘ ؾاب٤، في ششح الىححز  اللٍض
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( ؤي: )
ٌ
  ؤهِذ ٞاإلاٗجى الٗم٤ُ في ٢ىله: )ؤهِذ واخضة

ٌ
(، ٞلما ٧ان ٢هضٍ ً ألاػواطٖٟغصة ىم مخىخضة

ى  ل، َو ٘ ؤن ًسبر بخىخضَا وب٣ائها صون ػوط، ؤحى بٗىهغ مً ٖىانغ الخدٍى غابُت( ٞٞغ )الخغ٦ت ؤلٖا

ت،  مَّ الاؾم ٖلى الخبًر
َ
  ومً ز

ُ
 ج

َّ
اُل

 
 .٤ امغؤجه زالز

( ؤي: )ؤهذ 
 
  َال٤ٌ وؤما اإلاٗجى الٗم٤ُ في ٢ىله: )ؤهذ واخضة

 
 واخضة

 
(، ٞلما ٧ان ٢هضٍ ؤن َل٣ت

ل، ؤوله ًا٦ض َال٢ها باإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ن للٗضص، ؤحى بشالزت ٖىانغ مً ٖىانغ الخدٍى َى  :ااإلابّحِ

(،  هضعٞدظٝ اإلا، (الحزف)
 
ظا ما ٌؿمى بـ م٣امه، وهي ٧لمت )واخضة(وؤ٢ُمذ نٟخه )َل٣ت ، َو

ل  (، زم ؤياٝ الٗىهغ الشالضؤلاخالٌ) ظٗل  هىٞ(، الحشهت ؤلاكشابيتَى )و مً ٖىانغ الخدٍى

( نٟت للمهضع املخظٝو
 
غابُت )الىه ،)واخضة  إلاهضعوؤُٖاَا خغ٦خه ؤلٖا

 
 جابٗت

 
 ب( ٧ىجها نٟت

 ، غابي،  ومٗلىٌم ؤن الهٟتمدظٝو مَّ جدب٘ اإلاىنىٝ في خ٨مه ؤلٖا
َ
 ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن  ومً ز

ُ
 ج

َّ
٤ ُل

 ػوظخه 
 
  َل٣ت

 
 .واخضة

غابُت ال٣ى٫ بنوبٗباعة ؤٌؿغ ًم٨ً  ؤصي بلى  ٌّٗض همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل، حُٛحر الخغ٦ت ؤلٖا

 الخ٨م ال٣ٟهي: في حُٛحر 

 ا ٢ا٫: )ٞةط
ٌ
ا (ؤهذ واخضة

 
ل٣ذ امغؤجه زالز

ُ
َ ،٘  .ؤهذ مخىخضة مٟغصة مً ألاػواط :ؤي، بالٞغ

 ) :وإطا ٢ا٫
 
 ، بالىهب (ؤهذ واخضة

ُ
َ 

 
  ل٣ذ َل٣ت

 
 واخضة، :٧إن اإلاٗجى، واخضة

 
ٞدظٝ  ؤهذ َال٤ َل٣ت

ذاإلاهضع و 
َّ
 م٣امه وؤٖغبذ بةٖغابه. نٟخه خل

م٨ً ال٣ى٫: ب  للىهب آزغ ان في )واخضة( وظه  ٍو
 
ى ؤن ج٩ىن مٟٗىال ا، َو هاب ًٖ اإلاهضع   مُل٣ 

 ٖضصُ 
 
ا بتر٦ُب: ، َو( ٖضٌص هاب ًٖ اإلاهضع، ؤي خلَّ مدلهٍ، ؤي ؤن ٧لمت )واخضة ظا التر٦ُب قبُه ظضًّ

ا(
 
 .(1)و٢ض مغ الخضًض ٖىه بالخٟهُل )ؤهذ َال٤ زالز

ا  مُل٣ 
 
، ؤو ظٗلها مٟٗىال ، وإطا صاع ال٣ى٫ في )واخضة( بالىهب بحن ظٗلها نٟت إلاهضع مدظٝو

ا هاب ًٖ اإلاهضع   هابذ ًٖ اإلاهضع ؤو ٖضص 
 
ي وبمٗجى آزغ بطا صاع ألامغ بحن جغظُذ ظٗلها نٟت ِ

ّ
ٞلٗل

ى الٗضص.ؤمُل بلى الغؤي الشاوي ر ما ُويٗذ له في ألانل، َو غجَّ  ، ٞهي في الخ٣ُ٣ت ؤؾماء ؤٖضاص، وٍُ

                                                           

 مً َظٍ الضعاؾت.221ًىٓغ: م:  (1)
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 )في ٢ى٫ الغظل لؼوظخه: 
ً
ظت  )ؤو  (1)(أهِذ ػالٌم مٍش

ٌ
ظت  (2) (أهِذ ػالٌم مٍش

ا٫َ  : "ؤلاؾىىي ٣ى٫ ً
َ
اِل٤ٌ  :بطا ٢

َ
ذ َ

ْ
ه
َ
  ؤ

 
ت ًَ َغى َمِغٍ

َ ْ
 ِفي َخا٫ اإلا

َّ
٘ ،ِبالّىهب لم جُل٤ ِبال ى ٞع

َ
ل
َ
ٞ، 

٣ُل
َ
ٞ:  

 
َخا٫ خمال

ْ
ت نٟتجُل٤ ِفي ال ًَ ن َمِغٍ

َ
وحٗلُله ب٩ىهه نٟت، ي٠ُٗ، بل ألا٢غب .... ٢لُذ:   ٖلى ؤ

ا آزغ  .(3) "ظٗله زبر 

غابُت       ّض الخغ٦ت ؤلٖا َٗ
ُ
٘ ٧لمت )مٍغًت( ًجٗلها نٟت للمغؤة،ح

ْ
ل، ٞٞغ ا مً ٖىانغ الخدٍى  ٖىهغ 

جحن  ، وفي ٦ال الخسٍغ ٕى ىض ؤلاؾىىي هي زبر زاٍن مٞغ ٣ً٘ الُال١ ٖلحها ٞىع ٢ى٫ ٖلى عؤي بًٗهم، ٖو

 الجملت.        

، ٞال ٣ً٘ الُال١ بال
 
ًت  ، ٩ٞإهه ٣ًى٫: ؤهذ َال٤ٌ خا٫ ٧ىه٪ مٍغ

 
 ؤما هْهب ال٩لمت ًجٗلها خاال

ا، وإن ههب  ٘ و٢٘ الُال١ ٞىع  في خا٫ مغيها. ٞاهٓغ بلى الخ٨م ال٣ٟهي ٠ُ٦ حّٛحر بالخغ٦ت ٞةن ٞع

 و٢٘ الُال١ في خا٫ مغيها.

 خالصت:

ل ؤ٢ّغ  غابُت وبُان الٗال٢ت بُجها وبحن اإلاٗجى، وبُجها وبحن الخدٍى بٗض الى٢ٝى ٖلى الخغ٦ت ؤلٖا

ل؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحر ًدضر في البدض بًغوعة اٖخباع الخغ٦ت ؤلاٖغابُت واخضة  مً ؤهماٍ الخدٍى

اثٟها الىدىي، ولخد٤ُ٣ ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص. ر ْو  البيُت الؿُدُت للٗىهغ اللٛىي بؿبب حٛحُّ

غابُت ب ل ابىنٟها ٖىهغ   -ن الخغ٦ت ؤلٖا ت بىٟؿها، بل بجها  -مً ٖىانغ الخدٍى
ّ
ال جإحي مؿخ٣ل

ل؛ جخٗايض ظا ما ظ م٘ ؤهماٍ ؤزغي مً ؤهماٍ الخدٍى ا مً َو لٗل ٦شحر  الٗغب ًخجاَلىن  ُحنالخدٍى

ل للىمِ آلازغ اإلاؿاِهض لها. ُٗؼون الخدٍى ل، َو  الخغ٦ت ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

غابُت وخغ٦ت الا٢خًاء ٨ٞالَما هدُجت لبٌٗ ال٣ىاٖض مً اإلاهم الخٟغ٢ت  بحن الخغ٦ت ؤلٖا

لِؼم حُٛ
ُ
ت التي ج غابُت جب٣ى وإن ُخظٝ الٗامل، ولها ؤزغ في اإلاٗجى،الىدٍى  حر الخغ٦ت، ل٨ً الخغ٦ت ؤلٖا

 ؤما خغ٦ت الا٢خًاء ٞتزو٫ بن ػا٫ اإلا٣خطخي، ولِـ لها صوع في اإلاٗجى. وهي همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل،

  

                                                           

  .142، م: 248جغ٦ُب ع٢م:  (2)

  .142، م: 244جغ٦ُب ع٢م:  (1)

  .142: اب٤، ممغظ٘ ؾ، الىىهب الذسي ؤلاؾىىي،  (3)
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 الخاجمت

ل َظٍ بٗض صعاؾت ؤهماٍ الخدىٍل وجُب٣ُها  ٖلى جغا٦ُب الُال١، واؾخٗغاى آزاع جدٍى

الترا٦ُب في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي، باؾخ٣غاء بٌٗ الٗباعاث التي ٣ًىلها الؼوط لؼوظخه، والتي ج٨ك٠ 

ت مً الترا٦ُب جدخىي ٖلى ٖىهغ واخض ؤو هاإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟؿًٖ  ، مً زال٫ مجمٖى

ل، جل٪ الٗىانغ جضزل ٖلى الجملت للغبِ بحن ؤظؼائها، ولى٣لها مً  التي ؤ٦ثر مً ٖىانغ الخدٍى

 ٖجها في ق٩لها ألاّولي اإلابضجي ومٗىاَا الٗم٤ُ الظي 
 
لُت، مسخلٟت ظملت بؿُُت جىلُضًت بلى ظملت جدٍى

ٟذ ٖضة هخاثج ًجب عنُضَا - ٧ان في الجملت ألاولى
َّ
  ج٨ك

ُ
 ؤزحرة ؤؾخجم٘ ٞحها خهاص  والى٢ٝى

 
و٢ٟت

 مً ؤبغػ طل٪:، ٞالبدض

، ٣ٞض ههجىا اإلاىهج للتر٦ُب ٢بل حكىمؿ٩ي ٍحن املخضزحنهٓغة الىداة ال٣ضماء واللٛى حكابهذ  -2

ٗجى بم٩ىهاث الجملت، ؤ٦ثر مً ٖىاًتها بالتر٦ُب 
ُ
هٟؿه، ٩ٞاهذ صعاؾت الىدى ٖىض ٖلماثىا ال٣ضماء ح

ىلىا ؤَمُت ٦بري للٗم٤ الضاللي في الترا٦ُب، ٩ٞاهذ صعاؾتهم جدلُلُت ال ج ًُ غ٦ُبُت، هٟؿه، ولم 

وقبٌُه بظل٪ ظهىص اللؿاهُحن ٢بل حكىمؿ٩ي ٞىٓغوا للترا٦ُب ٖلى ؤجها مجمىٖت مً اإلا٩ىهاث 

اإلاباقغة التي ٢امىا بخدلُلها وصعاؾت الٗال٢اث بُجها، ولم ًلخٟخىا بلى البيُت الٗم٣ُت، ٩ٞاهذ هٓغتهم 

 بلى اإلابجى صون اإلاٗجى.

ت مً اإلا٩ىهاث بل بن ل٩ل جغ٦ُب  ؤن التر٦ُب لِـ مٟاصَا ٨ٞغةلى اٖخمض البدض ٖ -1 ٣ِٞ مجمٖى

 خ٩لم، ٞالبيُت الضازلُت الٗم٣ُتبىِخحن: بيُت ؾُدُت، وؤزغي ٖم٣ُت هي اإلاٗجى ال٩امً في هٟـ اإلا

ت،  ؿمٗها اإلاؿخم٘ هدُجت ٢ىاٖض لٍٛى جخدى٫ بلى البيُت الخاعظُت الؿُدُت التي ًلٟٓها اإلاخ٩لم َو

لُت.  حؿّمى ال٣ىاٖض الخدٍى

خماص ال٩امل ٖلى البيُت الٗم٣ُت ٣ِٞ في بمضاص التر٦ُب بمٗىاٍ،  ًم٨ًض ؤهه ال سّجل البد -1 الٖا

ابل بن ال ؿهم بؾهام  ٌُ ل الظي ًُا٫ الترا٦ُب   في  ا٦بحر   خدٍى
َ
كاع٥ البيُت بمضاص التر٦ُب باإلاٗجى، َو

لُت في اإلاٗجى ؤ٦ثتالٗم٣ُت في جدضًض الضالل ا مً ؛ ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإّن ؤزغ ال٣ىاٖض الخدٍى ر ٖم٣ 

ا -بلى ظاهب مٗىاَا ألاو٫ -البيُت الٗم٣ُت ، ٞهي جدمل  ًُّ ى بياٞ  لم جدمله البيُت الٗم٣ُت. مٗج 

ل ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ظمُ٘ َظٍ  -4 بٗض الى٢ٝى ٖلى ظهىص اللؿاهُحن املخضزحن خى٫ مٟهىم الخدٍى

لُت  الضعاؾاث ؤظمٗذ ٖلى ؤن ؤي حُٛحر في الجملت الىىاة ًدّىلها مً ظملت جىلُضًت بلى ظملت جدٍى
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لُت جدظٝ بٌٗ ٖىانغ َظٍ الجملت الىىاة، ؤو جى٣لها  ٩ىن طل٪ بىاؾُت ٖىانغ جدٍى ؾُدُت، ٍو

 .ٗىانغ مسخلٟت، ؤو ج٠ًُ بلحها ٖىانغ ظضًضةبلى آزغ، ؤو حؿدبضلها ب مً مى٢٘

 بياٞتجٟغى في مٗغى جدّب٘ جغا٦ُب اللٛت الٗغبُت زلو البدض بلى ؤن َبُٗت اللٛت الٗغبُت  -1

لُت لم ٨ًً لها خغم ٖلى ؤن ج٩ىن ٢ىاٖضٍ ٖاإلاُت،  وظىص ٖىض حكىمؿ٩ي، م٘ ؤهه ؤهماٍ جدٍى

ل بخُٛحر َظٍ الضعاؾت ٞإياٞذ   ٍت ًهلر جُب٣ُها ٖلى ؤ٦ثر اللٛاث.وخاو٫ وي٘ هٓغ  همِ الخدٍى

ل بالخ٨غاع، ووضخذ  ّم  ماؤزَغالخغ٦ت ؤلاٖغابُت، وهمِ الخدٍى
َ
ل الجملت، ومً ز في حُٛحر  في جدٍى

 .اإلاٗجى

ا ما  ؤْهغ البدض -3 لُت في الترا٦ُب؛ ألهه ٚالب  ؤهه ال ًم٨ً الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدٍى

لي، ؤي٠ بلى طل٪ًجخم٘ في التر٦ُب الىاخض ؤ٦ ت في  ثر مً همِ جدٍى ؤن ازخالٝ الخىظحهاث الىدٍى

ل، ٦ما في جغ٦ُب: )ؤهذ َ  ؤهماٍ للخدٍى
ُ
ه ّٖضة َٖ ىاَػ

َ
ؿهم في ؤن جد

ُ
ج التر٦ُب ح ا(، ٟٞي جسٍغ

 
ال٤ زالز

ا( ٖلى ؤجها هاثبت ًٖ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ًهبذ همِ 
 
جها ٖلى ا٧لمت )زالز ل ٞحها باإلخال٫، وفي جسٍغ لخدٍى

ل ؤجها نٟت إلاىنىٝ مدظٝو ؛ وألظل طل٪ ٖمض البدض في ٖؼو بالخظٝ ٞحها ًهبذ همِ الخدٍى

 ؤمي الخ٨م ال٣ٟه حُٛحربلى  ٍحُٛحر ؤصي ما بطا  الترا٦ُب للىمِ الظي ٩ًىن جإزحٍر ٖلى اإلاٗجى ؤ٦بر، زم

 .ال

ه َظٍ  -5
ُ
دضز

ُ
ل في جغا٦ُب الُال١ ٨ًك٠ ًٖ ألازغ الضاللي الظي ج بن اؾخٗغاى ؤهماٍ الخدٍى

ظا ما  حرؤّصي طل٪ بلى حُٛ ألاهماٍ في مٗجى الترا٦ُب، وما في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت حّٛحر اإلاٗجى، َو

ٗت ػ الاعجٗؼّ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، َوىّضر الخإزحر ال٨بحر للىدى في اؾخيباٍ ً باٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكَغ

لىم الٗغبُت.  ٖو

ا اهدكاعا؛ طل٪ ؤن ٧ل  -8 لُت وؤ٦ثَر اصة ؤبغػ ألاهماٍ الخدٍى ل بالٍؼ زلو البدض بلى ؤن همِ الخدٍى

اصة، ٩ٞلما ؤصزل اإلاخ٩لم بياٞاث طاث ٖال٢ت بهظٍ   بالٍؼ
 

ال ّٗض جدٍى
ُ
بياٞت ٖلى الجملت الىىاة ح

 للمٗجى اإلاغاص مجها
 
ا ًدّى٫ التر٦ُب مالجملت الىىاة ٧ان طل٪ بياٞت ُم  ً ؤلازباع ، ٣ٞض ٠ًًُ مىٞع

ُٟض مٗجى الخى٦ُض، ؤو الاؾخصىاء، ؤو الكٍغ .... بلخ، ومً كاء، ومً ؤلاًجاب بلى الىٟي، ؤو ًبلى ؤلاو

اصة ٖلى ؤجها  َىا ٦ك٠ البدض ؤن ه بلى زلٍل ، وال لٟٔ ال ًاصي بؾ٣اَ ب٢دام)جٟؿحر مٗجى الٍؼ

دِضر مٗجى بال الخى٦ُض(، َظا ْٞهٌم  ل ال ج٣خهغ  ٢انغ، ًُ  مً ؤهماٍ الخدٍى
ٌ
اصة بىنٟها همِ ٞالٍؼ

 ٖلى َظا اإلاٗجى ٣ِٞ.
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ا -4 و ؤ٦ثر؛ ؤ ٦ك٠ البدض ؤن الخدىٍل بالخظٝ َى ه٣و في الجملت الىىاة، بدظٝ ؤخض ٖىانَغ

 مخٗضصة: مجها ما ًمـ ؤخض ؤظؼاء 
 
الغ٦ً اللٛىي، ٦ما في: )ًا َا٫ِ(، ومجها ما ًمـ ولظا اجسظ ؤق٩اال

الغ٦ً اللٛىي الىاخض، ٦دظٝ اإلابخضؤ في ٢ىله: )بن صزلذ الضاع ُٞال٤(، ومجها ما ًمـ الجملت 

.  ٧املت، ٦دظٝ ظىاب الكٍغ مً ظملت الكٍغ

ت التي  ت بإنى٫ التر٦ُب وال٣ىاٖض الىدٍى ٓهغ الخظٝ في التر٦ُب اللٛىي مً زال٫ اإلاٗٞغ ٍو

ا مً زال٫ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت التي جض٫ ٖلى وظىص مدظٝوجض٫   ً ، ٦ما في ٖلى وظىصٍ ، ٦ما ًٓهغ ؤً

، ٦ظل٪ في ؤؾلىب الازخهام،  ( بالىهب ٖلى ؤجها نٟت إلاىنىٝ مدظٝو
 
٢ىله: )ؤهذ واخضة

غاء، واإلاضح والظم،  ذ والخدظًغ وؤلٚا
َّ
ل بدظٝ الٟٗل، صل وال٣ؿم، ٩ٞل َظٍ ألاؾالُب ٞحها جدٍى

 .ٖىض ؤلاؾىىي  جغا٦ُب الُال١ غ٦ت في الاؾم اإلاظ٧ىع، ل٨ً لم جىظض مشل َظٍ ألاؾالُب فيٖلُه الخ

ا في ازخالٝ البٗض الخ٣ضًغي  -22 ا ٦بحر  ع٦ؼ البدض ٖلى ؤَمُت الىٓغ في ؾُا١ الخا٫؛ بط ًلٗب صوع 

ّم في ازخالٝ الخ٨م ال٣ٟهي، ٟٞي ٢ىله: )بن صزلِذ الضاع ُٞال٤( ًىٓغ في ؾُا
َ
١ للخظٝ، ومً ز

الخا٫، ٞٗلى اٖخباع ؤن الؼوط لِـ لضًه بال ػوظت واخضة، ٞةطا زاَبها بهظٍ الٗباعة، وخظٝ اإلابخضؤ، 

 ٞةن 
ُ
، َى: )ؤهِذ(، ومً زم جُل ا مً الؼوظاث، ٞةن ج٣ضًٍغ ٤ َظٍ الؼوظت، وؤما ٖلى اٖخباع ؤن له ٚحَر

ُيئٍظ ٣ً٘ الُال١ ٖلى زاَبها بهظٍ الٗباعة عبما ٩ًىن الخ٣ضًغ: )صزلِذ الضاع ٟٞالهت َال٤(، وخ

ن. حَّ َٗ
ُ
 واخضة مً ػوظاجه والبّض  ؤن ح

ل باإلخال٫ مً ؤبغػ ألاهماٍ التي جإحي ٦شحرا في البيُت الؿُدُت  ٦ك٠ البدض  -22 ؤن همِ الخدٍى

، واهخهى بلى ؤن ؤلاخال٫ ال ًإحي ؛ خُض لم ًسُل جغ٦ُب مً جغا٦ُب الُال١ مً َظا الٗىهغللتر٦ُب

ٌ ه٣و خهل في  هغ طل٪ بىيىح لخٍٗى ضٍ اإلاخ٩لم، ْو  -التر٦ُب، بهما ٣ًهض لظاجه ولٛغى ًٍغ

ذ. -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  في بخال٫ اإلاهضع اإلااو٫ بض٫ اإلاهضع الهٍغ

 بىنٟه  -اهخهى البدض بلى ؤن ؤلاخال٫  -21
 
ل اهمُ ُان،  -مً ؤهماٍ الخدٍى ًىضعط جدخه همُان ٖٞغ

 خ
 
ا م٩ان آزغ، ل٨ً في الخمضص َما: الخ٣لُو والخمضص؛ وطل٪ ألن ٞحهما بخالال ُض ٌؿدبض٫ ٖىهغ 

ًدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ م٩ان ٖىهغ واخض، وفي الخ٣لُو ًدل ٖىهغ واخض م٩ان ؤ٦ثر مً ٖىهغ، 

  ُ خمضص والخ٣لُو ا بلى اإلاؿدبض٫ مىه، ٣ٞض ٩ًىن الوؤزبذ البدض ٖضم اقتراٍ ٧ىن اإلاؿدبَض٫ مىخم

ض ؤن ؤَل٤ ػوظخ٪؟(، بإظىبي ٚحر مىخٍم بلى اإلاؿدبض٫ مىه، ٦ما في: )وٗم(  ا إلاً ٢ا٫: )ؤجٍغ ظىاب 
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ا مً الخ٨غاع ألجها مىظىصة   ٗ ٞبالٗىهغ اللٛىي )وٗم( ج٣لهذ الٗىانغ اإلاىظىصة صازل التر٦ُب؛ مى

 في الؿاا٫.

ّم في حُٛح عنض -21
َ
 ر الخ٨م ال٣ٟهي، ٞـــ )بْن( البدض صوع الخٗا٢ب بحن ألاصواث في حُٛحر اإلاٗجى، ومً ز

ُت و٢ض ُت  مىنىلت و٢ض ج٩ىن  ٢ض ج٩ىن هاُٞت، و)ما(  ج٩ىن  ٢ض ج٩ىن قَغ ت ْٞغ في ٢ىله: ٦ما مهضٍع

ظٍ الازخالٞاث )ؤهذ َال٤ ما قئذ(  .جاصي بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهيفي مٗاوي ألاصواث ، َو

ل التي حُٗي التر٦ُب  -24 ل بةٖاصة الترجِب واخض مً ؤهماٍ الخدٍى زلو البدض بلى ؤن الخدٍى

ا   ٖ ً اللٛىي مغوهت واحؿا ِ
ّ
اصة في في اإلاٗجى؛ ٞهى مً ألاصواث التي جم٨ اصة اإلاٗجى مً ٚحر ٍػ مً ٍػ

خضّعط ألازغ الظي ًدضزه بٖاصة الترجِب في اإلاٗجى مً بْهاع الٗىاًت والاَخمام بلى ؤبٗض مً  ألالٟاّ، ٍو

.  طل٪ بالخإزحر ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي وحُٛحٍر

: ألؾباب ّٖضة ؛ وطل٪ىٍل في الترا٦ُب الٗغبُتمً ؤهماٍ الخد اواخض  اٖخباع الخ٨غاع  ؤ٢ّغ البدض -21

٨غع ما ِػٍض ٞحها،  ًُ ا، ؤو  ٨غع بٌٗ ٖىانَغ ًُ ا ؤو  ٨غَع ًُ ٞهى حُٛحر ؾُخي ًدضر في الجملت الىىاة، بإن 

ت  ت مً الخُٛحراث اللٍٛى ل( الظي َى مجمٖى ا م٘ مٟهىم )ؤهماٍ الخدٍى ظا الىن٠ ًخىا٤ٞ ظضًّ َو

ر الجملت ًٖ ق٩لها  ل ٩ًىن ، اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت الٗم٣ُتالتي حّٛحِ ؤي٠ بلى طل٪ ؤن الخدٍى

ظا ما ؤياٝ  خهل في ٦شحر مً جغا٦ُب الُال١ التي إلياٞت مٗجى ظضًض ٖلى الجملت الىىاة، َو

ى آزغ   ،الخ٨غاُع ٞحها مٗج 
 
اصة ر  ،اإلاٗجى الظي ٧ان بالتر٦ُب ألاو٫ ًٖ ٍػ ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ٌّٛحِ

ا بشالر َل٣اث ؤالُال١ ٣ً٘ ٧إن  الخ٨م ال٣ٟهي، ا باثى 
 
ا بغظٗت ؤي بُل٣ت واخضة وَال٢

 
 .َال٢

ل؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحر  اٖخباعيغوعة ؤ٢غ البدض  -23 غابُت واخضة مً ؤهماٍ الخدٍى الخغ٦ت ؤلٖا

اثٟها الىدىي، ولخد٤ُ٣ ؤلاباهت ًٖ  ر ْو ًدضر في البيُت الؿُدُت للٗىهغ اللٛىي بؿبب حٛحُّ

 غاص.اإلاٗجى اإلا

غابُت ؤ -25 ل اٖىهغ  بىنٟها  -زبذ البدض ؤن الخغ٦ت ؤلٖا ت  -مً ٖىانغ الخدٍى
ّ
ال جإحي مؿخ٣ل

ا ظا ما ظٗل ٦شحر  ل، َو لً م بىٟؿها، بل بجها جخٗايض م٘ ؤهماٍ ؤزغي مً ؤهماٍ الخدٍى  ُحنالخدٍى

ل للىمِ آلازغ اإلاؿاِهض لها. الٗغب ًخجاَلىن  ُٗؼون الخدٍى ل، َو  الخغ٦ت ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدٍى

غابُت وخغ٦ت الا٢خًا -28 ت ٞغ١َّ البدض بحن الخغ٦ت ؤلٖا ء ٨ٞالَما هدُجت لبٌٗ ال٣ىاٖض الىدٍى

لِؼم حُٛحر الخغ٦ت، ل٨ً الخغ٦ت ؤلاٖغابُت جب٣ى وإن ُخظٝ الٗامل، ولها ؤزغ في اإلاٗجى،
ُ
وهي همِ  التي ج
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ل. ، اإلاٗجى ها ؤزغ في حُٛحرلِـ لتزو٫ بن ػا٫ اإلا٣خطخي، و ؤما خغ٦ت الا٢خًاء ٞ مً ؤهماٍ الخدٍى

ل  .ولِؿذ مً ؤهماٍ الخدٍى

ٌ ٖجها البدض، وما ػا٫ في الضعاؾت مجا٫ للخىؾ٘ ؤ٦ثر باؾخ٣غاء  َظٍ ؤَم الىخاثج التي جمسَّ

ل ٚحر ا ل مىُى١ زاعط بَاع جغا٦ُب الُال١ في ال٩ى٦ب الضعي، ٞهىا٥ الخدٍى ى جدٍى لتر٦ُبي ، َو

ر الخ٨م ال٣ٟهي. ا في اإلاٗجى، ٢ض ٌّٛحِ
ا ؤزغ 

 
٩ىن في الىبر والخىُٛم، ُمدِضز  اإلا٨خىب، ٍو

ظٍ( ، ؤو ج٩ىن امغؤجه في  ل ٚحر اإلاىُى١ ٧إن ٌكحر بُضٍ ٣ُٞى٫: )ؤهذ َال٤ َو ىا٥ الخدٍى َو

كحر بلى ػوظخه.   وؿىة ٣ُٞى٫: )َل٣ذ َاالء بال َظٍ( َو

٠ بلى طل٪ ؤن جغا٦ُب الُال١ جغجبِ بالخضاولُت بك٩ل ٖام، وبإٞٗا٫ ال٨الم بك٩ل زام، ؤي

ل ألا٢ىا٫ التي جهضع يمً مُُٗاث ؾُا٢ُت بلى ؤٞٗا٫  ٞهي مً ألاٞٗا٫ ال٨المُت التي "جخ٨ٟل بخدٍى

، بمٗجى ؤهه ٦الم بوكاجي ًىجؼ ًٖ الخلٟٔ به جد٤ُُ٣ ٞٗل الُال١، (1)طاث نبٛت اظخماُٖت"

ه في ع٦ىه الخام باإلاٗامالث َى نُاٚت لؤلٞٗا٫ ال٨المُت ..... والجمُ٘ ٌٗٝغ الىي٘ الظي "ٞال٣ٟ

 .(2)ًاو٫ بلُه وي٘ اإلاغؤة والغظل خُىما ًخلٟٔ َظا ألازحر بهُٛت ٞٗل الُال١"

و٧ل َظا مما جىصخي الضعاؾت بخدّبٗه والى٢ٝى ٖلُه في صعاؾاث لؿاهُت جدىاو٫ جغا٦ُب الُال١ 

 ت ؤو جضاولُت.مً وظهت هٓغ نىجُ

ٟٛغ ػللي وزُئي،  ا لىظهه، َو جٗل ٖملي زاله  ا ؤؾإ٫ هللا ؤن ٨ًخب لي ألاظغ واإلاشىبت، ٍو وؤزحر 

م، والخمض هلل عب  ِ
ّ
لى آله وصخبه وؾل بهه ولي طل٪ وال٣اصع ٖلُه، ونّلِ اللهم ٖلى هبِىا دمحم ٖو

 الٗاإلاحن.

  

                                                           

مجلت  بلخحر، ٖمغ، و بى ُٖاص، هىاعة، جهي٠ُ ؤٞٗا٫ ال٨الم في الخُاب الصخافي الجؼاثغي اإلا٨خىب باللٛت الٗغبُت (1)

 .41م(، م:1221، )21، الجؼاثغ، الٗضص: ألازش

 .41، 42اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:  (2)
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 (1)فهشط جشاهيب الؼالق في هخاب الىىهب الذسي 

ع٢مه الدؿلؿلي  التر٦ُب

 في ال٨خاب

مىيٗه في 

 ال٨خاب

 281 2 مً له ػوظخان، ٣ٞا٫: )بخضاَما َال٤( وؤقاع بلى واخضة مجهما.

ا ٖلى الى٤ُ ٨ٞخب: )ػوظتي ٞالهت َال٤( ولم ًىىِ   281 1 .بطا ٧ان ٢اصع 

مً له ػوظخان، ٣ٞا٫: )امغؤحي َال٤( وؤقاع بلى بخضاَما، زم ٢ا٫: 

 )ؤعصث ألازغي(.

1 281 

جى هٟؿه (  288 4 .لى ٢ا٫ الؼوط : امغؤجه َال٤ )ٖو

ض َال٤ . ض ٣ٞا٫ : امغؤة ٍػ ض ًا ٍػ  242 1 لى ٢ُل لغظل اؾمه ٍػ

 242 3 بطا ٢ا٫: )ٞاَمت َال٤( واؾم ػوظخه ٞاَمت.

جي الؿاٖت  بطا و٢٘ ٖلُه حجغ مً ؾُذ ٣ٞا٫ الؼوط : بن لم جسبًر

 مً عماٍ، ٞإهذ َال٤.

5 241 

 243 8 ؤهذ َال٤ ما قئذ .

 243 4 هذ َال٤ ما قاء هللا. ؤ

بطا ٢ا٫ لشالر وؿىة : مً لم جسبروي مى٨ً بٗضص ع٦ٗاث الهالة 

: واخضة : ؾب٘ ٖكغة ع٦ٗت، وزاهُت اإلاٟغويت،ٞهي َال٤، ٣ٞالذ

 بخضي ٖكغة . وزالشت: ، زمـ ٖكغة

22 122 

 124 22 الُال١ ًلؼمجي. 

بُض بطا ٢ا٫ : ػوظتي َال٤  بضي خغ .مً له ػوظاث ٖو  124 21 ٖو

 123 21 بطا ٢ا٫ لؼوظخه : بطا ٢ضم الخاط ٞإهذ َال٤ .

إن ٧ان ؤهثى ُٞل٣خحن ٧ان خمل٪ ط٦غا ٞإهذ َال٤ َل٣ت، و  بن

 ٞىلضث ط٦غا وؤهثى.

24 123 

 125 21 بطا ٧ان هللا ٌٗظب اإلاىخضًً ٞامغؤحي َال٤.

ُذ الٗبَُض، ٞإهذ َال٤.  122 23 بن جؼوظذ اليؿاء ؤو اقتًر

 ؤهذ َال٤ . 

 ؤهذ مُل٣ت .

 .ؤها مُل٤ٌ للمغؤة

25 

28 

24 

121 

                                                           

ا ٖلى جد٤ُ٣: دمحم خؿً ٖىاص. (1)   اٖخماص 
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 124 12  .بطا ٖؼ٫ ًٖ ال٣ًاء ٣ٞا٫ : امغؤة ال٣اضخي َال٤

 121 12 بطا هاصي ػوظخه ٣ٞا٫ : ًا َال٤.

لضث واخضة مى٨ً ٞهىاخباتها َىال٤، ٢ا٫ لؼوظاجه ألاعب٘: ٧لما و 

 . ٞىلضث ٧لهً

11 125 

 111 11  .ؤهذ َال٤ ؤ٦ثر الُال١

 ، ٞإهذ َال٤ .
 
 114 14 بن ٧ان ؤو٫ ولض جلضًىه ط٦غا

  :بطا ٢ا٫ لؼوظخه
ٌ
  .ؤهذ واخضة

  :بطا ٢ا٫ لؼوظخه
 
  .ؤهذ واخضة

11 

13 

115 

 118 15 ؤهذ َال٤ ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت .

 م٘ َل٣ت.
 
 ؤهذ َال٤ َل٣ت

 مٗها َل٣ت
 
  .ؤهذ َال٤ َل٣ت

18 

14 

114 

٤ امغؤة ؤوال 
َّ
 .بُٗجها وؤمغهاٍ بالخبُحن، ٣ٞا٫: )ؤعصث َظٍ(بطا َل

 ٞةن ٢ا٫: )ؤعصُث َظٍ بل َظٍ(.

ظٍ(   .ؤو )َظٍ َو

 .ؤو َظٍ م٘ َظٍ( 

  .ؤو ٦غع )َظٍ( وؤقاع بلحهما

12 

12 

11 

11 

14 

112 

 ، وب٨غ م٘ ٖمغو ٞإهذ َال٤
 
مغا  ٖو

 
ضا  112 11 .بن ٧لمذ ٍػ

  ؤو صزلخما 
 
 111 13 .ٞإهخما َال٣انبطا ٢ا٫ المغؤجُه: بن ولضجما مٗا

ى في قىا٫ مشال-بطا ٢ا٫   : ؤهذ َال٤ في ؤو٫ ألاقهغ الخغم. -َو

ٞةن ٢ُضٍ بإو٫ الكهغ، ٣ٞا٫: في ؤو٫ الكهغ الظي َى ؤو٫ ألاقهغ 

 الخغم.

15 

18 

113 

  .ؤهذ َال٤ ٢بل ؤن جضزلي الضاع

  .ؤهذ َال٤ ٢بل ؤن ؤيغب٪

14 

42 

113 

 113 42 .َال٤(مً صزلذ مى٨ً ٢بل ناخبتها )ٞهي 

ض   .اهذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

  .ؤهذ َال٤ بط ٞٗلذ ٦ظا

41 

41 

118 

ٌض   142 44 .ؤهذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

 142 41 .بطا ٢مِذ ٞإهذ َال٤ ، ٣ٞامذ زم ٢امذ ؤًًا في الٗضة زاهُا وزالشا

بطا َل٣ذ امغؤة ، ٞٗبض مً ٖبُضي خغ، ُٞل٤ ؤعبٗا بالخىالي ، ؤو 

  .اإلاُٗت

43 142 
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ض الُىم ٞإهذ َال٤ ٚض   بطا ظاء  142 45  .اٍػ

 141 48  .لى خل٠ بالُال١ ال ٌؿا٦ىه قهغ عمًان

 144 44  .ؤهذ َال٤ في ٚغة الكهغ الٟالوي

 141 12 ؤهذ َال٤ في ؾلخ الكهغ.

 ٧ل امغؤة لي ٚحر٥ َال٤.

 .٧ل امغؤة لي ؾىا٥ َال٤

12 

11 

144 

 144 11 .٧ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال٤

  .٧ل امغؤة لي َال٤ ٚحر٥

 .٧ل امغؤة لي َال٤ ؾىا٥

14 

11 

144 

 112 13  .ؤهذ َال٤ ٠ُ٦ قئذ

 112 15  .ؤهذ َال٤ ٖلى ؤي وظه قئذ

 112 18  .ؤهذ َال٤ بن قئذ ؤو ؤبِذ

 112 14  .٧ل مى٨ً َال٤ َل٣ت

 112 32  .ؤهذ َال٤ ٧ل ًىم

 132 32  .َل٣ذ التي آلُذ مجها

  .ؤهذ ٦ظابطا ٢ا٫ المغؤجه: 

٤ ٣ٞا٫: بن صزلذ ٞإهذ ٦ظا وهىي الُال١ بلٟٔ ٦ظا
َّ
 .ؤو ٖل

31 

31 

134 

 134 34 .بطا ٢ا٫ لؼوظخه: َل٣ي هَٟؿ٪، ٣ٞالذ: ؤَل٤

 151 31  .امغاة َمً ٌكخهي ؤن ًٟٗل ٦ظا َال٤

ض ؤن ؤ  151 33 َل٤ ػوظخ٪ ؟ ٣ٞا٫: وٗم. ؤجٍغ

 151 35  .بن ٢مِذ ٞإهذ َال٤

 ؤَىُخه ، ؤو عظال ؤَىخه ، ٞإهذ َال٤ .بن ؤ٦غمذ الظي 

 بن ؤ٦غمذ عظال ؤَىخه ، ٞإهذ َال٤ .

38 

34 

154 

َل٤ ػوظتي
ُ
 154 52  .ما ٦ضث ؤ

 181 52  .بن ٖهِذ بؿٟغ٥ ٞإهذ َال٤

   .بطا ٢ا٫ لؼوظخه ازخاعي مً زالر ما قئذ

  .َل٣ي هٟؿ٪ مً زالر ما قئذ

51 

51 

184 

 181 54 .بغثذ مً َال٢٪ )وهىي الُال١(

 181 51  .بغثذ بلُ٪ مً َال٢٪
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لم ؤن  لى خل٠ بالُال١ ؤو ٚحٍر ، ؤهه بٗض ٞالها الى بِذ ٞالن ، ٖو

  .اإلابٗىر لم ًمٌ بلُه

53 188 

ما في مهغ مشال )ؤهذ َال٤ في م٨ت(  188 55 .بطا ٢ا٫ لؼوظخه: َو

 184 58  .ؤهذ َال٤ في ًىم ٦ظا

  .ؤهذ َال٤ ٧الشلج

  .ؤهذ َال٤ ٧الىاع

54 

82 

142 

غ  142 82  .ؤهذ ٖلي ٧اإلاُخت والضم والخمغ ولخم الخجًز

 142 81  .ؤهذ ٧الخماع

لى عؤي امغؤجه جىدذ زكبت ٣ٞا٫ : بن ٖضث الى مشل َظا الٟٗل 

  .ٞإهذ َال٤ ، ٞىدخذ زكبت مً شجغة ؤزغي 

81 142 

 141 84 .ؤهذ َال٤ مشل ؤل٠

 141 81  .ؤهذ َال٤ مشل ألال٠

 144 83  .الشالر ولم ًىى قِئا ؤهذ َال٤ ختى جخمم

  .ؤهذ َال٤ ختى ؤ٦مل زالزا

  .ؤو ؤهذ َال٤ ختى ؤو٢٘ ٖلُ٪ زالزا

85 

88 

141 

 141 84  .ٖلى ؤن جإزظ مالي مجها لى ٢ا٫ لى٦ُله : زال٘ ػوظتي ؤو َل٣ها

 143 42  .ؤهذ َال٤ الُىم وإن ظاء عؤؽ الكهغ

 143 42  .ؤهذ َال٤ الُىم وإن صزلذ الضاع

ضا وبٗض ٚض ؤهذ  143 41  .َال٤ الُىم ٚو

 143 41  .ؤهذ َال٤ الُىم وفي ٚض وفي بٗض ٚض

 143 44 .ؤهذ َال٤ باللُل والجهاع

ضا، ٞإهذ َال٤  148 41 .بن صزلذ الضاع و٧لمذ ٍػ

 148 43 .ؤهذ َال٤ و َال٤

ل٣ها  148 45 .زظ مالي مً ػوظتي َو

 148 48 .َل٣ها وزظ مالي مجها

 148 44  .ٞإهذ َال٤ و َال٤ و َال٤ بن صزلذ الضاع

 148 222 .ؤهذ َال٤ و َال٤ و َال٤ بن صخلذ الضاع

ال٤ و َال٤.  144 222  ؤهذ َال٤ َو

  .ؤهذ َال٣ان بالخشيُت

  .ؤهذ َىال٤ بالجم٘

221 

221 

122 
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 122 224 لى ؤ٦ٍغ ٖلى الُال١ خٟهت مشال ٣ٞا٫ لها ولٗمغة : َل٣خ٨ما 

مغةوإن ٢ا٫: َل٣ذ خٟهت   122 221  .ٖو

ل٣ذ ٖمغة  122 223  .ؤو ؤٖاص َل٣ذ، ٣ٞا٫: َل٣ذ خٟهت َو

مغة َال٤  122 225  .ؤو ٢ا٫: خٟهت َال٤ ٖو

 122 228  .٧ل امغؤة ؤجؼوظها ٞهي َال٤ ، وؤهذ ًا ؤم ؤوالصي

 122 224  .وؿاء الٗاإلاحن َىال٤ وؤهذ ًا ٞاَمت

 ٞإهذ َال٤
 
ضا  122 222  .بطا صزلذ الضاع ٩ٞلمذ ٍػ

 121 222  .لى ٢ا٫ لى٦ُله: َل٤ ػوظتي زم زظ مالي مجها

ا ٞإهذ َال٤ ض   121 221  .بن صزلذ الضاع ؤو ٧لمذ ٍػ

 121 221  .وؤهذ َال٤ بن صزلذ ؤو ٧لمذ

ظٍ ؤو َظٍ   121 224 .ؤهذ َال٤ َو

 121 221  .ؤهذ َال٤ ٚضا، ؤو ٖبضي خغ بٗض ٚض

 121 223  .ٞإهذ َال٤ بن صزلذ الضاع ، ٞٗبضي خغ ؤو ٧لمذ ٞالها

 121 225  .ؤهذ َال٤ واخضة ؤو ازيخحن

 123 228  .ؤهذ َال٤ الُىم ؤو ٚضا

 123 224 .ؤهذ َال٤ ٚضا ؤو بٗض ٚض

بضي خغ   128 212 .بن قاء هللا ٞإهذ َال٤ ، ٖو

 124 212 .ؤهذ َال٤ لى صزلذ الضاع 

 124 211 .لى صزلذ الضاع ؤهذ َال٤ 

 122 211  .الضاعؤهذ َال٤ لىال صزلذ 

لى ظلـ م٘ ظماٖت ٣ٞام ولبـ ز٠ ٚحٍر ، ٣ٞالذ له ػوظخه: 

اؾدبضلذ بسٟ٪ ولبؿذ ز٠ ٚحر٥ ، ٞدل٠ بالُال١ ؤهه لم ًٟٗل 

  .طل٪

214 125 

 112 211  .بن َىض لُال٤

 112 213  .ما َىض بال َال٤

 113 215  .ؤهذ َال٤ زالزا ما واخضة

 118 218  .ؤعبٗخ٨ً َىال٤ بال ٞالهت

 114 214  .ؤعبٗخ٨ً بال ٞالهت َىال٤

 114 212  .ؤهذ َال٤ زالزا زم ٢ا٫ ؤعصث بال واخضة
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ذ ب٣لبي بال ٞالهت  114 212  .ؤعبٗخ٨ً َىال٤ و٢ا٫ : هٍى

ؼ٫ بًٗهً بالىُت  114 211  .٧ل امغؤة لي َال٤ ٖو

 114 211  .ؤهذ َال٤ زالزا بال زالزا

 .٧ل امغؤة لي َال٤ بال ٖمغة

  .ؤو ٧ل امغؤة لي َال٤ بال ؤهذ 

214 

211 

114 

  .٧ل امغؤة لي ٚحر٥ َال٤

 .٧ل امغؤة لي َال٤ ٚحر٥

213 

215 

114 

 112 218 .وؿاجي َىال٤ بال ٖمغة

 112 214  .َل٣ذ َاالء بال َظٍ ؤقاع بلى ػوظخه

 112 242  .ؤهذ َال٤ زالزا بال َل٣خحن

 112 242 .ؤهذ بال واخضة َال٤ زالزا

 111 241  .بن صزلذ الضاع  -ؤؾخٟٛغ هللا  -َال٤ؤهذ 

 111 241  .ؤهذ َال٤ زالزا بال واخضة بال واخضة

بضي خغ  118 244  .بن قاء هللا ؤهذ َال٤ ٖو

 118 241  .ؤهذ َال٤ َل٣خحن وواخضة بال واخضة

مغة َال٣ان بن قاء هللا  114 243  .خٟهت ٖو

ا.  142 245 ؤهذ بن صزلذ الضاع َال٣ 

  ؤهذ
 
ًت  142 248 .َال٤ مٍغ

 
 
ًت  142 244 .ؤهذ َال٤ مٍغ

ض   بن ٢خلُذ   142 212  .ا في اإلاسجض ٞإهذ َال٤ٍػ

 144 212 بطا ٢ا٫ لؼوظخه )٢بل الضزى٫( ؤهذ َال٤ بخضي ٖكغة َل٣ت 

 112 211  .ؤهذ َال٤ زالزا بال واخضة وواخضة

 111 211 .٧ل امغؤة لي ؾىا٥ ؤو ٚحر٥ َال٤

 114 214  .َىال٤ػوظاحي ٧لهً 

 115 211  .ؤهذ مُل٣ت، ؤهذ مؿغخت، ؤهذ مٟاع٢ت

 115 213 .لى ٦غع ٢ىله: ؤهذ َال٤ زالر مغاث

 118 215 .ؤهذ َال٤ ؤهذ َال٤

 118 218  )ؤهذ َال٤ َال٤(

لِذ الضاع ٞإهذ َال٤ ، زم ؤٖاص اللٟٔ زاهُا ٞشالشا
َ
 118 214 .بن َصز
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لِذ الضاع بن َصزلِذ ،ٞإهذ 
َ
 118 232  .َال٤بن َصز

ِتها
ْ
ل
َ
 118 232  .بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤ بن َصز

 131 231  .بن ؤ٧لِذ بن صزلِذ ٞإهذ َال٤

ىخِجي، ٞإهذ َال٤. َٗ
َ
َخمِخجي بن ل

َ
 131 231 بن ق

ْمِذ لخُل٣ً
ُ
 134 234  .وهللا بن ٢

ِذ في الخمام ٞإهذ َال٤ 
ْ
ؿل

َ
د
َ
ذ مً الجىابت ٞةن اٚ

ْ
ؿل

َ
د
َ
 134 231 ٧لما اٚ

  .بن جضزلحن الضاع، ٞإهذ َال٤

  .ؤو ٢ا٫: بن جضزُل َىض

233 

235 

133 

٤ مً وؿاجي مً قئذلى٦ُله:بطا ٢ا٫ ِ
ّ
ل
َ
َ.  238 135 

ل٤ مً وؿاجي مً قاءثلى٦ُله:ؤو ٢ا٫
َ
َ.  234 135 

 138 252  .ؤًخ٨ً خايذ ٞهىاخباتها َىال٤

ُل٣ي
ُ
  .بن صزلذ الضاع ج

ل٣ِذ 
ُ
 .بن صزلذ الضاع َ

252 

251 

138 

 138 251  .بن صزلذ الضاع جُل٣حن

لِذ 
َ
 138 254 .ؤهذ َال٤ بن َصز

 138 251  .بن صزلِذ َل٣خ٪

لِذ الضاع بطا ؤهذ َال٤
َ
 134 253  .بن َصز

 152 255  .بن صزلذ الضاع وؤهذ َال٤

 152 258  .بن صزلذ الضاع ؤهِذ َال٤

 152 254 .بن صزلذ الضاع ُٞال٤ 

 151 282  .ًا َا٫

 151 282  .َا٫ ؤهذ

يب  151 281  .َىض َال٤ وٍػ

 151 281  .ؤهذ َال٤ َل٣ت، ٢بلها وبٗضَا َل٣ت

ظٍ  151 284  .ؤهذ َال٤ َو

ضا وبٗض الٛض  151 281  .ؤهذ َال٤ الُىم ٚو

ِذ صاع ٞالن 
ْ
ل
َ
 154 283  .ٞإهذ َال٤ –ماصام ٞحها  –بن َصز

 151 285  .بن ٦ىذ خامال ٞإهذ َال٤

ت ٣٦ىله َاع١ اإلا٨ٍغ ٖلى   153 288  .الُال١ لى ٢ضع ٖلى الخىٍع
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 ومً ًبضؤ ؤ٤ٖ وؤْلم .
ٌ
مت           زالر  154 284 ٞإهذ َال١ٌ والُال١ ٍٖؼ

  .ؤهذ َال١

  .ؤهذ الُال١

  .ؤهذ َل٣ت

242 

242 

241 

154 

 154 241  .ؤهذ هه٠ َل٣ت

 .ؤهذ ٧ل َل٣ت

 .ؤهذ هه٠ َال٤

244 

241 

154 

 182 243  .ؤهذ َال٤ هه٠ َل٣ت

 182 245  .ؤهذ َال٤ زالزا بال هه٠ َل٣ت

 182 248 بطا ؤقاع الؼوط بلى ػوظخُه ٣ٞا٫ : بخضا٦ما َال٤ وهىاَما ظمُٗا 

ا
 
 182 244 .ؤهذ َال٤ واخضة  وهىي زالز

ض، ٣ٞضم لُال  182 122  .بطا ٢ا٫ لؼوظخه : ؤهذ َال٤ ًىم ٣ًضم ٍػ
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 الىىهب الذسي جشاهيب الؼالق اإلاىشسة في هخاب 

٦ُب اؤع٢ام التر 

ا لىعوصَا في   ٗ جب

 ؤلاخهاثُت

ٖضص مغاث  مىاي٘ ج٨غاٍع

 ج٨غاٍع

 التر٦ُب

 41بغ٢م: 

 44وع٢م: 

 118م: 

 142م: 

ج٨غع في 

 مىيٗحن
ٌض(  )ؤهِذ َال٤ بط ٢ام ٍػ

 

 51بشكم:

 136وسكم: 

 153وسكم: 

 249ص: 

 329ص:

 353ص:

 3جىشس في 

 مىاطم

 )٧ل امغؤة لي ٚحر٥ َال٤(

 54بشكم:

 137وسكم: 

 249ص: 

 329ص:

ج٨غع في 

 مىيٗحن

 (ٚحر٥َال٤ ة لي )٧ل امغؤ

 52بشكم:

 153وسكم: 

 249ص: 

 353ص:

ج٨غع في 

 مىيٗحن

 )٧ل امغؤة لي ؾىا٥ َال٤(

 92بشكم: 

 185وسكم: 

 296ص: 

 373ص: 

ج٨غع في 

 مىيٗحن

ا وبٗض ٍٚض( ض   )ؤهذ َال٤ الُىم ٚو

 121بشكم: 

 144وسكم: 

 318ص: 

 338ص: 

ج٨غع في 

 مىيٗحن

بضي خغ(  )بن قاء هللا ٞإهذ َال٤ ٖو
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 فهشط آلاًاث

اؾم  آلاًت

 الؿىعة

ع٢م 

 آلاًت

 مىيٗها

 جي  يه ىهمه جه ين ىن من خنٱُّٱ

 َّخيحي

 124 5 الب٣غة

، 125، 241 11 الب٣غة َّمس خس  حس ُّٱ

113 

 241 12 الب٣غةٱَّىي مي خي حي جيٱُّٱ

 113، 124 34 الب٣غةٱَّمم خم حم جم هلٱُّٱ

 218 54 الب٣غةٱَّزيري ٰى ين ىن ننُّٱ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ
 يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 َّرت  يب ىب نب مب زب رب

 181 54 الب٣غة

 131 214 الب٣غة َّ مئخئ  حئ جئ يي ىي نيُّٱ

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱٱ
ٱَّ رتيب ىب نب مب زب رب

 284 284 الب٣غة

 121 284 الب٣غةٱَّ ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّٱ

 241 112 الب٣غةٱَّ جهين ىن من ٱُّٱ

 224، 221 114 الب٣غة َّ خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ ييُّٱ

 221 112 الب٣غة َّ منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ

ٱَّ مكلك خك حك جك ُّٱٱ
 82 115 الب٣غة

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ىم مم

 184 118 الب٣غة
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 مث هت  مت خت حت جت هبُّٱ

 َّحج

 112 112 الب٣غة

ٱَّ ميخي حي جي يه ىه ُّٱ
 241 131 الب٣غة

 112 151 الب٣غةٱَِّّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

 212 11 آ٫ ٖمغانٱَّىث نث  مث زث رث يت ىت نت ُّ

  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ

 َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن

 184 224 آ٫ ٖمغان

 241 228 آ٫ ٖمغانٱَّ ين ىن نن من زنرن مم ام يل ٱُّٱ

 221 214 آ٫ ٖمغان َّمن خن حن جن يم ىم ُّٱ

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ
 َّ نب مب

 244 4 اليؿاء

 111 18 اليؿاء َّ مي خي حي جي ٱُّٱ

 148 212 اليؿاء َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱ

 َّنت مت زت رت يب ىبُّٱٱ
 24 241 اليؿاء

 141 234 اليؿاء َّنب مب  زب رب يئ ُّٱ

  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

 من ٱخن حن جن يم ىم

ٱَّجه ين ىن

 112 3 اإلااثضة

 114 221 اإلااثضةٱَّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ

 244 223 اإلااثضةٱَّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱ
ٱَّ حن جن

 241 228 ألاوٗام

غاٝٱَّ يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ  111 221 ألٖا

غاٝٱَّ مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّٱ  123 241 ألٖا
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 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح

 َّحض جض مص خص حص

 185 8، 5 ألاهٟا٫

 241 13 ألاهٟا٫ٱَّخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 112 52 ألاهٟا٫ٱَّ ين ىن من خن حن  جن يم ىمٱُّ

 81 3 الخىبتٱَّحط مض خض حض جض مص ُّٱ

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ

ٱَّجح مج حج

 215 41 الخىبت

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبٱُّٱ

ٱَّمس خس حسجس مخ جخ مح

 214 14 َىص

 112 41 َىصٱَّحصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّٱ

 115، 124 221 َىصٱَّحئ جئ يي ىي ني ُّٱ

 112 228 َىصٱ ٱٱَّ من خن حن جن مم خم ُّٱ

 2 1 ًىؾ٠ٱَّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ
ٱَّ  خف حف جف مغ جغ مع جع

 188 4 ًىؾ٠

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّٱ
 َّنئمئ

 243 14 ًىؾ٠

 حم جم هل مل خل  حل جل مك لكٱٱٱُّ

ٱَّخن حن جن مم خم

 184 83 ًىؾ٠

ضٱَّ ينىن من خن ٱُّٱ  122 11 الٖغ

 153 22 ببغاَُم َّحج مث هت مت خت حتُّٱ

 112 8 ؤلاؾغاءٱَّ ىممم خم حم ٱُّٱ

 143 1 ال٨ه٠ َّمهىه جه ين ىنُّٱ
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 124 14 ال٨ه٠ َّ مه جه هن من خن حن جن ُّٱ

مٱَّمننن زن رنُّٱ  231 12 مٍغ

مٱَّحئ جئ يي ىيُّٱ  125 11 مٍغ

م َّ حف جف مغ جغ معُّٱ  112 32 مٍغ

 141 38 َه َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 24 23 ألاهبُاء َّ يتىت نت مت زت رت  يب ىبٱُّٱ

ٱَّ حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ
 111 11 ألاهبُاء

 215 14 ألاهبُاءٱَّمم خم حم جم ُّٱ

 218 14 ألاهبُاءٱَّمك لك خك حك جكٱُّٱ

 222 4 الىىع  َّ ىل مل يك ُّٱ

 243 22 الىىع  َّ  جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ

 243، 241 5 الٟغ٢ان َّزي ري ٰى ين ىن نن من  زن ُّٱ

 113، 112 85 الىمل َّ جم هل  مل خلُّٱ

 134، 138 24 الٗى٨بىث َّمق حق مف  خف حف جف مغ ٱُّٱ

 144 24 الغومٱَّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

 245، 215 13 الغومٱَّ زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ

 215 48 الغومٱَّ جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ
 جض مصخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
ٱَّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 185 44، 48 الغوم

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ

ٱَّ منزن

 142، 181 11 الغوم

 118، 128 11 ألاخؼاب ٱٱَّ جح  مج حج مث ٱُّٱ

 148 44 ألاخؼابٱَّ يل ىل ملُّٱ
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 153 1 ؾبإٱَّ ىت نت مت زت رت يب ٱُّ

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ
ٱَّ حت جت هب مب

 184، 188 1 ؾبإ

 251 15 ٞاَغ َّ حضجض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ

 رث يت ىت نت مت زت  رتيب ىب نب ُّٱ
ٱَّزث

 122 53 ٌـ

 112 18 الؼمغٱَّمح جح مج حج ُّٱ

 مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج
ٱَّجض مص خص  حص مس خس

 188 14، 18 ٚاٞغ

 ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ٱُّٱ
 رن مم ام يل ىل يكمل
ٱَّٱمن زن

 241 52، 52 ٚاٞغ

 131 82 ٚاٞغٱَّ لك اك يق  ىق يف ُّٱ

 2 1 ٞهلذٱَّىن من خن حن جن يم  ىم ممٱُّٱ

 133 25 ٞهلذٱَّ حس جس مخ ٱُّٱ

 221 43 ٞهلذ َّ مش هس مس هث مث ُّٱ

ٱَّ ىث نث  مث زث رث يت ُّٱ
 241 44 ٞهلذ

ٱَّنن من زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱ
 112 12 الكىعي

 245، 215 15 الكىعيٱَّ ام يل ىل مل يك ىكُّٱ

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ
ٱَّىقيق

 241 14 الؼزٝغ

 218 82 الؼزٝغٱَّىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ

 حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ ُّٱ
ٱَّحط مض خض

 231 11، 14 الضزان
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 241 21 جازُتالٱَّخي حي جي يهىه مه جه ين ٱُّٱ

 241، 241 22 ألاخ٣اٝٱَّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطٱُّٱ

 حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ

 َّممخم

 243 18 ألاخ٣اٝ

 131 14 دمحمٱَّيل ىل مل يك ىك ُّٱ

 111 28 الٟخذ َّيل ىل مل يكُّٱ

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ

ٱَّ مس خس

 121 15 الٟخذ

 118، 125 25 الدجغاثٱَّ خكحك جك مق حق ُّٱ

 218 4 الىجم ٱَّربزب يئ ىئ نئ مئُّٱ

 135 11 الىجمٱَّ زت رت  يب ٱُّٱ

 181 21 الغخمًٱَّ خب حب جب هئ مئ ُّٱ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

ٱَّٱٱٱٱ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 112 11 - 25 الىا٢ٗت

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ

ٱَّ جف

 125 4 الخكغ

 يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ
  يل ىل مل يك ىكمك لك اك
ٱَّ من زن رن مم ام

 184 24 الخٛابً

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 َّيمىم

 221 2 الُال١

 148 1 الُال١ٱَّزث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱ

 113، 125 4 الُال١ٱَّحفجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ

 143 12 اإلال٪ٱَّجح مج حج مث هت مت ُّٱ
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 113 12 اإلال٪ َّنت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ

 142 24 الخا٢تٱَّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخلُّٱ
  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
َّ ىي مي خي حي

 135 24 -22 اإلاٗاعط

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبٱُّٱ
 َّخص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

 111، 114 23، 21 اإلاؼمل

 185 12، 24 اإلاضزغ َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ

 111 3 ؤلاوؿان َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ

 218 14 ؤلاوؿانٱَّمت هب مب هئ  مئ هيُّٱ

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱ

ٱَّ ري ٰى ين

 114 42 الىبإ

 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ
  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم
َّ حي جي

 135 15- 11 ٖبـ

 181 12 الٟجغ َّ خل حل جل مك لك خك حكجكُّٱ

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكجكُّٱ
ٱَّ مم خم

 142 11، 12 الٟجغ

 128 21، 24 البلض َّ جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ

 248، 215 2 اللُلٱَّني مي زي ري ٱُّٱ

 181 4، 1 الخ٩ازغ َّ حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي

 185 3 - 2 ال٩اٞغون
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ألاشياٌ:فهشط   

 

 ع٢م الهٟدت اإلاىيٕى الغ٢م

 14 ٖىض بىمُٟلض باقغةاإلا هبلى م٩ىهاج جدلُل التر٦ُب (1-1شيل سكم )

 44 ٢ىاٖض جغ٦ُب ؤع٧ان الجملت ٖىض حكىمؿ٩ي ( 2 -1شيل سكم )

 

  



352 

 

 اإلاشاحماإلاصادس و كابمت 

في اظخيباغ  أزش اللالكت بحن أصٌى الفله وأصٌى الىدى م( 1221ببغاَُم، الىُٗم دمحم ؤخمض )

 ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، الؿىصان.خيام الششكيتألا 

، جد٤ُ٣ وج٣ضًم: ؤخمض اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكشابً ألازحر، يُاء الضًً )ص.ث( 

 الخىفي، وبضوي َباهت، )ص.ٍ(، ال٣اَغة: صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ.

 : ظما٫ الضًً ال٣غشخيؤبى دمحم  ،ؤلاؾىىي 

 (2482 )م ٌ ج الفشوق كلى ألاصى ، بحروث: 1جد٤ُ٣: دمحم خؿً َُخى، ٍ،  الخمهيذ في جخٍش

 .ماؾؿت الغؾالت

 و٢ض وعص بٗضة  الىىهب الذسي فيما ًخخّشج كلى ألاصٌى الىدىٍت مً الفشوق الفلهيت ،

 جد٣ُ٣اث، وهي: 

o (2484:جد٤ُ٣: ٖبضالغػا١ ٖبضالغخمً الؿٗضي، مغاظٗت ،)ٖبضالؿخاع ؤبى ّٚضة،  م

ذ: وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت.2ٍ  ، ال٩ٍى

o  (1224ٍ ،جد٤ُ٣: دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل ،)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت. 2م ، 

o (1221 ،)ّٖ٘مان:  ،2ٍ : دمحم خؿً ٖىاص،جد٤ُ٣م  .صاع ٖماع لليكغ والخىَػ

o (1222ٍ ،جد٤ُ٣: ٖبضالغػا١ ٖبضالغخمً الؿٗضي ،)ضة1م ومى٣دت(، بٛضاص:  )مٍؼ

 صاع ألاهباع للُباٖت واليكغ، ال٣اَغة: صاع ؾٗض الضًً للُباٖت واليكغ.

 (2444)م  ٌ   .صاع ال٨خب الٗلمُتبحروث:  2، ٍ:نهاًت العٌى ششح منهاج ألاصى

اء ٧امل ، جغظمت: ؾٗض ٖبض الٗؼ اججاهاث البدث اللعاوي م(1222بٞدل، مُل٩ا ) ٍؼ مهلىح، وٞو

لى للش٣اٞت)ص.م( ، 1ٞاًض، ٍ  .املجلـ ألٖا

ؤلاهصاف في معابل الخالف بحن م( 2445ألاهباعي، ٦ما٫ الضًً ؤبى البر٧اث ٖبضالغخمً بً دمحم )

حن والىىفيحن )ص.ٍ(، بحروث، اإلا٨خبت جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، ، الىدىٍحن: البصٍش

ت.  الٗهٍغ

ه ماعجِىه ، بحروث: مغ٦ؼ 2م( جغظمت: هاصع ؾغاط، 1224ٍ) وؿيفت ألالعً ودًىاميتها، ؤهضٍع

 صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.

ت.1، ٍمً أظشاس اللغتم( 2433ؤهِـ، ببغاَُم )  ، ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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ذ: ماؾؿت دساظاث هلذًت في الىدى اللشبيم( 2415ؤًىب، ٖبضالغخمً دمحم ) ، )ص.ٍ(، ال٩ٍى

 الهباح.

 الباع، ابتها٫ دمحم:

 (1224 )ت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي، دساظت م مـاهش هـٍش

ت جدليليت  ،بعبض: ٖالم ال٨خب الخضًض.2، ٍهـٍش

 (1224 )ت جدلُلُتم ل باالؾدبضا٫ في الىدى الٗغبي صعاؾت هٍٓغ ( املجلت Eimj)، الخدٍى

 .24، الٗضص: الالىتروهيت الشاملت مخلذدة الخخصصاث

الجامم اإلاعىذ الصحيذ املخخصش مً أمىس ( ـ2411َ)دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبض هللا البساعي، 

حر بً هانغ الىانغ، ، سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه = صحيذ البخاسي  ، 2ٍاملخ٤٣: دمحم َػ

ت ببىال١ ٖام صاع َى١ الىجاة، )ص.م(،   .قيدمحم ٞااص ٖبض الباجغ٢ُم َـ، 2121ًٖ الُبٗت ألامحًر

، 2، ٍخصابص التراهيب ودالالتها في اللصص اللشآويم( 1225البرػهجي، ٖمغ بؾماُٖل ؤمحن )

 صمك٤: نٟداث للضعاؾت واليكغ.

م ) ، ّٖمان: ٦ىىػ 2، ٍؿاهشة ؤلاكدام في التراهيب اللغىٍتم( 1221بؿىضي، زالض ٖبضال٨ٍغ

ت.  اإلاٗٞغ

ت بكحر ؤخمض، ) بكحر، لُت، م( الجملت الٗغبُت بحن ال1221زحًر املجلت الليبيت خىلُضًت والخدٍى

ت لل٨خاب، للذساظاث  (.12 - 24، الهٟداث:)8:الٗضص، لُبُا: صاع الؼاٍو

، جد٤ُ٣: خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشبم( 2445البٛضاصي، ٖبضال٣اصع بً ٖمغ )

 ، ال٣اَغة، م٨خبت الخاهجي.4ٖبضالؿالم دمحم َاعون، ٍ

م( جهي٠ُ ؤٞٗا٫ ال٨الم في الخُاب الصخافي الجؼاثغي 1221بلخحر، ٖمغ، و بى ُٖاص، هىاعة )

  (.54 - 42، الهٟداث: )21، الجؼاثغ، الٗضص: مجلت ألازشاإلا٨خىب باللٛت الٗغبُت، 

: م٨خبت ال٣اَغة)ص.ٍ(، ، اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي م(2441خؿام ) ،اوي لبهيؿا

 ضًيُت.الش٣اٞت ال

 ، )ص.ٍ(، ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب.اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشةم( 1221بى٢غة، وٗمان )

ض ٖبضالغخمً ) ىت، ٍٞغ الؼالق اإلاظاف إلى صمً اإلاعخلبل، بحن الفله وسأي اللاهىن م( 1224بَى

 ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت.ألاسدوي الجذًذ
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ت الىـمم( 1221البُاحي، ؾىاء خمُض ) ّمان: صاع واثل 2، ٍكىاكذ الىدى اللشبي في طىء هـٍش َٖ  ،

.٘  لليكغ والخىَػ

ج خامض ) كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت م( 1224التر٥، ؤٍع

 ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ماجت، ال٨غ٥ باألعصن.اإلالاصش

 :حكىمؿ٩ي، وٗىم

 (2485)ؼ، البنى الترهيبيت م ، 2ٍمغاظٗت: مجُض اإلااقُت، ، جغظمت: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت.

 (2442)جي، ٍ، جغظاللغت ومشىالث اإلالشفت م البًُاء:  الضاع، 2مت: خمؼة بً ٢بالن اإلاٍؼ

 .صاع جىب٣ا٫

 (2441 )جغظمت وحٗل٤ُ: دمحم ٞخُذ،اإلالشفت اللغىٍت: ػبيلتها وأصىلها واظخخذامهام ، 

 ، ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي.2ٍ

 (1221 )اى: 2، جغظمت: مخي الضًً خمُضي، ٍملشفت اللغتم غاء لليكغ ، الٍغ صاع الَؼ

( ٘  ل٨ً بترظمت ؤزغي(. هٟؿه ال٨خاب الؿاب٤والخىَػ

 (1221 )غاء 1، جغظمت وحٗل٤ُ: خؿام البهيؿاوي، ٍاللغت واإلاعؤوليتم ، ال٣اَغة: م٨خبت َػ

 الكغ١.

٤ُ العجمج٣ضًم ومغاظٗت: ، هشاف مصؼلحاث الفىىن والللىمم( 2443التهاهىي، دمحم ٖلي) ،  ٞع

 بحروث: م٨خبت لبىان هاقغون. ،2، ٍٖلي صخغوطجد٤ُ٣: 

ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت وأزشها الذاللي في الخؼاب م( 1221قاعب ) زامغ، بى

ان ٖاقىع عؾالت  ،اللشآوي )ظىسة الىهف أهمىرًحا(  . -الجلٟت-ماظؿخحر، ظامٗت ٍػ

،  2، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، ٍالبيان والخبيحنم( 2448الجاخٔ، ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ )

 بحروث:  صاع الجُل.

.2، ٍكلم اللغت وشأجه وجؼىسه م(2481ظاص الغب، مدمىص )  ، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

م  لي في زهاثو ابً ظجي، م( في ال٨ٟغ ا1221ٖبضهللا ؤخمض )ظاص ال٨ٍغ خىلياث لبيُىي الخدٍى

 (. 241 -22، الخىلُت الشالشت والشالزىن، الهٟداث: )آلاداب والللىم الاحخماكيت

أزش اللىاكذ الىدىٍت والبالغيت في البىاء الفلهي لىخاب  م(1224ؤبى ظغاع، ؤخمض مدمىص ٖبضهللا )

 ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ.الشوطت الىذًت
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٠ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم ) فاث( ا1221الجغظاوي، الؿُض الكٍغ ، وي٘ خىاقُه: دمحم باؾل لخلٍش

 .صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث:4ٍُٖىن الؿىص، 

 :بً ٖبضالغخمًٖبضال٣اَغ ؤبى ب٨غ الجغظاوي، 

  (2488 )2ٍ، ، و٠٢ ٖلى جصخُذ َبٗه: دمحم عقُض عيادالبل ؤلاعجاص في كلم اإلالاويم ،

 -مُبٗت اإلاضويال٣اَغة: ، 1ٍ، قا٦غص ى : مدم، و٦ظل٪ بخد٤ُ٣ع ال٨خب الٗلمُتصابحروث: 

 .م(2441، )صاع اإلاضوي ظضة:

 (2442)صاع اإلاضوي ظضة: -مُبٗت اإلاضويال٣اَغة: ، قا٦غص ى : مدمجد٤ُ٣، أظشاس البالغت م. 

ميكىعاث صاع ، بًغان: 1ٍ، البدث الىدىي كىذ ألاصىليحن( ـ2421ًَ، مهُٟى )ًظما٫ الض

 .الهجغة

ت ال٣ىاٖض 2444الجىضي، َه دمحم ٖىى هللا ) م( نُٜ ألامغ في الٗغبُت، بدض في يىء هٍٓغ

لُت،  ، الهٟداث: 14، مهغ، الٗضص: مجلت وليت الللىم حاملت اللاهشةالخىلُضًت والخدٍى

(222- 254 .) 

 ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي 

 (2411)صاع الهضي للُباٖت واليكغ، بحروث: 1ٍجد٤ُ٣: دمحم الىجاع،   الخصابص  م. 

 (2414 )ٍظش صىاكت ؤلاكشابم ،ً ، ال٣اَغة: مُبٗت 2، جد٤ُ٣: مهُٟى الؿ٣ا وآزٍغ

 البابي الخلبي.

 (2444 )وػاعة )ص.ٍ( )ص.م( ، املحدعب في جبيحن وحىه شىار اللشاءاث وؤلاًظاح كنهام

لى للكاون ؤلاؾالمُت.  ألاو٢اٝ، املجلـ ألٖا

غي  ، جد٤ُ٣: ؤخمض الصحاح، جاج اللغت وصحاح اللشبيتم( 2442بؾماُٖل خماص )، الجَى

 ، بحروث: صاع الٗلم للمالًحن.4ٖبضالٟٛىع ُٖاع، ٍ

 :ابً خؼم، ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلسخي ؤبى دمحم

 (2481 )جد٤ُ٣: الكُش ؤخمض قا٦غ، ج٣ضًم: بخؿان ٖباؽ، ؤلاخيام في أصٌى ألاخيامم ،

 صاع آلاٞا١ الجضًضة.، بحروث: 1ٍ

 (1221 )بحروث: صاع ال٨خب 2، ٤ٍ: ٖبض الٟٛاع ؾلُمان البىضاعي ُد٣، جحلى باثآزاساملم ،

 .الٗلمُت

 ، )ص.ٍ(، الضاع البًُاء: صاع الش٣اٞت.اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاهام( 2444خؿان، جمام، )
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، 1، ٍة اللغىٍت اإلاخجذدةالىدى الىافي مم سبؼه باألظاليب الشفيلت، والحيا خؿً، ٖباؽ )ص.ث(

.  ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

، 2، ٍمعخىي التراهيب الىدىٍت في طىء كلم اللغت الحذًثم( 1221ؤبى الخؿحن، دمحم مدمىص )

.٘  َىُا: صاع الىابٛت لليكغ والخىَػ

٤ ٖلُه: ؾلُمان ببغاَُم شزا اللشف في فً الصشفم( 1228الخمالوي، ؤخمض )
َّ
ل ، ٢غؤٍ ٖو

٘.البل٨ُمي،   )ص.ٍ(، ال٣اَغة، صاع الًُٟلت لليكغ والخىَػ

ت: الضاع ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي( 2448خمىصة، َاَغ ؾلُمان ) ، )ص.ٍ( الاؾ٨ىضٍع

  الجامُٗت للُباٖت واليكغ.

  :ؤبى خُان، دمحم بً ًىؾ٠ ألاهضلسخي

 (2443 )جد٤ُ٣: خؿً َىضاوي، )ص.ٍ(، الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيلم ،

 مك٤: صاع ال٣لم.ص

 (2448 )جد٤ُ٣: عظب ٖشمان دمحم، مغاظٗت: عمًان اسحشاف الظشب مً لعان اللشبم ،

 ، ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي.2ٖبضالخىاب، ٍ

 (1222 )لي دمحم مّٗىى، جفعحر البدش املحيؽ ، جد٤ُ٣: ٖاص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، ٖو

ا ٖبضاملجُض الىىحي، وؤخمض الىجىلي  ، بحروث: صاع 1الجمل، ٍوقاع٥ في جد٣ُ٣ه: ػ٦ٍغ

 ال٨خب الٗلمُت.

م خؿحن هاصر ) ّمان: صاع نٟاء لليكغ 2، ٍهـشاث في الجملت اللشبيتم(، 1221الخالضي، ٦ٍغ َٖ  ،

.٘  والخىَػ

، مهُٟى قاَغ ) م وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصفي اللش أظلىب الحزف م( 1224زلٝى ، آن الىٍش

 ، ّٖمان: صاع ال٨ٟغ.2ٍ

 ، دمحم ٖلي:الخىلي

 (2455 ،لُت واللٛت الٗغبُت ت الخدٍى ، الؿٗىصًت، دساظاث حاملت اإلالً ظلىدم( الىٍٓغ

 (.128 – 241، الهٟداث: )2املجلض: 

 (2482 )ش.2، ٍكىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيتم اى: صاع اإلاٍغ  ، الٍغ

 (2442 )بحروث: م٨خبت لبىان.1، ٍمعجم كلم اللغت الىـشي م ، 

 (2448 )ص،ٍ( دساظاث لغىٍتم( ،.٘  ٖمان: صاع الٟالح لليكغ والخىَػ
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لض، دمحم ألامحن ) ، 2، ٍاللشابً اإلالىىٍت وؿاهشة الحزف في التراهيب اللشآهيتم( 1228زٍى

 .٘  ّٖمان: صاع اإلاٗتز لليكغ والخىَػ

م،  لذًم والخأخحر في بالغت اللشبم٣ا٫ بٗىىان:  الضزِسخي، ٖبضال٨ٍغ
ّ
، مى٣ى٫ ًٖ مجلت يٟاٝ الخ

 articles/2340https://www.voiceofarabic.net/ar/ ،نىث الٗغبُتقب٨ت لى ؤلابضإ، مخاح ٖ

ش الضزى٫:  .1228/ 1/ 13جاٍع

ت حكىمؿ٩ي الخدىٍلُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم، 1221صع٢اوي، مسخاع ) مجلت م( هٍٓغ

 (.21 - 1، الهٟداث: )21، الجؼاثغ، الٗضص: الاحخماكيت ؤلاوعاهيتميت للذساظاث ألاوادً

صاع )ص.ٍ(، بحروث: ، (بدث في اإلاىهج)الىدى اللشبي والذسط الحذًث م( 2483الغاظخي، ٖبضٍ )

 .الجهًت الٗغبُت

م ) ض م( 2445الغاٞعي، ؤبى ال٣اؾم ٖبضال٨ٍغ ى مٗغٝو بالكغح ال٨بحر في ششح الىححز اللٍض ، َو

اص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، ٍ جد٤ُ٣: ٖلي  ، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.2دمحم مٗىى، ٖو

ل، 1225الغظىبي، دمحم ؾالم ) ىانغ الخدٍى لي ٖىض حكىمؿ٩ي الخُىعاث ٖو املجلت م( الىدى الخدٍى

 -35، ٖضص الهٟداث: )8اوي، الٗضص:، لُبُا: ظامٗت مهغاجت، املجلض الش الللميت ليليت التربيت

41.) 

، 2، جد٤ُ٣: دمحم نبخي الخال١، ٍبذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذم( 2444بً ؤخمض ) ابً عقض، دمحم

 ال٣اَغة: م٨خبت ابً جُمُت.

الث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت، 2481الغقُض، ؤبى ب٨غ) املجلت اللشبيت م( اؾخسضام الخدٍى

 (.42 -31الؿىصان، املجلض ألاو٫، الٗضص ألاو٫، الهٟداث ) للذساظاث اللغىٍت

املجلض ألاو٫،  ششح الشض ي ليافيت ابً الحاحب،م( 2441دمحم بً الخؿً الاؾتراباطي) الغضخي،

اى: بصاعة الش٣اٞت واليكغ بجامٗت ؤلامام دمحم بً 2جد٤ُ٣: خؿً بً دمحم الخٟٓي، ٍ ، الٍغ

 ؾٗىص.

، )ص.ٍ(، أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍتو ؿىاهش الاحعاق م( 1223الَغـ، ؾىاء هاٌَ )

ت لل٨خاب.  صمك٤،الهُئت الٗامت الؿىٍع

 ،نواللغىٍح ػبلاث الىدىٍحنم( 2484) ألاهضلسخي الؼبُضي، ؤبى ب٨غ دمحم بً الخؿً الؼبُضي

 .صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة:1ٍ دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم، جد٤ُ٣:

اع ، بحروث: ص1، جد٤ُ٣ ماػن اإلاباع٥، ٍؤلاًظاح في كلل الىدىم( 2454الؼظاجي، ؤبى ال٣اؾم )

 الىٟاجـ.

https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2340
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، جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل البرهان في كلىم اللشآنم( 2415دمحم )ؤبى ٖبض هللا بضع الضًً الؼع٦صخي، 

 .صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت ِٖسخى البابى الخلبي وقغ٧اثه، ال٣اَغة: 2ببغاَُم، ٍ

ا، مِكا٫:   ػ٦ٍغ

 (2481 ،اإلا٩ىن الضاللي في ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىلُت )الفىش اللشبي اإلالاصشمجلت م ،

 (.28 - 21، الهٟداث: )24 -28لبىان: مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي، الٗضص:

 (2481 ،لُت ، مجلت الفىش اللشبي اإلالاصشم( الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدٍى

 (11 - 21، الهٟداث: )11لبىان: مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي، الٗضص:

 (2483 ) ت ألالعييت(ألالعييت الخىليذًت ، والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت )الىـٍش

٘. للضعاؾاث، بحروث: اإلااؾؿت الجامُٗت 1ٍ  واليكغ والخىَػ

 (2483 )الجملت البعيؼت( ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيتم( ،

٘ اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ، بحروث: 1ٍ  .والخىَػ

 م مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمضالؼمسكغي، ؤبى ال٣اؾ

 (2483 )لم  ، بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي.1، ٍالىشاف كً خلابم غىامع الخجًز

  (2441 ،)م٨خبت ، بحروث: 2ٍص/ٖلي بى ملخم،  جد٤ُ٣:، اإلافصل في صىلت ؤلاكشابم

 .الهال٫

ض، ًٞل ًىؾ٠ ًىؾ٠ ) ه، 1222ٍػ ا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبٍى م( البيُت الٗم٣ُت وصوَع

مهغ: ظامٗت ال٣اَغة،  ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت، مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمت

 (.254 - 242، الهٟداث )13ط

 ، ال٣اَغة: صاع الٟخذ لئلٖالم اإلاهغي.2، ٍفله العىتم( 1224ؾاب٤، الؿُض )

أكعــت جأليــالجملت اللشبيم( 1225الؿامغاجي، ٞايل نالر ) ابً  ، صمك٤: صاع2، ٍامهاــفها و

 ٦شــــــــحر.

 :ؾمحر قٍغ٠اؾخِخُت، 

 (2484 ،لُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ، الٗغا١: اإلاىعص،  مجلت اإلاىسدم( ألاهماٍ الخدٍى

 (.31 -11، ٖضص الهٟداث: )2، ٕ:28مج: 

 (1228 )خضًضٖالم ال٨خب ال، بعبض:1ٍ،  اللعاهياث )املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج(م ،

 .الٗالميظضاعا لل٨خاب ّٖمان: 
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، ألاصٌى في الىدىم( 2443ابً الؿغاط، ؤبى ب٨غ دمحم بً ؾهل بً الؿغاط الىدىي البٛضاصي )

 ، بحروث: ماؾؿت الغؾالت.1، ٍجد٤ُ٣: ٖبضالخؿحن الٟخلي

، 1ٍجد٤ُ٣: وُٗم ػعػوع،  ،مفخاح الللىمم( 2485) ًىؾ٠ بً ؤبي ب٨غ بً دمحم بً ٖليالؿ٩ا٧ي، 

 .تصاعال٨خب الٗلمُبحروث: 

 :، ٞغصًىانؾىؾحر

 ؼ جغظمت: م(2481) كلم اللغت اللام ، 1ٍ، مغاظٗت: مال٪ اإلاُلبي، ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ

 بٛضاص: صاع آٞا١ ٖغبُت.

 ص.ث( جغظمت: ًىؾ٠ ٚاػي ومجُض الىهغ، )ص.ٍ(  مداطشاث في ألالعييت اللامت(

ت للُب٘.  ميكىعاث اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

ه، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر ) ، 1ٍ، جد٤ُ٣: ٖبضالؿالم َاعون، الىخابم( 2488ؾِبٍى

ت ببىال١ ٖام م٨خبت الخاهجيال٣اَغة:   َـ.2123، و٦ظل٪ الُبٗت ألامحًر

ان: صاع الخامض لليكغ 2، ٍدساظاث في اللعاهياث اللشبيت م(1224الؿُض، ٖبضالخمُض ) ، ٖمَّ

.٘  والخىَػ

ت، م2454ؾحر٫، ظىن )  الفىش اللشبي )ملهذ ؤلاهماء الفىشي(مجلت ( حكىمؿ٩ي والثروة اللٍٛى

 (.241 -211، الهٟداث)8،4الٗضص  2لبىان، املجلض

ي، ظال٫ الضًً   :الؿَُى

 (2485 ،)ت مً املخ٣٣حنألاشباه والىـابش في الىدىم ، )ص.ٍ(، صمك٤: ،. بخد٤ُ٣ مجمٖى

اث مجم٘ اللٛت الٗغبُت، و٦ظل٪ َبٗت صاع ال  ٨خب الٗلمُت ببحروث.مُبٖى

 (2488 )جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم، )ص.ٍ( بحروث: اإلا٨خبت ؤلاجلان في كلىم اللشآنم ،

ت.  الٗهٍغ

 (2441 )بضالٗا٫ همم الهىامم في ششح حمم الجىاممم ، جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم َاعون، ٖو

 .ماؾؿت الغؾالت)ص.ٍ(، بحروث: ؾالم م٨غم، 

ـ بً ال ، جد٤ُ٣: ٖبضالٛجي ٖبضالخال٤، أخيام اللشآنم( 2451ٗباؽ )الكاٞعي، دمحم بً بصَع

 )ص.ٍ(، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.

ٗحر، دمحم عػ١ )
ُ
الىؿابف الذالليت للجملت اللشبيت، دساظت للالكاث اللمل الىدىي م(  1225ق

ت والخؼبيم  ، ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب.2،ٍبحن الىـٍش
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 قىى٢ت، الؿُٗض 

 (1228 )غة 2، ٍاإلاذاسط اللعاهيتمذخل كلى م ت للترار، والجٍؼ ٍغ ، ال٣اَغة: اإلا٨خبت ألاَػ

.٘  لليكغ والخىَػ

 (1222)2، ٍبييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء اإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي م ،

 ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب.

ت ؤم ال٣غي، ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗالخىشاس مـاهشه وأظشاسهم( 2481الكهغاوي، ٖبضالغخمً دمحم )

 م٨ت اإلا٨غمت.

مم( 1224قى، نبخي ٖمغ ) ، ّٖمان: صاع 2، ٍأظلىب الششغ واللعم مً خالٌ اللشآن الىٍش

ىن.  ال٨ٟغ هاقغون ومىٖػ

، بحروث: صاع ابً 2، ٍالعيل الجشاس اإلاخذفم كلى خذابم ألاصهاسم( 1224الكى٧اوي، دمحم بً ٖلي)

 خؼم.

 الكحراػي ؤبى بسخا١:

 (2443 )ب فيم
ّ
، صمك٤: صاع ال٣لم، 2، جد٤ُ٣: دمحم الؼخُلي، ٍفله ؤلامام الشافعي اإلاهز

 بحروث: الضاع الكامُت.

 (2452 )بحروث: صاع الغاثض الٗغبي.2، جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، ٍػبلاث الفلهاءم ، 

حزوس، م( ظملت الكٍغ ٖىض الىداة وألانىلُحن الٗغب، 1221الهالر، زلىص نالر ٖشمان )

 (.551ـ  512، الهٟداث: )24، ط 5ظضة، مج  الىادي ألادبي الثلافي

ان دمحم بً ٖلي )  خاشيت الصبان كلى ششح ألاشمىوي أللفيت ابً مالًم( 2445الهبان، ؤبى الٗٞغ

 ، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.2، ٍ

بٛضاص: ، 2، ٍكلم اإلالاوي بحن ألاصل الىدىي واإلاىسور البالغيم( 2484الهٛحر، دمحم خؿحن ٖلي )

 الش٣اُٞت الٗامت. صاع الكاون

أزش الذاللت الىدىٍت في اظخيباغ ألاخيام الفلهيت في م( 1225نىاُٞت، هاجر ظمُل ٖبضهللا )

 ، عؾالت ص٦خىعاٍ، الجامٗت ألاعصهُت، ألاعصن.هخاب بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةم

، وزلافتهاصيدت في ظبيل اللشبيت ملاالث مً أحل نهظت اللشبيت م( 1224الُىاحي، مدمىص دمحم )

غ وحٗل٤ُ: ؤخمض ٖبضالغخُم، ج٣ضًم: خؿً الكاٞعي، ٍ ،ّٖمان: ؤعو٢ت للضعاؾاث 2جدٍغ

 واليكغ.
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لي، 2441الٗامىصي، مُإو ) ٢ُغ، ؽ  مجلت التربيت،م( التر٦ُب الجملي في الىدى الخىلُضي الخدٍى

 (.288 - 282، الهٟداث: )221، 12ٕ

، ال٣اَغة: م٨خبت 1، ٍمىىهاتها، أهىاكها، جدليلها الجملت اللشبيت:م( 1222ٖباصة، دمحم ببغاَُم )

 آلاصاب.

ت: صاع مً أصٌى الخدىٍل في هدى اللشبيتم( 2444ٖبضالغخمً، ممضوح ) ، )ص.ٍ( ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت.  اإلاٗٞغ

ت: ماؾؿت 2، ٍ مـاهش الترهيب في اليلمت اللشبيتم( 1224ٖبضالٗاَي، َضي ) ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 خىعؽ الضولُت.

ؼ ) ؼ، باؾم خمىص ٖبضالٍٗؼ أهماغ الخدىٍل في أظلىب الاظخفهام: اللشآن م( 1221ٖبضالٍٗؼ

م أهمىرحا  ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت آ٫ البِذ، ألاعصن.الىٍش

  :ٖبض الل٠ُُ، دمحم خماؾت

 (2442 )ي.م٨خبت الخاهجال٣اَغة:  ،2ٍ ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبيم 

 (1222 )ب بيت في الجملت بحن اللذًم والحذًثاللالمت ؤلاكشام ، )ص.ٍ(، ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

 للُباٖت واليكغ.

 (1221 )ب للُباٖت واليكغ.بىاء الجملت اللشبيتم  ، )ص.ٍ(، ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

عؾالت  ،الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشصم(، 1224-1221ٖبضالهاصي، ببغاَُم )

 لمؿان.ماظؿخحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، ج

ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي صعاؾت في باب ألاؾماء ٖىض م( 1223الٗخُبي، ٞهض معجب )

ذ، املجلت اللشبيت للللىم ؤلاوعاهيت، ؤلاؾىىي   (.241 - 224، الهٟداث: )14/ 211، ال٩ٍى

جد٤ُ٣: دمحم ببغاَُم ؾلُم، )ص.ٍ( ال٣اَغة، صاع   اللغىٍت الفشوقم(، 2445الٗؿ٨غي، ؤبى َال٫ )

 الٗلم والش٣اٞت. 

غاء  ،2ٍ، هدى الىص اججاه حذًذ في الذسط الىدىي  م( 1222) ُٖٟٟي، ؤخمض  ال٣اَغة: م٨خبت َػ

 الكغ١.

، ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالًم( 1224، بهاء الضًً ٖبضهللا بً ٣ُٖل ال٣ُٗلي )ابً ٣ُٖل

 ، ال٣اَغة: صاع الُالج٘.1ٍجد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، 
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، بحروث: ؤبدار 2، ٍ اث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشةمداطش م( 1224الٗلىي، ق٣ُٟت )

.٘  للترظمت واليكغ والخىَػ

اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت م( 1222ٖلي، ظما٫ ٖبضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم )

 ، ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب.2، ٍاللشاءاث العبمدالليت في 

 ٖماًغة ، زلُل ؤخمض: 

 (2484 )ت، ظضة: 2ٍ:، (في هدى اللغت وجشاهيبها )مىهج وجؼبيمم لليكغ  ٖالم اإلاٗٞغ

٘  .والخىَػ

 (2481 ،لُت وؤنىلها في الىدى الٗغبي ت الخىلُضًت الخدٍى املجلت اللشبيت م( الىٍٓغ

ىم: مٗهضللذساظاث اللغىٍت ىم الضولي للٛت الٗغبُت، الٗضص: ، الخَغ ، الهٟداث: 2الخَغ

(11 - 43.) 

الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء، دساظت جدليليت في طىء م( 1221ٖماًغة، خلُمت ؤخمض )

 ، ألاعصن: صاع واثل.2، ٍاإلاىاهج اإلالاصشة

٤ ٖملٖمغ، ؤخمض مسخاع ، يدليل اإلاثلف اللشب اللغىي معجم الصىاب م( 1228) ، بمؿاٖضة ٍٞغ

 ،ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب.2ٍ

ض مدمىص ؤخمض ) لُت في ظملت الاؾخٟهام ٖىض مدمىص ؾامي 1221الٗمغي، ٍٞغ م( الترا٦ُب الخدٍى

 (.34 - 11، الهٟداث: )24، الجؼاثغ، الٗضص:  مجلت دساظاث لجاملت ألاغىاغالباعوصي، 

لي لدكىمؿ٩ي، 1222ٖمحرة، ماَغ مدمىص ) ت الىدى الخىلُضي الخدٍى م( ؤزغ الىدى الٗغبي ٖلى هٍٓغ

  (.34 - 41، الهٟداث: )1، ط:243، مهغ، الٗضص: صهشحاملت ألا  مجلت التربيت

، عؾالت ماظؿخحر، ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيتم( 2484) جِؿحر دمحمِٖسخى، 

 ألاعصن. ظامٗت الحرمى٥،

، بحروث: صاع ال٨خب 2، ٍاللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيتم( 1222)ٖبضالخلُم ِٖسخى، 

 الٗلمُت.

مجلت حاملت  ،م( الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلاٖغاب في الضعؽ الىدىي 1221الٛامضي، دمحم ؾُٗض عبُ٘ )

 (112 - 182، املجلض الشاوي، الٗضص الخاؾ٘، الهٟداث: )آلداب والتربيتل الؼابف

، صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت، ظىسة البلشة أهمىرًحام( 1221ٚغبي، ٖاجكت )

 عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الكهُض خّمه لخًغ الىاصي.
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سخي، دمحم ) ، بعبض: ٖالم 2، ٍاللعاهياث اللشبيت وؤلاطماس ، دساظت جشهيبيت دالليتم( 1224الَٛغ

.٘  ال٨خب الخضًض لليكغ والخىَػ

لىي، خاٞٔ بؾماُٖلي ) للعاهياث الخىليذًت م( ا1222ٚلٟان، مهُٟى/ بمكاع٦ت: اإلاالر، دمحم/ ٖو

، بعبض: ٖالم ال٨خب 2، ٍمفاهيم وأمثلت ،مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي 

 الخضًض.

 ، بحروث: صاع الُلُٗت.2، ٍاللعاهيت الخىليذًت والخدىٍليتم( 2482ٞازىعي، ٖاص٫ )

، جد٤ُ٣: خؿً ًظاح اللظذيإل ام(،  2434ٟاعسخي، ؤبى ٖلي الخؿً بً ؤخمض بً ٖبض الٟٛاع )ال

ىص، اى: ٧لُت آلاصاب2ٍ قاطلي َٞغ  .، الٍغ

ا )ص.ث(ابً ٞاعؽ، ؤ ، جد٤ُ٣، الؿُض ؤخمض ن٣غ، الصاخبي بى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 .ُبٗت ِٖسخى البابي الخلبيم)ص.ٍ(، ال٣اَغة: 

، 2ٍ،  دالليتت و اللعاهياث واللغت اللشبيت همارج جشهيبي م(2481ٖبضال٣اصع الٟاسخي )الٟهغي، 

 .الضاع البًُاء: صاع جىب٣ا٫

ا، ٍاإلالخص الفلهيم( 2444آ٫ ٞىػان، نالر بً ٞىػان بً ٖبضهللا ) حَر ، 22، ٢ؿم اإلاٗامالث ٚو

.٘   الضمام: صاع ابً الجىػي لليكغ والخىَػ

ل مشيل اللشآنم( 2414)ابً ٢خِبت ٖبضهللا بً مؿلم  ، جد٤ُ٣: الؿُض ؤخمض ن٣غ،)ص.ٍ(، جأٍو

 .ال٣اَغة: صاع  بخُاء ال٨خب الٗغبُت، ِٖسخى البابي الخلبي

 اإلا٣ضسخي:ٖبضهللا بً ؤخمض ؤبى دمحم ابً ٢ضامت، مى٤ٞ الضًً 

 (2445)بضالٟخاح دمحم الخلى، ٍاإلاغني م ، 1، جد٤ُ٣: ٖبضهللا بً ٖبضاملخؿً التر٧ي، ٖو

اى:   صاع ٖالم ال٨خب.الٍغ

 (1222)لىم في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل الشيباوياإلا م ، ، جد٤ُ٣: مدمىص ألاعهائٍو

اؾحن مدمىص الخُُب، ٍ ٘.2ٍو  ، ظضة: م٨خبت الؿىاصي للخىَػ

جي،   ً:دمحم بً ٖبضالغخمظال٫ الضًً ال٣ؼٍو

 (2881)ص.ن(.، و٠٢ ٖلى َبٗه: ؾلُم ههغهللا صاٚغ، )ص.ٍ(، بحروث، )جلخيص اإلافخاح م 

  .بحروث: صاع الجُل.1زٟاجي، ٍ، جد٤ُ٣: دمحم ٖبضاإلاىٗم ؤلاًظاح في كلىم البالغت (ث)ص ، 

ت ، جد٤ُ٣: ٖلي بً دمحم الٗمغان، بذاةم الفىابذ )ص.ث( دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب ،ابً ٢ُم الجىٍػ

ض، )ص.ٍ(، ظضة: مجم٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي.  بقغاٝ الكُش: ب٨غ بً ٖبضهللا ؤبى ٍػ
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ل، ودمحم اإلاهغي، اليلياثم( 2448ال٨ٟىي، ؤبى الب٣اء ؤًىب بً مىسخى ) ، جد٤ُ٣: ٖضهان صعَو

 ، بحروث: ماؾؿت الغؾالت.1ٍ

اى: ، التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش )ص.ث( القحن، ٖبضالٟخاح، صاع الٍغ

ش لليكغ  .اإلاٍغ

ت حشىمعيي اللغىٍتم( 2481، ظىن )لُىهؼ ت:  ،2ٍ مت: خلمي زلُل،، جغظهـٍش صاع ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗ  .تاإلاٗٞغ

اث ــــىان اإلاُبــــصًالجؼاثغ: ، 1ٍ، ؼىس ــــــــأة والخــاهياث اليشـــاللع م(1221) امً، ؤخمضم ٖى

  .الجامُٗت

 ابً مال٪، دمحم بً ٖبضهللا الُاجي الجُاوي:

 (2442 )الجحزة: 2املخخىن، ٍ، جد٤ُ٣: ٖبضالغخمً الؿُض، ودمحم بضوي ششح الدعهيل ،

 هجغ للُباٖت واليكغ.

 (1222)جد٤ُ٣: ٖلي دمحم مّٗىى، و ٖاص٫ ؤخمض ٖبضاإلاىظىص، ششح اليافيت الشافيت م ،

 ، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.2ٍ

ض) ، جد٤ُ٣: دمحم ٖبضالخال٤ ًُٖمت، )ص.ٍ(، بحروث: اإلالخظب( 1222اإلابرص، ؤبى الٗباؽ دمحم بً ًٍؼ

 ٖالم ال٨خب.

٤: ُد٣، جالعبلت في اللشاءاثم( 2482)ؤخمض بً مىسخى بً الٗباؽ الخمُميابً مجاَض، ؤبى ب٨غ 

 .: صاع اإلاٗاٝع، مهغ1، ٍقىقي ي٠ُ

اث،  /ببغاَُممجم٘ اللٛت الٗغبُت، )ص.ث(، )مهُٟى،  بضال٣اصع، /ؤخمضوالٍؼ / والىجاع، خامضٖو

 ، ال٣اَغة: صاع الضٖىة.  ؽاللامىط الىظي( دمحم 

 ، بحروث: صاع الغاثض الٗغبي.1، ٍفي الىدى اللشبي هلذ وجىحيهم( 2483املخؼومي، مهضي )

، جد٤ُ٣: ٞسغ الضًً ٢باوة، و الجنى الذاوي في خشوف اإلالاويم( 2441اإلاغاصي، الخؿً بً ٢اؾم )

 ، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.2دمحم هضًم ٞايل، ٍ

غ ٖلى مىخضًاث ن بحن اللذماء واملحذزحنالخىشاس في اللشآمغػو١، ٞاجذ، م٣ا٫ بٗىىان:  ، مخٞى

حن والٗغب، مىخضي اللٛت الٗغبُت:  الجلٟت ل٩ل الجؼاثٍغ

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9

a&mode=hybrid&t=326077 :ش الضزى٫  .م1224/ 8/ 3،  جاٍع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9a&mode=hybrid&t=326077
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9a&mode=hybrid&t=326077
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 اإلاهغي، مهُٟى قٗبان ٖبضالخمُض:

 (1221 )ت: ماؾؿت خىعؽ الضولُت.2، ٍالخلىٍع في كظاًا الىدىم  ، الاؾ٨ىضٍع

 (1221 )ت: اإلا٨خب الجامعي الخضًض.2، ٍللشبيؿاهشة الىلل في الىدى ام   ، الاؾ٨ىضٍع

 : صاع آلاٞا١ الٗغبُت.ال٣اَغة)ص.ٍ(  ،إخياء الىدىم( 1221مهُٟى، ببغاَُم )

بي ) ، ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ 2، جد٤ُ٣: قىقي ي٠ُ، ٍالشد كلى الىداةم( 2445ابً مًاء ال٣َغ

  الٗغبي.

ُت ــ، بٛضاص: صاع الكاون الش٣ا2ٍٞ، ذًمـــــلذ اللشبي اللــــمعجم الى م(2484خمض )ؤمُلىب، 

 .الٗامت

 بى مٗؼة، عابذ:

 (1224 )ص.ٍ(، صمك٤: صاع  الخدىٍل في الىدى اللشبي )مفهىمه، أهىاكه، وصىسه(م(

 .ماؾؿت عؾالن للُباٖت واليكغ

  :غاصي، بدض ميكىع في )ص.ث( البيُت الٗم٣ُت للٗىانغ اللؿاهُت املخّىلت باالؾدبضا٫ الَا

 .الذولي الخامغ للغت اللشبيت اإلاؤجمش 

ؼ ) لي ٖىض ٖبضال٣اَغ الجغظاوي، 1225مّٗىى، ٖا٠َ ٖبضالٍٗؼ ت الىدى الخدٍى م( ؤنى٫ هٍٓغ

  (.181 - 125، الهٟداث: )4، 22ٕ، مهغ، مج: مجلت كلىم اللغت

، الششػيت" -الىصفيت  -التراهيب ؤلاظىادًت، الجمل: "الـشفيت  م(2117كلي ) ،ؤبى اإلا٩اعم

ٍ2.٘  ،ال٣اَغة: ماؾؿت املخخاع لليكغ والخىَػ

لُت وجُب٣ُاتها في 1221اإلاىهىعي، ؤخمض اإلاهضي/ والهالر، ؤؾمهان ) ت الخىلُضًت الخدٍى م( الىٍٓغ

، 14، ٞلؿُحن، ٕ: مجلت حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاثالىدى الٗغبي، 

 (.144 -111الهٟداث: )

 ع.صاع ناص: بحروث)ص.ٍ(، ، ان اللشبـــــــــــــــــــــلعمىٓىع، ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم، ابً 

م وأظشاسه البالغيت في طىء هخاباث م( 1222مى٩ل، ًاعػمان ظىذ ٧ل ) الخىشاس في اللشآن الىٍش

، خىعاٍص٦عؾالت ، اللشب، وهخاباث كلماء شبه اللاسة الهىذًت )دساظت جؼبيليت ملاسهت(

 بؾالم ؤباص. ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، جامٗتال
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ؿخحن )، ٧اعهلٜ و /مىع، جحروـ ، هدى كلم لغت إلاا بلذ مشخلت حشىمعيي -فهم اللغت م( ٦2448َغ

 .بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامتجغظمت: خامض الدجاط، 

ت 1221الىجاصاث، ها٠ً دمحم ؾلُمان ) لُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٍٛى ت الخىلُضًت الخدٍى م( الىٍٓغ

ت الٗغبُت،  ، الهٟداث: 83، مهغ، الٗضص: مجلت وليت داس الللىم حاملت اللاهشةوالىدٍى

(255 - 121 .) 

، 2ٍ ،بىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التراهيبم( 1223الىجاع ٨ٞغي ٖبضاإلاىٗم )

 ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب.

ظجن اليعاةي الصغشي )املجخبى مً م( 2444اليؿاجي، ؤبى ٖبضالغخمً ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي)

ؼ آ٫ الكُش، ٍالعجن( وػاعة الكاون ، مً بنضاعاث: 2، بةقغاٝ ومغاظٗت: نالر ٖبضالٍٗؼ

٘.ؤلاؾالمُت والضٖىة وؤلاعقاص اى: صاع الؿالم لليكغ والخىَػ  ، الٍغ

ؼ )ىُٗمال ٤ ٖبضالٍٗؼ أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في م( 1224ي، َضي مٞى

م )  .عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت آ٫ البِذ، أهمىرحا( ؾىعة آ٫ ٖمغاناللشآن الىٍش

ا مدحي الضًً الىىوي) ، )ص.م( 1، ٍسوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحنم( 2442الىىوي، ؤبى ػ٦ٍغ

 اإلا٨خب ؤلاؾالمي.

 ، ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي.1، ٍمعجم شىاهذ اللشبيتم( 1221َاعون، ٖبضالؿالم دمحم )

 :ظما٫ الضًً ألاههاعي ٖبضهللا ، بً َكاما

 (1228 )جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، ، أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالًم

ت.  )ص.ٍ(، بحروث، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 (1224)ص.ٍ(، جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، ، ششح كؼش الىذي وبل الصذي م(

ت.  بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ

 (1221 )ص.ٍ(، ، جد٤ُ٣: دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض، مغني اللبيب كً هخب ألاكاٍسبم(

ت  .بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ

خ كلم اللغت الحذًث م(1221) َلبل، ظغهاعص ، ال٣اَغة: 2ٍ، بدحري خؿً ، جغظمت: ؾُٗض جاٍس

غاء الكغ١.م٨خبت   َػ

غ، ماػن    :الٖى
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 (2485 )ت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيتم ، هدى هـٍش

 .َالؽ للضعاؾاث والترظمت واليكغ صاع، صمك٤: 2ٍ

 (2484 ،حكىمؿ٩ي )ا، الٗضص:  مجلت اإلاىكف ألادبيم  - 32، الهٟداث: )121 -121ؾىٍع

38.) 

 (1222ظملت الكٍغ في يى )مجلت اللعان ء الىدى الٗالمي: حكىمؿ٩ي ؤهمىطظا، م

 (.11 - 4، الهٟداث: )11، اإلاٛغب، الٗضص:اللشبي

٤ الضًً ) ٌِٗل،ابً  ، 2ٍ جد٤ُ٣: بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب،، ششح اإلافصل للضمخششي م( 1222مٞى

 .صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث:

لت البيُت الٛاثغة، 1228آ٫ ًىوـ، َاوي نبري ٖلي ) لُت لجملت الىهي جدٍى مجلت م( ألاهماٍ الخدٍى

 (.213 - 222، الهٟداث: )4، الٗضص: 21، الٗغا١، املجلض: التربيت والللم

 

 )ص.م(: صون م٩ان وكغ.

 )ص.ن(: صون هاقغ.

 )ص.ٍ(: صون ع٢م َبٗت.

ش وكغ.  )ص.ث(: صون جاٍع

 

 

 


