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شىش وجلذًش
ّ
آًاث ٖلى ٖٓمه صالاث ،وقىاَض ٖلى ٦ما٢ ٫ضعجه
الخمض هلل الظي ظٗل الؿمىاث وألاعى ٍ
هاَ٣اث ،ؤ٦غمجي وٞخذ في وظهي َغٍ ٤الخحراث ،ازخاعوي للٗلم مؿل ٪الخحر وَغٍ ٤الجىاث ،بٗىهه
وٞغط يُ٣ي َّ
ؤهجؼ بدثي ّ
وَؿغ ال٨غباث ،ؾبداهه ال قغٍ ٪له في ألاؾماء والهٟاث ،وؤخمضٍ خمضا
ًلُ ٤بم٣امه ُوَٗلي بي ؤعقى الضعظاث.
الخمض ٖبا ُ
َ
ّ
والضي خٟٓهما هللا مً ٧ل م٨غوٍ ،والك٨غ مىنى ٌ٫
اث الك٨غ ؤ٢ضمها بلى
حٗ٣ب
ع
بلى مكغفي الٟايل ؤ.ص /دمحم ؾُٗض عبُ٘ الٛامضي الظي آواوي وبدثي بغٖاًتّ ،
وحٗهضها بمؼٍض ٖىاًت،
ّ
٧ل ؤو ّ
وما َّ
جبرم مً ٦ثرة ؤؾئلتي وإلخاحي ،بل ٧ان نضعا عخبا ومٗلما هاٗٞا .ؤؾإ ٫هللا ؤن ٌؿبٖ ٜلُه
ؤؾا ٫مً ؤخباع لخضمت َظٍ اللٛت ،وؤن ٌؿبل ٖلُه مً عخماجه ؤيٗا ٝما َ
َ
خىث
وٗمه ب٣ضع ما
م٨خبخه الهاصٞت ْ
لىَ ٟ٘الب الٗلم.
وإلى ؤًٖاء لجىت اإلاىا٢كت الض٧اجغة ألاٞايل( :ؤ.ص /ؾالم الخماف ،ص /ببغاَُم الٛامضي)
ُ َ
اللظًً ّ
جًٟال ب٣غاءة َظا البدض وعٞضاٍ بمالخٓاتهما الُ٣مت وآعائهما الٗلمُت املخ٨مت.
وفي ال٣لب ٌ
ق٨غ ل٩ل مً ٧اهىا و٢ذ البدض ظىىصا هلل في ؤعيه ،ومىاثغ ٖىن في خُاحي ،وٟ٢ىا
وٟ٢اث نض ١ووٞاء ،ولهجىا بضٖىاث ٖاه٣ذ ؤ ٤ٞالؿماء ،بن لم ؤط٦غَم بحن ؤؾُغي ،بال ؤن
ظؼاءَم ٖىض عب ألاعباب مدٟىّ.

ه

اإلاعخخلص
ّ
الُال ١الىاعصة في ٦خاب( :ال٩ى٦ب
اث
ٖبا
في
ٛىٍت
الل
اُ٦ب
٢امذ َظٍ الضعاؾت ٖلى
ع
ِ
ِ
جدلُل التر ِ
ِ
ْ ُ
ّ
الضعي ُٞما ّ
ًخسغط ٖلى ألانى ٫الىدىٍت مً الٟغوٕ ال٣ٟهُت) لئلؾىىي ،مً زال ٫هٓغٍت جِ ٨ك٠
الىٓغٍت َ
َغ َ
ّ
بٌٗ
ماص ٖلى
الخدىٍلُت التي ظاء بها حكىمؿ٩ي،
اث ٤جدلُل َظا الترُ٦ب ،وهي
باالٖخ ِ
ِ
ِ
ُ
حُٛحر اإلاٗجى،
(الخظٝ
٢ىاهُجها  ٦ـ
ِ
ِ
ِ
والؼٍاصة وؤلاخال ِ ٫وإٖاصة الترجِب  ) ...وَظٍ ال٣ىاهحن لها ؤزغَا في ِ
َ
َ
وفي جدىٍل ُ
الخدىٍلٞ .خخد َّب ُ٘
بإهماٍ
ظملت جدىٍلُت ،وهي حؿمى
بؿُُت
الجملت مً ظملت
جىلُضًت بلى ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
ألاهماٍُ ،ز َّم ُج ّبح ُ
ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ٌُ ّ
ٛحر ُ
الخ َ
َ
ُ
٨م ال٣ٟهي .و٢ض
،
اإلاٗجى
في
َا
ؤزغ
ن
الضعاؾت َظٍ
ِ
ِ
ِ
ظاءث ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً ٧ىجها مداولت إلاؼط ال٣ضًم بالخضًض وج٣ضًمه بغئٍت مٗانغة ،ومً
ظاهب آزغ عبُذ طل ٪بال٣ٟه وٖلىم الكغٕ ٞىٟ٢ذ ٖلى ٖباعاث الُال ١وهي ٖباعاث مخضاولت
لِؿذ خهغا ٖلى ػمً مٗحن ،جدخاط مٗغٞت ما ًُدضزه حُٛحر الترُ٦ب ٞحها مً ازخال ٝفي اإلاٗجى ومً

زم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ،مً خُض و٢ىٕ الُال ١وٖضمه ،وإطا ما ُٖ َّضث َل٣ت واخضة ؤو زالر
َل٣اث .و٧ان اإلاىهج اإلاٗخمض في َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الخٟؿحري بط ُٖمض ُٞه بلى
جدب٘ الترُ٦ب اللٛىي زم جدلُله وجٟؿحر ما صزله مً ٖىانغ الخدىٍل ،زم اؾخٗغاى ؤزغَا في الخ٨م
َ
ا٢خً ْذ َبُٗت الضعاؾت ؤن ج ّ
خ٩ىن مً بابحنً :دىاو ٫ألاو ُ ٫مجهما مٟهىمي الترُ٦ب
ال٣ٟهي .و٢ض
ِ
والخدىٍل ،وَما ؤَم مدىعًٍ اعج٨ؼث ٖلحهما الضعاؾت ،وؤما الباب الشاوي ٞهى صعاؾت جُبُُ٣ت
همِ في
جىاولذ ؤهماٍ الخدىٍل في جغاُ٦ب الُال ،١واؾخلؼم َظا ج٣ؿُم الباب بلى ٖضة ٞهى٧ ،٫ل ٍ
ٞهلٞ ،جاءث ٖلى الىدى آلاحي( :الخدىٍل بالؼٍاصة ،الخدىٍل بالخظ ،ٝالخدىٍل باإلخال ،٫الخدىٍل
َّ
بةٖاصة الترجِب ،الخدىٍل بالخ٨غاع ،الخدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت) .و٢ض ج٨كٟذ ٖضة هخاثج مً
ؤَمها :ؤجها ؤياٞذ ؤهماَا جدىٍلُت لم ً ً٨لها وظىص ٖىض حكىمؿ٩يٞ ،إياٞذ همِ الخدىٍل
بالخ٨غاع ،والخدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحراث جدضر في الجملت الىىاة
إلياٞت مٗجى ظضًض٦ .ما ؤبغػث ظاهبا مهما في الضعاؾت الضاللُت؛ بط بُيذ ؤزغ حُٛحر ألاهماٍ في اإلاٗجى
حٛحر اإلاٗجى ،وَظا ما ّ
الضاللي ،وما ّؤصي طل ٪بلى حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت ّ
ًىضر الخإزحر ال٨بحر

للىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُتّ ،
وَٗؼػ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكغَٗت وٖلىم الٗغبُت.
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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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الخمض هلل الظي ظٗل الٗغبُت لٛت َظا الضًً ،ؤهؼ ٫بها ٢غآهه ،وؤخ٨م آًه وبُاهه٣ٞ ،اّ ٫
ؤٖؼ مً
()2

٢اثل  -ؾبداهه : -ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ و٢ا :٫ﭐﱡﭐﱈ ﱉ ﱊ
()1
واؾ٘ البُان
مدمض
هبِىا
ٖضهان،
ولض
ؤٞصر
ٖلى
والؿالم
والهالة
،
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ
ٍ
ِ

ؤههاع وؤٖىان.
ٞهُذ اللؿان ،وٖلى آله وصخبه زحر
ٍ

ؤما بٗض.

ُ
ههىم ال٨خاب والؿىت ٖغبُت؛ ناعث ٖلىم الكغَٗت مً جٟؿحر وؤنى ٫و٣ٞه
ٞلما ٧اهذ
مخىٟ٢ت ٖلى ؤلاإلاام بٟىىن َظٍ اللٛت الٗغبُت؛ ٓٞل الاعجباٍ ٢اثما بحن ٖلىم الكغَٗت وٖلىم
الٗغبُت ،و٧ان ٖلى ّ
اإلاٟؿغ والُ٣ٟه ؤلاإلاام بٗلىم الٗغبُت؛ لٟهم الىو الكغعي ٖلى الىظه الصخُذ،
ومً زم اؾخيباٍ ألاخ٩ام مىهٞ ،هظا ابً خؼم الٓاَغي (ثَ413:ـ) ً٣ى" :٫البض للُ٣ٟه ؤن ً٩ىن
ًّ ّ
ّ
ًّ
وإال ٞهى ها٢و ،ال ّ
ًدل له ؤن ًٟتي بجهله"( ،)3وٍا٦ض طل ٪الؼمسكغي (ث )ٌ118 :ع ًّاصا
هدىٍا لٛىٍا،
ٖلى اإلاتهاوهحن بٗلىم الٗغبُت" :والظي ًُ٣طخى مىه العجب خاَ ٫االء في ٢لت بههاٞهم ،وٞغٍ ظىعَم
واٖدؿاٞهم؛ طل ٪ؤجهم ال ًجضون ٖلما مً الٗلىم ؤلاؾالمُت٣ٞ :هها ،و٦المها ،وٖلمي جٟؿحرَا
ٌ
وم٨كى ٝال ّ
ًخ٣ى٘ ،وٍغون ال٨الم في مٗٓم ؤبىاب
وؤزباعَا ،بال واٞخ٣اعٍ بلى الٗغبُت ِّبح ٌن ال ًُض،٘ٞ
ؤنى ٫ال٣ٟه ومؿاثلها ًّ
مبيُا ٖلى ٖلم ؤلاٖغاب ،والخٟاؾحر مصخىهت بالغواًاث ًٖ ؾِبىٍه،
وألازٟل ،وال٨ؿاجيّ ،
والٟغاء ،وٚحرَم مً الىدىٍحن البهغٍحن وال٩ىُٞحن"(.)4
ومً َىا اعجبُذ مؿاثل ال٣ٟه بٗلم الىدى ،وٖىلج ٌ
٦شحر مً الً٣اًا ال٣ٟهُت و ٤ٞال٣ىاٖض
الىدىٍتٞ ،هظا ؤبى ٖمغ الجغمي ً٣ى" :٫ؤها مظ زالزحن ؾىت ؤٞتي الىاؽ في ال٣ٟه مً ٦خاب
ؾِبىٍه"( ،)1وبلَ ٜظا ما ظٗل الىداة وال٣ٟهاء ًدىاٞؿىن ُٞما بُجهم ؤمام الخلٟاء٣ٞ ،ض وعصث في
( )1ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت.1 :
َّ
ٞهلذ ،آلاًت.1 :
( )2ؾىعة ِ
( )1ابً خؼمٖ ،لي بً ؤخمض الٓاَغي ،ؤلاخيام في أصىٌ ألاخيام ،جد :٤ُ٣الكُش ؤخمض قا٦غ ،ج٣ضًم :بخؿان ٖباؽ،
ٍ( ،1بحروث :صاع آلاٞا ١الجضًضة2481 ،م).11/2 ،
ّ
اإلافصل في صىلت ؤلاكشاب ،جد :٤ُ٣صٖ/لي بى ملخم( ،2ٍ ،بحروث:
( )4الؼمسكغي ،ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو،
م٨خبت الهال2441 ،٫م).28/2 ،
(ًُ )5ىٓغ :الؼبُضي ،ؤبى ب٨غ دمحم بً الخؿً ،ػبلاث الىدىٍحن واللغىٍحن ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم،1ٍ ،
(ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع2484 ،ٝم) ،م51 :
1

طل ٪بٌٗ الغواًاث ،مجها ما ًغوٍه الؼبُضي مً " ّؤن ؤبا ًىؾ ٠الُ٣ٟه الخىٟي صزل ٖلى الغقُض،
ََْ َ َ
وٚلب ٖلُّ !٪
ٞغص الغقُض :ؤهه
وال٨ؿاجي ٖىضٍ٣ٞ ،ا ٫ؤبى ًىؾ ٠للغقُضَ :ظا ال٩ىفي ٢ض اؾخٟغٖ٪
ٌكخمل ٖلحها ٢لبيٞ .إ٢بل ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ ٠و٢اً :٫ا ؤبا ًىؾَ ،٠ل ل ٪في
ًإجُجي بإقُاء
ِ
هدى ؤم ٌ
مؿإلت؟ ٢اٌ :٫
٣ٞه؟ ٢ا :٫بل ٣ٞه ٢ ...ا ٫ال٨ؿاجي :ما ج٣ى ٫في عظل ٢ا ٫المغؤجه( :ؤهذ َال٤
َ َ
َ ََ َ
الضاع َلْ ٣ذ٢ .ا :٫ؤزُإث ًا ؤبا ًىؾٞ .٠طخ ٪الغقُض ،زم
لذ
بن
صزلذ الضاع)؟ ٢ا :٫بن صز ِ
ِ
َ
٢ا ٠ُ٦ :٫الهىاب؟ ٢ا :٫بطا ٢ا( ٫ؤ ْن) ٣ٞض وظب الٟٗل ،وإطا ٢ا(ِ ٫ب ْن) ٞلم ًجب ،ولم ً٘٣
الُال٩ٞ .١ان ؤبى ًىؾ ٠بٗضَا ال ًَضٕ ؤن َ
َّ
ال٨ؿاجي"(.)1
ًإحي
وٍٓهغ في َظٍ الغواًت  -بن زبذ و٢ىٖها ٧ ٠ُ٦ -ان للىدى ٌ
جإزحر ٦بحر في اؾخيباٍ ألاخ٩ام
ٌ
ؾلُان ظٗل ال٣ٟهاء ٌؿخُٗىىن بهم ،وٍضًغون مؿاثل ال٣ٟه ٖلى
ال٣ٟهُت ،و٧ ٠ُ٦ان للىداة
٢ىاٖض الىدى مً طل ٪ما عواٍ ابً َكام في اإلاٛجي" ،بإن الغقُض ٢ض ٦خب لُلت بلى ال٣اضخي ؤبي
ًىؾ ٠في ٢ىله:

ٌ
ٞإهذ ٌ
َال ١والُالٖ ١ؼٍمت

ٌ
زالر ومً ًَسغّ ١
ُ
وؤْلم
ؤٖ٤

٣ٞا :٫ماطا ًلؼمه بطا ع ٘ٞالشالر ؤو ههبها؟ ٢ا ٫ؤبى ًىؾ٣ٞ :٠لذَ :ظٍ مؿإلت هدىٍت ٣ٞهُت،
ُّ
وال آمً الخُإ بن ُ
٢لذ ٞحها بغؤَيٞ ،إجِذ ال٨ؿاجي ٞؿإلخه٣ٞ .ا :٫بن ع ٘ٞزالزا َل٣ذ واخضة؛ ألهه
ُ
ٌ
٢ا :٫ؤهذ ٌ
َال ،١زم ؤزبر ؤن الُال ١الخام زالر ،وإن ههبها َل٣ذ زالزا؛ ألن مٗىاٍ ؤهذ َال ٤زالزا،
ٞىظ ُ
وما بُجهما ظملت مٗتريت٨ٞ ،خبذ بظل ٪بلى الغقُضٞ ،إعؾل بلي بجىاثؼّ ،
هذ بها بلى ال٨ؿاجي"(.)2
و ُح ّ
خُا ٖلى َّؤن حُٛحر الترُ٦ب الىدىي ٌؿهم في حُٛحر اإلاٗجى ،ومً ّ
ٗض َظٍ الغواًاث قاَضا ًّ
زم في
حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ ومً َىا ٧اهذ الغٚبت في زىى ز َ
ً ّم َظا اإلاىيىٕ ،بهض ٝاؾخٗغاى بٌٗ
ِ
التراُ٦ب الىدىٍت في ٖباعاث الُال ،١وؤزغَا في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ طل ٪ؤن ازخال ٝالٗباعاث التي
ً٣ىلها الؼوط لؼوظخه بالخ٣ضًم ؤو الخإزحر ؤو الخظ ٝؤو الؼٍاصة ؤو الخُٛحر في الخغ٦ت ؤلاٖغابُت٧ ،ل
َظا ٌُؿهم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي مً خُض و٢ىٕ الُال ١وٖضم و٢ىٖه ،وإطا ما ُٖ َّضث َل٣ت واخضة
ؤو زالر َل٣اث.

(ًُ )2ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.215 :
(ًُ )1ىٓغ :ابً َكامٖ ،بضهللا ظما ٫الضًً ألاههاعي ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً
ٖبضالخمُض( ،بحروث :اإلا٨خبت الٗهغٍت1221 ،م).34/2 ،
2

وألن َظٍ الضعاؾت ج٣ىم ٖلى جدلُل التراُ٦ب اللٛىٍت في ٖباعاث الُال١؛ ٧ان لؼاما الى٢ىٝ
هٓغٍت ج٨كَ ًٖ ٠غاث ٤جدلُل َظا الترُ٦ب٩ٞ ،اهذ الىٓغٍت الخدىٍلُت التي ظاء بها
ٖلى
ٍ
حكىمؿ٩ي زحر مشا ٫لهظا؛ بط اٖخمضث ٖلى بٌٗ ال٣ىاهحن اللٛىٍت التي لها ؤزغَا في حُٛحر اإلاٗجى،
َ
ومً ز ّم جدىٍل الجملت مً ظملت بؿُُت جىلُضًت بلى ظملت جدىٍلُت ،وَظٍ ال٣ىاهحن حؿمى ؤهماٍ
ّ
جدبٗتها في ؤخض ُ
الكإن ،وَى ُ
الخدىٍلُٞ ،ب٣تها ٖلى جغاُ٦ب الُال ١التي َّ
ال٨خب ْ
٦خاب
اإلاه ّخمت بهظا
ِ
(ال٩ى٦ب ّ
الض ّع ّي)؛ وألظل طلُ ٪وؾمذ الضعاؾت ب ــ( :ؤهماٍ الخدىٍل في جغاُ٦ب الُال ،١وؤزغَا ٖلى
الخ٨م ال٣ٟهي في ٦خاب ال٩ى٦ب ّ
الض ّع ّي( )1لئلؾىىي(.))2
وٖلُه ٞاإلق٩الُت ألاؾاؾُت للمىيىٕ هي:
ُ
ُ
ُ ُ
ن
التراهيب
في
ها
أشيال
ى
جى
وهيف
؟
الخدىٍليت
الخىليذًت
الىـشٍت
في
الخدىٍل
أهماغ
ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ُ
َ
وباألخ ّ
ألاهماغ ٌ
اخخالف اإلالنى؟ وهيف ًىىن
أزش في
ص في جشاهيب الؼالق؟ وهل لهزه
اللشبيت،
ِ
ِ
ِ
هزا الاخخالف؟
وجغمي َظٍ الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
ّ
ُ
ُ
َ َّ
اُ٦ب
ونىعَا
الٗغبُت
اُ٦ب
ؤلاإلاام

ِ
وم٩ىهاتها وجغجُبها ،ومً زم جدلُل التر ِ
بمٟهىم التر ِ
ِ
ِ
ِ
الخانت بإلٟاّ الُال ١في ٦خاب (ال٩ى٦ب ُ
ّ
الض ّ ِع ّي).
ِ
ِ

ّ
ًخخشج كلى ألاصىٌ الىدىٍت مً الفشوق الفلهيت ،و٢ض وعص بٗضة
( )2اؾم ال٨خاب ٧امال :الىىهب الذسي فيما
جد٣ُ٣اث ،وهي:
ّ
(2484م) ،جدٖ :٤ُ٣بضالغػاٖ ١بضالغخمً الؿٗضي ،مغاظٗتٖ :بضالؿخاع ؤبى ٚضة ،2ٍ ،ال٩ىٍذ :وػاعة ألاو٢اٝ
والكاون ؤلاؾالمُت.
(1224م) ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
(1221م) ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً ٖىاصّ ،2ٍ ،
ٖمان :صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘ ،وهي اليسخت اإلاٗخمضة في َظٍ الضعاؾت.
(1222م) ،جدٖ :٤ُ٣بضالغػاٖ ١بضالغخمً الؿٗضي(1ٍ ،مؼٍضة ومى٣دت) ،بٛضاص :صاع ألاهباع للُباٖت واليكغ،
ال٣اَغة :صاع ؾٗض الضًً للُباٖت واليكغ.
( )1مال ٠ال٨خاب :ؤبى دمحم ظما ٫الضًً ٖبضالغخُم ال٣غشخي ؤلاؾىىي ،بمام ٦بحر ،وؤنىلي باعٕ ،وَى قُش الكاُٗٞت في
ػماهه ،ولض ٖام  ،ٌ524في مضًىت (بؾىا) زم اهخ٣ل بلى ال٣اَغة وج٣لض بٌٗ اإلاىانب بال ؤهه اٖتزّ ٫
وجٟغ ٙللخضعَـ والٗلم،
٧ان مً قُىزه الىاؾُي والؼه٩لىوي وؤبى خُان الىدىي ،وله مالٟاث ٖضة في مجاالث مخىىٖتٟٞ ،ي ألانى :٫الخمهُض في
ججزًل الٟغوٕ ٖلى ألانى ،٫وفي التراظمَ :ب٣اث ٣ٞهاء الكاُٗٞت ،وفي ال٣ٟه٧ :افي املخخاط في قغح اإلاجهاط ،وفي الٗغبُت :قغح
ٖغوى ابً الخاظب ،وفي ال٣ٟه والىدى مٗا ٦خاب ال٩ى٦ب الظي هدً بهضصٍ  ...بلخ ،جىفي ٖام ً ،ٌ551ىٓغ جغظمخه في
م٣ضمت املخ :٤٣دمحم خؿً ٖىاصّ ،2ٍ ،
(ٖمان :صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘1221 ،م) ،م.211 - 225 :
3

ْ
ٖلمي ْ
ُ
 ببغ ُاػ الٗال٢ت بحن َ
ألاخ٩ام
٦شحر مً
ؤزغ
وجىيُذ
ه،
وال٣ٟ
الىدى
ِ
ِ
ال٣ىاٖض الىدىٍت في ٍ
ِ
ِ
ال٣ٟهُت.
َ م ْؼ ُط ْ
خضًشت ْ
ُ
خؿ َب
مٗانغة
بغئٍت
وج٣ضًمه
ال٣ضًم بالضعؽ اللؿاوي الخضًض،
الىد ِى
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
الخىلُضًت والخدىٍلُت.
الىٓغٍت
ِ
ِ
 الجم٘ بحن جغازُت الخُبُ ٤وخضازت الىٓغٍت؛ خُض " ال ًيبػي ؤن ّ
ههم آطاهىا ووٗهب ؤُٖيىا
ار ًضٖى لئلعجاب والٟسغ ،وال ًٖ الىٓغٍاث الٗلمُت الخضًشت التي
ٖما جغ٦ه الىداة مً جغ ٍ
تهخم بضعاؾت اللٛت"(.)1
ُ
وال٨ك ًٖ ٠ؤزغَا في حُٛحر اإلاٗجى ،ومً َّ
زم في
اُ٦ب الُال١
ؤهماٍ
اؾخ٣هاء

ِ
ِ
ِ
الخدىٍل في جغ ِ
ِ
ِ
ّ
ال٣ٟهي.
الخ٨م
حُٛحر
ِ
ُ
َ
ؤَمُتها مً ٖضة ُم ّ
و٢ض َ
ٚاث ،مجها:
اؾت
اؾخم َّضث َظٍ الضع
ؿى ٍ
ِ
ِ
ُ
 ؤجها َجىاول ْذ التر َ
اُ٦ب َ
اؾدبضا ٫ؤو
خظ ٝؤو
ٍاصة ؤو
ٍ
الٗغ ّبُت والخُٛحراث التي جُغؤ ٖلحها مً (ػ ٍ
ٍ
َ
ْ
ْه٣ل  ،)....وؤز َغ َظٍ الخُٛحراث في اإلاٗجىِ ،و ٤ٞالىٓغٍت الخدىٍلُت.
ٌ ُ َ ٌ
ْ
َ ْ
ّ
الٗغبُت (جغ َ
لِؿذ خهغا
خضاولت
اُ٦ب الُال )١والتي هي ٖباعاث م
ُب
 ؤجها ازخاعث مً جغ ِاِ ٦
َ ُ ُ
ُ
ّ
ُ
مٗحن ،بل هي ٌ
الترُ٦ب ٞحها مً
دضزه حُٛحر
واً ٘٢ىمي وِٗكه ،وهدخاط مٗغٞت ما ً ِ
مً ٍ
ِ
ٖلى ػ ٍ
ُ
َ
ْ َُ
بشالر
ازخال ٝفي
الخ٨م ال٣ٟهي٧ ،إن ً ٘٣الُال ،١ؤو ال ً ،٘٣وإن وَ ٘٢ل ًَ ٘٣ال٢ا باثىا ِ
ٍ
ِ
َل٣اث ،ؤم َال٢ا َ
واخضة؟
بُل٣ت
بغظٗ ٍت ؤي
ٍ
ٍ
ْ
اؾت زههذ جغ َ
الُال ١بضعاؾت لٛىٍت مؿخ٣لت.
اُ٦ب
ًٞال ًٖ ؤهجي لم ؤ ِٖ ٠٢لى صع ٍ
ِ
 ؤجها ؾلُذ الًىء ٖلى الىٓغٍت الخدىٍلُت الخضًشت ،وٖلى ؤهماٍ ّ
الخدىٍل ٞحها ،عابُت ّبًاَا
ِ
ْ
ال٣ضًم ،في مداولت للٗىصة ل٣غاءة بٌٗ جغازىا ال٣ضًم في يىء مىهج لٛىي
بالىد ِى الٗغبي
ِ
لٛىٍت ا٦دؿبذ قهغة باجذ ٖلى بزغَا مً الىٓغٍاث الٗاإلاُت؛ بط
هٓغٍت
مُُٗاث
خضًض و٤ٞ
ٍ
ٍ
ِ
خغم ٞحها ناخبها ٖلى مغاٖاة الٗاإلاُت.

( )2ػٍضًٞ ،ل ًىؾ ، ٠البيُت الٗمُ٣ت وصوعَا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبىٍه ،ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت،
مشهضاللغاث ألاحىبيت والترحمت مهغ :ظامٗت ال٣اَغة ،ط1222( ،13م) ،م.242 :
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َ
َ
٦كْ ٟ
َ
ألاهماٍ في اإلاٗجى ،وَى ُ
الخ٨م
ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ٌُِّ ٛحر
حُٛحر
ؤزغ
ًٖ
ذ
 ؤجها
ِ
ِ
ِ
ال٣ٟهي.
َ
ّ
اإلاهمت التي ُ
ُ
اؾخمض ْث َمىع َصَا مً ٦خاب ٌُ َٗ ُّض مً ال٨خب ّ
وحٗالج
ال٣ٟه بالىدى،
جمؼ ُط
 ؤجها
ٍ
ِ
ِ
ّ
ّ
ْ
"ؤل ُْ ٟذ ٦خابا َ
امتزط
الً٣اًا ال٣ٟهُت و ٤ٞال٣ىاٖض الىدىٍت٦ ،ما ٌُكحر لظل ٪مال ُٟه ب٣ىله:
ّ
مد ٤٣ال٨خاب ّ
بالىدى وال٣ٟه ،ولم ّ
ًخ٣ضمجي بلُه ٌ
ُ
بإن ؤلاؾىىي
ؤخض مً ؤصخابي"( ،)1وٍا٦ض
ِ
ْ ًّ
َى ّؤو ٫مً َ
مؿخ٣ال إلاٗالجت الً٣اًا ال٣ٟهُت و ٤ٞال٣ىاٖض الىدىٍت(.)2
ؤٞغ َص ٦خابا
َ
ُّ
اجهل ْذ بال٣ٟه وَى ؤخض ٖلىم الكغٕ ،وفي َْ ٞ
ُ
ال٨شحر٣ٞ ،ض ٢ا ٫عؾى ٫هللا -
ًل حٗل ِمه
 ؤجها
ِ
ِ
()1
ملسو هيلع هللا ىلص " : -مً ًُغ ِص هللا به زحرا ّ
ً٣ٟهه في الضًً" مخٖ ٤ٟلُه.
ِ
َ
َ
َ
 ؤجها بُي ْذ الضو َع
ألاخ٩ام
واؾخيباٍ
ههىنها،
زضمت ٖلىم الكغَٗت بْ ٟه ِم
ال٨بحر للىدى في
ِ
ِ
ِ
ِ
مجها.
ُ
ُ
ّ
ًُ ٠للم٨خبت الٗغبُت صعاؾت جُبُُ٣ت ُ
َ
بغئٍت
وج٣ض ُمه
ال٣ضًم بالخضًض،
جمؼ ُط
 ؤجها ج
ٍ
ِ
مٗانغة خضًشت.
ٍ
ّ
وٍجضع ال٣ى ٫بن اإلاُل٘ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت إلاىيىٕ َظٍ الضعاؾت ًجض ؤجها جإزظ اججاَحن
مسخلٟحن:
اججاٍ مىهغ ٝبلى الىٓغٍت الخدىٍلُت ،وجُبُ٣ها ٖلى اللٛت الٗغبُت ،وجدلُل ٢ىاٖض الٗغبُت
ُّ
وجسهو بًٗها في مٟهىم الخدىٍل بغنض ؤهماَه وجُبُ٣ها ٖلى ُٖىت مً
وَ ٤ٞظٍ الىٓغٍت،
ُٖىاث الىو ألاصبي ،و٧ل َظٍ الضعاؾاث ال جخالمـ م٘ بدثي بال ُٞما ًسو جُبَُ ٤ظٍ ألاهماٍ
ُ
اَلٗذ ٖلُه صعؾذ ؤهماٍ الخدىٍل في
الخدىٍلُت ٖلى جغاُ٦ب الُال ،١ولم جىظض صعاؾت ُٞما
جغاُ٦ب الُال.١

(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي فيما ّ
ًخخشج كلى ألاصىٌ الىدىٍت مً الفشوق الفلهيت ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً ٖىاص،
ٍّ ،2
(ٖمان :صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘1221 ،م) ،م.251 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 214 ، 41 :وما بٗضَا.
( )1البساعي ،دمحم بً بؾماُٖل ،الجامم اإلاعىذ الصحيذ املخخصش مً أمىس سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه وأًامه = صحيذ
البخاسي ،املخ :٤٣دمحم ػَحر بً هانغ الىانغ( ،2ٍ ،ص .م ،صاع َى ١الىجاة ًٖ )ٌ2411 ،الُبٗت ألامحرًت ببىالٖ ١ام
َ2121ـ ،جغُ٢م دمحم ٞااص ٖبض الباقي٦ .خاب الٗلم ،باب مً ًغص هللا به زحرا ً٣ٟهه في الضًً.11/2 ،
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ٌ
اؾاث ع٦ؼث ٖلى عبِ الىدى بال٣ٟه ،وٖىذ
وؤما الضعاؾاث الؿاب٣ت في الاججاٍ آلازغ ٞهي صع
بةبغاػ الٗال٢ت بُجهما ،وع٦ؼث ٖلى صوع الىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ،و٧اهذ َظٍ الضعاؾاث
حؿترٞض مىاَلها مً ٦خب ألانى ،٫وجداو ٫ؤن حؿدكهض ٖلى ّؤن الازخال ٝفي الترُ٦ب الىدىي له
صوعٍ في حُٛحر اإلاٗجى ،وَظٍ الضعاؾاث ال جخالمـ م٘ بدثي بال ُٞما ًسو جغاُ٦ب الُالٞ ،١هي
حؿدكهض ببٌٗ جغاُ٦ب الُال٦ ١كىاَض وؤمشلت إلبغاػ َظٍ الهلت بحن الىدى وال٣ٟه مىُل٣ت مً
ّ
جسهو
عواًاث ال٨ؿاجي م٘ ؤبي ًىؾ ،٠وم٣ىالث ابً خؼم والجغمي التي جضٖم َظا الخىظه ،ولم ِ
جغاُ٦ب الُال ١بضعاؾاث مؿخ٣لت.
وٍم ً٨ال٣ى ٫بن ٚالبُت َظٍ الضعاؾاث ؤقاعث بلى ظهىص ؤلاؾىىي في ببغاػ الهلت بحن الىدى
وال٣ٟهَّ ،
وٖضث مجهىصاجه جُبُ٣ا ًّ
ٖملُا في جسغٍج ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ٖلى ال٣ىاٖض الىدىٍت ،ل٨جها لم
ُ
جٟغص َظا الجاهب بضعاؾت مؿخ٣لت ،بال بدشا بٗىىان( :ألازش الىدىي في اظخيباغ الحىم الفلهي
دساظت في باب ألاظماء كىذ ؤلاظىىي)( .)1وَظا البدض وإن خغم مالٟه ٖلى بُان ألازغ الىدىي في
اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي وؤوضر في هخاثجه ؤن مؿاثل الُال ١مً اإلاؿاثل التي ًخجلى ٞحها َظا ألازغ
ٞهي "ج٣ىم ٖلى ال٨الم وٍ٩ىن الخ٨م ٞحها ٖلى الىو اإلاىُى ١واإلا٨خىب ٩ٞان اإلاغظ٘ ٞحها بلى ال٣ىاٖض
الىدىٍت"( )2بال ؤهه لم ً٣خهغ ٖلى جغاُ٦ب الُال ١ولم ّ
ًٟهل ٦شحرا في بُان ألازغ الىدىي ٖلى الخ٨م
ال٣ٟهي ،و٧ان مجمىٕ ما اؾدكهض به مً جغاُ٦ب الُالٖ ١كغة جغاُ٦ب.
والخ٣ُ٣ت ؤن ٧ل َظٍ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٧اهذ جغاُ٦ب الُالٞ ١حها ٖباعة ًٖ مخٟغ٢اث ،ال
ٌٗضو ٧ىجها قىاَض للخمشُل ،ولم ًجمٗها مىهج واخض ،ولم ُج َّ
سهو لها صعاؾت لٛىٍت مخ٩املت ُٞ-ما
ُ
لٛىٍت ج٨كًٖ ٠
اؾت
ٍ
جدبٗذ وهللا ؤٖلم -؛ ولظا خغنذ ٖلى جسهُو (جغاُ٦ب الُال )١بضع ٍ
الٓىاَغ اللٛىٍت التي حٗترحها٧ ،الؼٍاصة والخظ ٝوالخ٣ضًم والخإزحر  ...والتي ً٩ىن لها صوع ٦بحر في
َ
ْ َ
حُٛحر اإلاٗجى لهظٍ التراُ٦ب ،ومً زم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي .واه َبيذ(َ )3ظٍ الضعاؾت ٖلى صعاؾاث

الؿاب٣حن التي َ
ٞض ْتها مً ظىاهب مسخلٟت ٞاؾخٟاصث مً جُبُ٣اث الخدىٍلُحن الٗغب في (ؤهماٍ
ع
( )2الٗخُبيٞ ،هض معجب ،ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي صعاؾت في باب ألاؾماء ٖىض ؤلاؾىىي ،املجلت اللشبيت
للللىم ؤلاوعاهيت ،ال٩ىٍذ1223( ،14 /211 ،م).
( )1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.218 :
َّ
( )1الٟٗل (اهبجى) لم ًغص في اإلاٗاظم ال٣ضًمت ،وظاء في الىؾُِ مُاوٖا للٟٗل (بجى) بمٗجى جغجب ٖلُه ،خُض "ؤ٢غ
مجم٘ اللٛت اإلاهغي ُ٢اؾُت مجيء (اهٟٗل) مُاوٖا لـ َ
(ٗٞل) اإلاخٗضي الضاٖ ٫لى مٗالجت خؿُت" ،اهٓغٖ :مغ ،ؤخمض
مسخاع ،معجم الصىاب اللغىي(،2ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب1228 ،م)( 232/2 ،اهبجى).
6

الخدىٍل) ،واؾخٟاصث مما ٦خب في بُان (ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي) ،وجسههذ في
(جغاُ٦ب الُال )١التي وعصث في واخض مً ؤواثل ال٨خب التي ٖىذ بخسغٍج ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ٖلى
ال٣ىاٖض الىدىٍت وَى ٦خاب (ال٩ى٦ب الضعي).
و٧ان اإلاىهج الظي ُ
اٖخ ِمض في َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الخٟؿحري ال٣اثم ٖلى
الىٓغٍت الخدىٍلُت ،بط ُٖمض ُٞه بلى ّ
جدب٘ الترُ٦ب اللٛىي في ٖباعاث الُالّ ،١
زم جدلُل َظا الجاهب
ِ
وبُان للبي ُِت الٗمُ٣ت وما صزلها مً ٖىانغ
الترُ٦بي وجٟؿحرٍ ،م٘ ٍ
هؼٖت بلى الخٗلُل اللهُ ٤باإلاٗجىٍ ،
ّ
الخدىٍل ،ومً ز ّم اؾخٗغاى ؤزغ طل ٪في الخ٨م ال٣ٟهي.
َ
ْ
خضوص ّ
ومً ّ
َ
ٌ
٧ل صعاؾت ؤن ُج َ
الًغوعي في ّ
وؤبٗاصَا التي
جدضص مجالها الظي جيخمي بلُه
غؾ َم لها
ِ
ُ
َ
ّ
اؾت ُّ
الىاخضة،
اإلاٟغصة
اُ٦ب ،ال في
بخدب ِ٘
ح ِؿ ُحر في هُا٢ها ،ومً َىا ُخ ِض َصث َظٍ الضع
ِ
ِ
ِ
الخدىٍل في التر ِ
ُ
ُ
ّ
ََ
ُاُ ٫
اؾت الخ َ
َ
الخدىٍل ًَ ُ
دىٍل الظي ً٩ى ُن
البجى ؤلاٞغاصًت واإلاغَ ٦بت ؤًًا،
طلّ ٪ؤن
ٞاؾدبٗضث َظٍ الضع
ّ َ ْ
ََ ْ
اللٛت الٗغبُت جغ َ
اُ٦ب مُٗىت هي جغ ُ
اُ٦ب
في
ِ
اُ٦ب ِ
اُ٦ب ،زم ازخاعث مً جغ ِ
اإلاٟغصاث ،وا٦خٟذ بالتر ِ
وا٢خهغ ْث ٖلى َغ َ
اث ٤مدضصة لخدلُل َظا الترُ٦ب ،وهي ما ُحؿ ّ
َ
الخدىٍل،
بإهماٍ
ى
م
الُال،١
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ٗذ طل ٪في ؤخض ُ
وجدب ْ
٦خاب (ال٩ى٦ب ّ
الكإن ،وَى ُ
َّ
ال٨خب ْ
الض ّع ّي).
اإلاه ّخمت بهظا
ِ
َ
ا٢خً ْذ َبُٗت الضعاؾت ؤن ج ّ
م٣ضمت  ،وبابحن (ٌكخمل ألاو ٫مجهما ٖلى ٞهلحن،
خ٩ىن مً
و٢ض
ٍ
ِ
ؽ ّ
والشاوي ٖلى ؾخت ٞهىّ ،)٫
٧اقٟت ّ
زاجمت ،وٞهاع َ
ٖما في البدض.
ٞىُ ٍت
زم
ٍ
ٍ
ًدىاو ٫الباب ألاو ٫مٟهىمي الترُ٦ب والخدىٍل ،وَما ؤَم مدىعًٍ اعج٨ؼث ٖلحهما الضعاؾت؛
ولظا ٖالج الٟهل ألاو ٫في مبدشه ألاو :٫مٟهىم الترُ٦ب ،ونىعٍ ،وم٩ىهاجه ،والٗال٢ت بحن َظٍ
ّ
ُّ
البالُٚىن ،وما الظي ؤياٞه البالُٚىن الظًً َّبِىىا ألاصواع
الىدىٍىن و
اإلا٩ىهاث ،و ٠ُ٦جىاوله
الضاللُت للتراُ٦ب ،وا٢خٟىا ُٞه ؤزغ اإلاٗاوي خؿب جغجُبها في الىٟـٞ ،جاء ٖىضَم الىٓم مغ ِاصٞا
للترُ٦ب ،زم ٖغط في مبدشه الشاوي بلى مٟهىم التراُ٦ب ٖىض بٌٗ املخضزحن مً ٢بل حكىمؿ٩ي بلى
ؤن ونل بلُه ،و ٠ُ٦هٓغوا للتراُ٦ب ٖلى ؤجها مجمىٖت مً اإلا٩ىهاث اإلاباقغة التي ٢امىا بخدلُلها
وصعاؾت الٗال٢اث بُجها ،ولم ًلخٟخىا بلى البيُت الٗمُ٣ت؛ ألن جدلُلهم اعجبِ باإلابجى صون اإلاٗجى؛ وَظا
ما ّؤصي بلى عجؼَم ًٖ جدلُل بٌٗ التراُ٦ب ،ختى بطا ظاء حكىمؿ٩ي اَخم بالترُ٦ب اَخماما ٦بحرا
ٞخىاوله ٖلى ؤؾاؽ َّؤن له بىِخحن( :بيُت ٖمُ٣ت وؤزغي ؾُدُت) ،وَظا ما ٢اصٍ بلى الخدىٍل؛ خُض
بن ون ٠الٗال٢ت بحن الترُ٦ب الباَجي والٓاَغي ٌؿمى جدىٍال ،وَى ما ًإحي بُاهه في الٟهل الشاوي.
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َ
َ
ٞخىاو َ٫
الخدىٍل في بَاع الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت التي ظاء بها
وؤما الٟهل الشاوي
حكىمؿ٩ي ،وٖغى إلاباصئها و٢ىاهُجها ،وؤهماٍ الخدىٍل ٞحها ،زم ٖغى بالخٟهُل للضعاؾاث الٗغبُت
التي َب٣ذ الخدىٍل  -وؤهماَه باألزو ٖ -لى اللٛت الٗغبُت ،و٧ان البدض بداظت للى٢ىٖ ٝلى َظٍ
الضعاؾاث؛ ألهه اهُل ٤مً بٗضَا ٞاؾخٟاص مً ْ
ظمٗها ٧ل ال٣ىاٖض الىدىٍت وٖؼوَا بلى همِ
َ
الخدىٍل التي جيخمي بلُه٣ٞ ،ض َّ
َب٣ذ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ؤبىاب الىدى الٗغبي ٧املت ،و٢ض ؤٞاص
البدض مً َظا في جدلُله لتراُ٦ب الُال.١
وؤما الباب الشاوي ٞهى صعاؾت جُبُُ٣ت َّ
زهذ مً التراُ٦ب (جغاُ٦ب الُال )١وجىاولذ ؤهماٍ
الخدىٍل ٞحها ،مً زال٦ ٫خاب (ال٩ى٦ب ّ
ّ
ًخسغط ٖلى ألانى ٫الىدىٍت مً الٟغوٕ
الضعي ُٞما
ال٣ٟهُت) لئلؾىىي .واؾخلؼم َظا البضء بخمهُض بؿُِ ٌُ َ
ٗغى ُٞه مٟهىم الُال ،١ونُٛه ،وبٌٗ

ؤخ٩امه٦ ،ما جىاولها ال٣ٟهاء؛ خُض بن ل٩ل َظا صوعا ٦بحرا في ال٣ضعة ٖلى جدلُل جغاُ٦ب الُال،١
ومٗغٞت ؤهماٍ الخدىٍل ٞحها .زم ًإحي البدض بيبظة ٌؿحرة ًٖ ٦خاب (ال٩ى٦ب الضعي) الظي ٧ان مً
ؤواثل ال٨خب التي ٖالجذ الً٣اًا ال٣ٟهُت و ٤ٞال٣ىاٖض الىدىٍت ،زم ًبضؤ بٗضَا بخٟهُل ال٣ى ٫في
ّ ُُ
جىاولها َو٣ٞا
جغُ٦ب ،و ٠ُ٦جم
جغاُ٦ب الُال ١التي ظاءث في َظا ال٨خاب ،والتي بلٖ ٜضصَا مئتي
ٍ
همِ في ٞهلٞ ،جاءث ٖلى
ألهماٍ الخدىٍل ٞحها ،واؾخلؼم َظا ج٣ؿُم الباب بلى ٖضة ٞهى٧ ،٫ل ٍ
الىدى آلاحي:
الٟهل ألاو ،٫وَى الخدىٍل بالؼٍاصة ،و٧ان مً البضهي ؤن ٌُؿخٟخذ بهظا الىمِ خُض بن ؤ ًّت
ػٍاصة ٖلى الجملت الىىاة حٗض جدىٍال بالؼٍاصةٗٞ ،غى البدض إلاٟهىم َظا الخدىٍل ،ومىايٗه،
جدب٘ جغاُ٦ب الُال ١التي جدخىي ٖلى َظا الىمِ ،وهي ٦شحرة ًّ
ظضاَّ ،
وؤهىاٖه ،زم ّ
وبحن َ
ؤزغَا في اإلاٗجى،
َ
و ٠ُ٦ؤن الؼٍاصة في اإلابجى جاصي بلى ػٍاصة اإلاٗجى ،ومً زم بطا ٧ان لها صو ٌع في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
وؤما الٟهل الشاوي ٞهى الخدىٍل بالخظ ،ٝوُٞه بُان إلاٟهىمه ،وؤٚغايه ،وقغوَه ،وؤصلخه،
ْ
ى لبٌٗ ههىم الكغَٗت ًٓهغ ٞحها ظمالُاث الخظ ٝفي الترُ٦ب ال٣غآوي ،وآزاعٍ في ازخالٝ
وٖغ ٍ
جدب َ٘ جغاُ٦ب الُال ١التي جدخىي ٖلى َظا الىمَِّ ،
اإلاٗجى ،زم َّ
وبحن ؤزغ الخظ ٝفي ازخال ٝاإلاٗجى ،ؤو
في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
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وفي الٟهل الشالض ًإحي الخضًض ًٖ الخدىٍل باإلخال ،٫م٘ بُان للمٟهىم واإلاهُلر ،وقغح
بٌٗ يىابُه ،زم ج٣ؿُمه َو٣ٞا الٖخباعاث مخٗضصة :مً خُض الٗمل وٖضمه ،ومً خُض الترُ٦ب
وؤلاٞغاص بحن الٗىهغًٍ اإلاؿدبض ٫واإلاؿدبض ٫مىه ،ومً خُض جمضص اإلاؿدبض ٫ؤو ج٣لُهه.
وفي الٟهل الغاب٘ ًإحي الخضًض ًٖ الخدىٍل بةٖاصة الترجِبَ ًٖ ،غٍ ٤البضء ببُان َغٍ٣ت
جإلُ ٠ال٨الم في الجملت الٗغبُت ،زم بُان مٟهىم الخدىٍل بةٖاصة الترجِب ،ومؿمُاجه ،وؤ٢ؿامه،
وٖغ َ
ى البدض نىعا مً ههىم الكغَٗت ًٓهغ ٞحها آزاع بٖاصة الترجِب في ازخال ٝاإلاٗجىَّ ،
َ
وجدب َ٘

اُ٦ب الُال ١التي جدخىي ٖلى َظا الىمِّ ،
جغ َ
وبحن ؤزغٍ في ازخال ٝاإلاٗجى ،ؤو في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.

وفي الٟهل الخامـ ًإحي الخضًض ًٖ الخدىٍل بالخ٨غاع و ّ
ٖضٍ همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل،
ِ
وٖغى أل٢ؿام الخ٨غاع باٖخباعاث
وبُان ؤؾباب طل ،٪بٗض الخىى في الٟغ ١بِىه وبحن الخإُ٦ض،
ٍ
مخٗضصة :باٖخباع ؤق٩اله ،وإٞاصجه ،وج٨غاع الل ٟٔواإلاٗجى مٗا ،ؤو ؤخضَما صون آلازغ ،زم ُّ
جدب ٍ٘
لتراُ٦ب الُال ١التي جدخىي ٖلى َظا الىمِ ،وبُان ؤزغٍ في ازخال ٝاإلاٗجى ،ؤو في حُٛحر الخ٨م
ال٣ٟهي.
وؤما الٟهل الؿاصؽ وألازحر ُٞدىاو ٫الخدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،والخضًض ًٖ ّ
ٖضَا
همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،م٘ بُان للٗال٢ت بُجها وبحن اإلاٗجى ،وبُجهما وبحن الخدىٍل ،وؤلاقاعة لخغ٦ت
الا٢خًاء وما بطا ٧اهذ همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،زم ٖغى لبٌٗ الهىع مً ههىم الكغَٗت
ًٓهغ ٞحها آزاع حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ازخال ٝاإلاٗجى الضاللي ،زم جدب٘ جغاُ٦ب الُال ١املخىلت
بخُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،وألاخ٩ام ال٣ٟهُت التي جبٗذ َظا الخُٛحر.
وفي ٧ل َظا ٦ىذ آحي بالٗباعة  -مىي٘ الضعاؾت ، -زم ؤٖغى ٢ى ٫ؤلاؾىىي ٞحها ،زم ؤبضؤ بخدلُل
الترُ٦ب ًٖ َغٍٖ ٤غى ال٣اٖضة الىدىٍت وآعاء الىداة ال٣ضماء خى ٫الخُٛحر الظي خضر ،زم ؤعبِ
الًُ٣ت بالىٓغٍت الخدىٍلُتٞ ،إٖغى البيُت الٗمُ٣ت له ،زم َّ
ؤجدب٘ ؤهماٍ الخدىٍل مً ػٍاصة ؤو
َ
خظ ٝؤو بٖاصة جغجِب ...بلخُ ،وؤبغ ُػ َ
ؤزغَا في اإلاٗجى ،ومً زم صوعَا في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ،ولِـ
ِ
ُ
ُ
ُ
الٛغى ألاؾاسخي في َظا ؤن ً٩ىن الخىاو ٫جىاوال ًّ
٣ٞهُا بدخا ّ
ًخٗغى للخ٨م ال٣ٟهي ،وازخالٞاث
اإلاظاَب ال٣ٟهُت الىاعصة في اإلاؿإلت ،بهما َى ُ
جىاو ٌ ٫لٛىي ٌَٗغ ُ
ى َ
ألازغ الىدىي الظي ا٢خًاٍ صزى ُ٫
ؤهماٍ الخدىٍل ،وَكحر بلى الخُٛحراث التي خضزذ في اإلاٗجى ،وإن َّؤصث بلى حُٛحراث في الخ٨م ال٣ٟهي.
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و٢ض اؾخمض َظا البدض مىاعصٍ مً مجهلحن ؤؾاؾحن :ؤولهما الترار اللٛىي الظي اَخم بالترُ٦ب
وٖالج ٦شحرا مً الٓىاَغ اللٛىٍت باالٖخماص ٖلى مبضؤ الخدىٍل ،ومجها٦" :خاب ؾِبىٍه"،
و"الخهاثو" البً ظجي  ،و"صالثل ؤلاعجاػ" للجغظاوي ،و"قغح اإلاٟهل" البً ٌِٗل ،و"قغح
ّ
الدؿهُل" البً مال ،٪و"الاعحكا "ٝألبي خُان ،و"اإلاٛجي" البً َكام ...بلخ ،ؤما اإلاىعص الشاويٞ :خمشل
في الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت الٛغبُت والٗغبُت التي جخهل بمؿاثل َظا البدض ،ومجها" :البجى
الترُ٦بُت" لدكىمؿ٩ي ،و"هٓغٍت حكىمؿ٩ي اللٛىٍت" لجىن لُىهؼ ،و"٢ىاٖض جدىٍلُت للٛت الٗغبُت"
للخىلي ،و"في هدى اللٛت وجغاُ٦بها" لخلُل ٖماًغة ،و٦خب مِكا ٫ػ٦غٍا ،و"مً ألاهماٍ الخدىٍلُت في
الىدى الٗغبي" ملخمض خماؾت ٖبضاللُُ ،٠و"ال٣ىاٖض الخدىٍلُت في صًىان خاجم الُاجي" للبهيؿاوي
 ...بلخ.
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مفهىم التراهيب بحن اللذًم والحذًث
جمهيذ:
ٖىانغ جترابِ بًٗها ببٌٗ،
اللٛت الٗغبُت بىاء مخ٩امل وهٓام مخضازل٣ً ،ىم ٖلى جغُ٦ب ِ
بضءا باألنىاث زم ال٩لماث زم الجمل ،خُض جخ٩امل َظٍ الٗىانغ في جغاُ٦ب ال مدضوصة ،و٤ٞ
ُ
٢ىاهحن مُٗىت و٢ىاٖض نىجُت ونغُٞت وهدىٍت وصاللُت ،وحؿهم بضوع ٦بحر في بُان اإلاٗجى ،وجد٤ُ٣
الٟهم والخىانل بحن ؤٞغاص املجخم٘.
ّ
وإلاا ٧ان مىيىٕ البدض ًدىاو ٫جغاُ٦ب الُال٧ ١ان لؼاما الى٢ىٖ ٝلى مهُلر (الترُ٦ب)،
والىلىط في مٗاهُه؛ بط بهه مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث جضازال وايُغابا ،وَظا ما ْهغ ٖىض الٗلماء
٢ضًمهم وخضًثهم٣ٞ ،ض اٖخىىا بالتراُ٦ب في ٦المهم ،بازخال ٝمؿمُاتها ٖىضَم ،وبازخالُ ٝ
جىاوِلهم
ُ
لها٩ٞ ،ل له مىهجه ال٨ٟغي ،وْغوٞه الش٣اُٞت التي جدُ ٨مه؛ وألظل طل ٪ا٢خًذ الضعاؾت الىٓغٍت
َّ
ؤن ٌُؿلِ الًىء ٖلى بٌٗ ظهىصَم في َظٍ الًُ٣ت ٢ضًما وخضًشا.

اإلابدث ألاوٌ :مفهىم التراهيب ً
كذًما
ل٣ض ؾب ٤ال٣ى ٫بمضي الخاظت بلى جٟؿحر مٟهىم (الترُ٦ب) والىلىط في مٗاهُه اللٛىٍت
والانُالخُت؛ بط بهه مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث جضازال وايُغاباٞ ،هى مً اإلاكتر ٥اللٟٓي الظي
ََ
َ
ُ
حٗض ْ
ّ
وجباًيذ اؾخٗماالجه ،بل وجضاز َل م٘ ٚحرٍ مً اإلاهُلخاث ٧ال٨الم والجملت
صث مٗاهُه
والخإلُ ٠والىٓم" ،وهي مهُلخاث مخ٣اعبت في اإلاٗجىٚ ،حر ؤن ٧ل واخض مجها ًخسهو بضاللت
جدب ُ
مُٗىت ،ؤو ؤهه ْهغ في ػمً ٚحر الؼمً الظي ْهغ ُٞه ٚحرٍ"( ،)1و٢ض ّ
ٗذ َظٍ اإلاهُلخاث
ُ
ُ
ّ
ُ َ َّ
مؿىَ ٙظا
ٞىظضث زلُا بُجهاٞ ،إخُاها ٌؿخسضم ؤخضَما بمٗجى آلازغ ،وؤزغي ًٟغ ١بُجها ،ولٗل ِ
الخلِ َى ّؤن ظمُ٘ َظٍ اإلاهُلخاث جلخ٣ي في اثخال٧ ٝلمخحن ؤو ؤ٦ثر.

ّ
ّ َ َّ
َُ
بٌٗ
ٞالترُ٦ب مهضع للٟٗل اإلاًٗ( ٠ع٦ب) ً٣ا" :٫ع٦ب الصخيء جغُ٦با بطا وي٘ بًٗه ٖلى ٍ
ّ
ّ َّ
ًغ٦ب في ّ
وشخيء َ
ٌ
ٞترَ ٦ب َو َجغ َاَ ٦ب ّ ...
خؿ ًُ
ٟ٦ت الخاجم ....
٧الٟو
والغُ٦ب ً٩ىن اؾما للصخيء،
ِ
ّ
ّ
َّ
الترُ٦ب .وج٣ى ٫في جغُ٦ب الٟو في الخاجم والىهل في الؿهم :ع٦بخه ٞتر٦ب ٞهى مغ٦ب وعُ٦ب"(،)2
( )2الخالضي٦ ،غٍم خؿحن  ،هـشاث في الجملت اللشبيتَ ،2ٍ ،
(ٖ ّمان :صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘1221 ،م) م.21 :
(ً )1ىٓغ :ابً مىٓىع ،ظما ٫الضًً دمحم بً م٨غم ،لعان اللشب( ،ص(،)ٍ.بحروث :صاع ناصع)  ،411/2ماصة (ع  ٥ب).
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ّ َْ َ ْ َ
ّ
َ َ َ َ َ
َ
وٍ٣اَ" :٫ى ّ
ه َاع ق ِْئا َو ِاخضا ِفي اإلاىٓغ ًُ٣ا ... :٫ع٦ب الِ ٩ل َمت ؤو ال ُج ْملت َ ...وع٦ب
يم الصخيء ِبلى ٚحرٍ ٞ
َّ
َ
ْ َ
َّ
ّ
الًم والجم٘ ،وَى ً٣ىم ٖلى مبضؤ
الض َواء َوه ْدىٍ :ؤلٟه مً مىاص ُمس َخلٟت"(ٞ ،)1الترُ٦ب لٛتَ :ى
َ
يم وال ظم٘ بال إلاا ٧ان مالٟا مً قِئحن وؤ٦ثرْ ،
الشىاثُتٞ ،ال َّ
وظم ُ٘ خغٞحن ؤو ؤ٦ثر خُض ًُُلٖ ٤لحها
ُ
اؾم (ال٩لمت)َ ،ى جغُ٦ب مً وظهت هٓغ الهغُٞحن(.)2
وٍغي بًٗهم ؤن مهُلر الترُ٦ب ٧ان في ألانل صمجا بحن ظؼجي ال٩لمت اإلاغ٦بت مً ظؼؤًً
مىدىجحن٧ ،الهلضم اإلاىدىجت مً (نلض) و (نضم) ،زم اؾخٗاعٍ ٖضص مً الٗلماء اإلاخإزغًٍ لُض٫
ٖلى بؾىاص لٟٓخحن بًٗهما بلى بٌٗ ،ولِـ صمجهما(.)3
ّ
واإلاخدب٘ إلاٗجى الترُ٦ب ًجضٍ ٖىض ٦شحر مً الٗلماء ٖلى ازخال ٝجسههاتهم ٧اللٛىٍحن
ْ
والبالُٚحن وألانىلُحن؛ بط اعجبُذ صعاؾت الترُ٦ب ٖىضَم ب٩ىجها ؤؾاؾا لٗلم الىدىٞ ،الىدى "ٖل ٌم

ب٣ىاهحن ٌُٗغ ٝبها أخىاٌ التراهيب الٗغبُت مً ؤلاٖغاب والبىاء وٚحرَما"( ،)4و٢ض ؤصع ٥البالُٚىن
ّؤن الىدى َى اإلاىُل ٤ألاؾاسخي لٟهم التراُ٦ب اللٛىٍتٞ ،إقاع بلى طل ٪الؿ٩ا٧ي(ثَ313:ـ) ب٣ىله:
"الىدىَ :ى ؤن جىدى مٗغٞت ُُٟ٦ت الترهيب ُٞما بحن ال٩لم؛ لخإصًت ؤنل اإلاٗجى مُل٣ا"( ،)5و٦ظل٪
ٖىض ألانىلُحن ٞمٟهىم الىدى ٢اثم ٖلى الترُ٦ب ،و٢ض خضصٍ ابً خؼم (ثَ413:ـ) بإهه" :جشاهيب
اللشب ل٨المهم التي ٌُ ّ
ٗبر ٖجها بازخال ٝالخغ٧اث وبىاء ألالٟاّ"( ،)6وٖلُه ٞالترُ٦ب َى الىدى.
ّ
والخ٣ل الىدىي الظي ًُمشل اإلاؿخىي الشالض مً مؿخىٍاث اللٛت َى الترُ٦ب؛ طل ٪ألن الترُ٦ب

مخٗل ٤ببيُت اللٛت خُض هي يم ٧لمت بلى ؤزغي .ومً َىا ًلؼم الى٢ىٖ ٝلى مٗاهُه ،واؾخٗغاى
بًٗها ٖىض الٗلماء ٢ضماء ومدضزحن.

( )2مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،اللامىط الىظيؽ (ال٣اَغة :صاع الضٖىة "ص.ث")  138/2باب الغاء ،ماصة (ع  ٥ب).
(ً )1ىٓغ :التهاهىي ،دمحم ٖلي ،هشاف مصؼلحاث الفىىن والللىم ،ج٣ضًم ومغاظٗت :ع ٤ُٞالعجم ،جدٖ :٤ُ٣لي
صخغوط( 2ٍ ،بحروث :م٨خبت لبىان هاقغون2443 ،م).411/2 ،
(ً )1ىٓغ :الخالضي ،هـشاث في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.24 :
( )4الجغظاوي ،الؿُض الكغٍ ٠ؤبى الخؿً ،الخلشٍفاث ،وي٘ خىاقُه :دمحم باؾل ُٖىن الؿىص( 4ٍ ،بحروث :صاع
ال٨خب الٗلمُت )1221 ،م.113:
( )1الؿ٩ا٧يً ،ىؾ ٠بً ؤبي ب٨غ ،مفخاح الللىم ،جد :٤ُ٣وُٗم ػعػوع( ،1ٍ ،بحروث :صاعال٨خب الٗلمُت2485 ،م)
م.51:
( )3ابً خؼم ،ؤلاخيام في أصىٌ ألاخيام ،مغظ٘ ؾاب.341/1 ،٤
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الترهيب كىذ الىداة:
ال٩لم)٣ً ،ى ٫ؤبى
ؤما الىداة ٞبًٗهم ًجٗل الترُ٦ب مغاصٞا للخإلُٟٞ ،٠ي باب( :ما اثخل ٠مً ِ
ُ
٩ُٞىن ٦الما مُٟضا؛ ٣٦ىلىاٌ :
ٖمغو ؤزى،٥
ٖلي الٟاعسخي (ثَ155 :ـ)" :الاؾم ًإجل ٠م٘ الاؾم،
ُ
ْ
٩ُٞىن طل٣٦ ٪ىلىاَ :
٦خب ٖبضهللاُ ،
ُ
وؾ َّغ ٌ
ب٨غ  ..وٍضزل
ناخب ،٪وٍإجل ٠الٟٗل م٘ الاؾم،
ِوبك ٌغ
ُ
الخغٖ ٝلى ٧ل واخض مً الجملخحن ٩ُٞىن ٦الما٣٦ ،ىلىاّ :بن ٖمغا ؤزىٞ ،)1("٥خهبذ مهمت
الىدىي" :اؾخ٣غاء ٦الم الٗغب اإلاىنلت بلى مٗغٞت ؤخ٩ام أحضابه التي ابخلف منها"(.)2
ّ
ٞال٨الم ًتر٦ب مً ٧لمخحن ؤؾىضث بخضاَما بلى ألازغي وطل ٪ال ًخإحى بال في اؾمحن ؤو ٗٞل
واؾم ،وَؿمى الجملت(ُ ،)3وٍٟهم مً َظا ّؤن مً اإلاغ٦باث ما ال ًخأل ٠مٗا٧ ،الٟٗلحن ،والخغٞحن،
ّ
ّ
ٖل َت طل٢ ٪اثالّ :
والٟٗل والخغ ،ٝوالاؾم والخغّ ،ٝ
"ألن ؤلاٞاصة بهما جدهل
وٍبحن الؿُىَي
باإلؾىاص ،وَى ّ
البض له مً َغٞحن :مؿىض ومؿىض بلُه ،والاؾم بدؿب الىي٘ ًهلر ؤن ً٩ىن
مؿىضا ومؿىضا بلُه ،والٟٗل ل٩ىهه مؿىضا ال مؿىضا بلُه ،والخغ ٝال ًهلر ألخضَماٞ ،االؾمان
َ
ً٩ىهان ٦الما؛ لْ ٩ىن ؤخضَما مؿىضا وآلازغ مؿىضا بلُه ،و٦ظل ٪الاؾم م٘ الٟٗل؛ ل٩ىن الٟٗل
مؿىضا والاؾم مؿىضا بلُه ،والٟٗالن ،والٟٗل والخغٝ؛ ال مؿىض بلُه ٞحهما ،والاؾم م٘ الخغّ ٝبما
ؤن ً٣ٟض مىه اإلاؿىض ،ؤو اإلاؿىض بلُه ،والخغٞان ال مؿىض بلُه ٞحهما وال مؿىض ،وال٩لمت ال بؾىاص ٞحها
ُّ
بال٩ل ُّت"( ،)4ومً َىا ًُالخٔ ؤن الىداة ًُضعظىن الترُ٦ب في باب اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه وبظلًُٟ ٪ض
مٗجى ُ
ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه؛ ألن الٗال٢ت بحن ظؼؤًه ٢اثمت ٖلى ؤلاؾىاص خُض "ال ٌُٛجي واخض مجهما
ًٖ آلازغ"( ،)5وَؿمى َظا الترُ٦ب ،الترُ٦ب ؤلاؾىاصي.

(ً )2ىٓغ :الٟاعسخي ،ؤبى ٖلي الخؿً بً ؤخمض ،ؤلاًظاح اللظذي ،جد :٤ُ٣خؿً قاطلي ٞغَىص( ،2:ٍ ،الغٍاى٧ ،لُت
آلاصاب2434 ،م) ،م.4:
( )1الهبان ،ؤبى الٗغٞان دمحم بً ٖلي ،خاشيت الصبان كلى ششح ألاشمىوي أللفيت ابً مالً( ،2ٍ ،بحروث :صاع
ال٨خب الٗلمُت2445 ،م).11/2 ،
(ً )1ىٓغ :ابً ٌِٗل ،مى ٤ٞالضًً ،ششح اإلافصل للضمخششي ،جد :٤ُ٣بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب( ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب
الٗلمُت1222 ،م).52/2 ،
( )4الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ،همم الهىامم في ششح حمم الجىامم ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،وٖبضالٗا ٫ؾالم
م٨غم( ،ص( ،)ٍ.بحروث :ماؾؿت الغؾالت2441 ،م) .11/2
( )1ؾِبىٍهٖ ،شمان بً ٢ىبر ،الىخاب ،جدٖ ٤ُ٣بضالؿالم َاعون( ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي2488 ،م) .11/2
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بُض ّؤن الىداة ظٗلىا له ؤهىاٖا مخٗضصة ج٣ىم ٖلى ٖال٢اث ؤزغي بحن ٖىانغَا ،وَٗغى
َّ
التهاهىي ؤهىإ اإلاغ٦ب ٦ما ظاءث ٖىضَم(:)1
ّ
ّ
ٌ
بؾىاص ،هدى٢( :ام ػٍض) و
 اإلاشهب ؤلاظىادي :وطل ٪بن ٧ان بحن ظؼجي اإلاغ٦ب -وَما اللٟٓان-
(ػٍض مىُل.)٤
 اإلاشهب الخلييذي :وطل ٪بن لم ً ً٨بُجهما بؾىاصٞ ،خ٩ىن اليؿبت بُجهما جُُ٣ضًت بإن ً٩ىن
ؤخض الجؼؤًً ُ٢ضا لآلزغ ،وَى ٌكمل ما ًلي:
 oاإلاغ٦ب ؤلايافي :بن ٧ان ؤخضَما مًاٞا وآلازغ مًاٞا بلُه ،هدىُ :
الدجغة).
(باب
ِ
ُ
ُ
املجتهض).
(الُالب
 oاإلاغ٦ب الخىنُٟي :بن ٧ان ؤخضَما مىنىٞا وآلازغ نٟت ،هدى:

ّ
 oو ّ
حٗض اإلاهاصع والهٟاث م٘ ٞاٖلها في خ٨م اإلاغ٦باث الخُُ٣ضًت ل٩ىن بؾىاصَا ؤًًا
ٚحر جام.
 اإلاشهب غحر الخلييذي وغحر ؤلاظىادي :وَى ما لِـ ُٞه وؿبت بؾىاصًت وال جُُ٣ضًت ؤنال،
وَى ٌكمل ما ًلي:
الخًمجي :وَى ما ّ
ّ
جًمً الجؼء الشاوي مىه خغٞا ،ؾىاء ٧ان خغ ٠ُٖ ٝهدى:
 oاإلاغ٦ب
(زمؿت ٖكغ) ٞةهه في ألانل زمؿت وٖكغ ،ؤو جًمً خغ ٝالجغ هدى( :بِذ بِذ)
مىخه بلى بِذ.
ؤي :بِذ ٍ

ّ
ًخًمً مٗجى الخغ ،ٝهدى (بٗلب.)٪
 oاإلاغ٦ب اإلاؼجي ؤو الامتزاجي :وَى ما لم
ّ
ًخًمً مٗجى الخغ ،ٝو٧ان مسخىما َبى ٍْه هدى( :ؾِبىٍه).
 oاإلاغ٦ب الهىحي :وَى ما لم
والظي ًُلخٔ في َظا الخ٣ؿُم ؤهه جىاو ٫اإلاغ٦باث ٖلى اإلاؿخىي الىدىي وٖلى اإلاؿخىي الهغفي،
ؤي جىاو ٫الترُ٦ب في الجملت ،والترُ٦ب في ال٩لمت( -)2والترُ٦ب ألازحر لِـ مىيىٕ َظا البدض،
ب٣ضع ما حهم الخضًض ًٖ الترُ٦ب في الجملت -وألظل طلّ ٪
ٖضٍ ابً ٌِٗل َ
يغب ْحن(:)3

(ً )2ىٓغ :التهاهىي ،هشاف مصؼلحاث الفىىن والللىم ،مغظ٘ ؾاب.414/2 ،٤
( )1لالؾتزاصة في مىيىٕ الترُ٦ب في ال٩لمت ًُىٓغ ٦خاب :مـاهش الترهيب في اليلمت اللشبيتٖ ،بضالٗاَيَ ،ضي،2ٍ ،
(ؤلاؾ٨ىضعٍت :ماؾؿت خىعؽ الضولُت 1224 ،م) ،خُض جىاولذ الترُ٦ب في ؤ٢ؿام ال٩لمت الشالزتٞ ،الترُ٦ب في ألاؾماء:
(جغُ٦ب مؼجي"مٗض ً ٨غب" ،والخدامي "خُشما" ،وإؾىاصي "قاب ٢غهاَا" ،وإيافي "ههغ هللا" ،وهدتي "ٖبكمي") ،والترُ٦ب
ّ
"٢لما" ،وهدتي ّ
"َلم") ،والترُ٦ب في خغو ٝاإلاٗاوي( :جغُ٦ب الخدامي "بهما" ،وهدتي "بال").
في ألاٗٞا( :٫جغُ٦ب الخدامي
(ً )1ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.51/2 ،٤
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جغُ٦ب بٞغاص :وَى ما جغ٦ب مً َ
ُ
واخضة،
خ٣ُ٣ت
٧لمخ ْحن ،خُض ًهبدا ٧لمت واخضة ،بةػاء

ٍ
ٍ
ٍ
َ
خ٣ُ٣خ ْحن وٍ٩ىن في ألاٖالم ،هدى"مٗضً٨غب" و"خًغمىث" وال جُٟض َظٍ
بٗض ؤن ٧اهخا بةػاء
َ
ْ
ب٩لمت ؤزغي ،هدى "مٗضً٨غب ُم ِْ ٣ب ٌل.
الِ ٩ل ُم بٗض الترُ٦ب ختى ًُس َبر ٖجها
ٍ
ّ
بؾىاص :وَى ؤن جغ٦ب ٧لمت م٘ ٧لمتُ ،ج ْي َؿب بخضاَما بلى ألازغي ،خُض ً٩ىن
 جغُ٦ب
ٍ
ُّ
حٗل ٌ ٤باألزغي ٖلى الؿبُل الظي به ُ
جمام الٟاثضة٩ً ،ىن بُجهما ٖال٢ت بؾىاص ،وال
إلخضاَما
ٌ
حٛجي واخضة مجهما ًٖ ألازغي.
وَظا الًغب الشاوي َى املخىع ألاؾاسخي للترُ٦ب ،والظي ج٣ىم ٖلُه َظٍ الضعاؾتٞ ،الترُ٦ب ال
ّ
ويم بًٗها بجاهب بٌٗ ،بل البض مً ٖال٢اث جغبِ بحن َظٍ
ً٣خهغ ٖلى خهغ ال٩لماث
ٗبر مً زاللها ًٖ اإلاٗاوي وألا٩ٞاعُ ،وح َ
ؿخ َ
ال٩لماثَّ ٌُ ،
سضم َظٍ الٗال٢اث و ٤ٞالىٓام اللٛىي للبِئت
اللٛىٍتٞ" ،لى ٣ٞضها الترابِ بحن ال٩لمخحن( :الكمـ) و(َالٗت) ُ
وظ ّ ِغصجا مً ٖال٢ت ؤلاؾىاص لهاعجا
٧ل مخحن مىٟهلخحن ٧ل مجهما ٖلى خضة  ...وبالخالي ال جٓهغ ٖالمت بٖغابُت في آزغ ال٩لمت؛ ألن الٗالمت
ؤلاٖغابُت ج٩ىن ٖالمت للمٗجى الىدىي ،وَظا ٚحر مخدٞ ٤٣حهما مىٟهلخحن"( ،)1ولظلُ٢ ٪ل" :بن
ال٩لماث ٢بل الترُ٦ب ال جىن ٠ببىاء وال بٖغاب؛ بط ال حؿخدَ ٤ظا الخ٨م بال وهي في جغُ٦ب"(.)2
بُض ؤن مٟهىم الترُ٦ب ؤوؾ٘ وؤقملٞ ،هى ال ً٣خهغ ٖلى صعاؾت م٩ىهاث الجملت وعوابُها،
صون ٖىاًت بمٗجى الجملت وؾُا٢ها؛ وألظل طل٣ً ٪ى ٫جمام خؿان" :بن صعاؾت الىدى ٖىض ٖلماثىا
ال٣ضماء ٧اهذ جدلُلُت ال جغُ٦بُت٣ٞ ،ض ٧اهذ حٗجى بم٩ىهاث الجملت ،ؤي باألظؼاء الخدلُلُت ُٞه ،ؤ٦ثر
مً ٖىاًتها بالترُ٦ب هٟؿهٞ ،الجاهب الخدلُلي ال ًمـ مٗجى الجملت في ٖمىمه ،ال مً الىاخُت
الىُُْٟت ٧اإلزباث والىٟي والكغٍ والخإُ٦ض والاؾخٟهام والخمجي ...بلخ ،وال مً الىاخُت الضاللُت التي
جيبجي ٖلى اٖخباع اإلا٣ام في جدضًض اإلاٗجى ،ولم ٌُٗىا ٖىاًت ٧اُٞت للجاهب آلازغ مً الىدى ،وَى
الجاهب الظي ٌكخمل ٖلى َاثٟت مً اإلاٗاوي الترُ٦بُت واإلاباوي التي جضٖ ٫لحها٦ ،ما في مٗجى ؤلاؾىاص
باٖخباعٍ وُْٟت زم باٖخباعٍ ٖال٢ت ،زم في ج٣ؿُمه بلى بؾىاص زبري وإؾىاص بوكاجي ،وج٣ؿُم الخبري
بلى مشبذ ومىٟي وما٦ض ،وج٣ؿُم ؤلاوكاجي بلى َلبي وٚحر َلبي بلخ مما ًخهل بخدضًض الترُ٦ب
اإلاىاؾب ل٩ل بؾىاص ،م٘ الٗىاًت الىاظبت في ٧ل طل ٪باإلاٗالم الؿُاُ٢ت باٖخباعَا ْىاَغ ال جبضو بال
(ٖ )2باصة ،دمحم ببغاَُم ،الجملت اللشبيت :مىىهاتها ،أهىاكها ،جدليلها( ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب1222 ،م) م:
.21
(ً )1ىٓغ :الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ،ألاشباه والىـابشفي الىدى( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت ،ص.ث).242/1 ،
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في الترُ٦ب"( ،)1وؤن الىٓغ بلى الؿُاًٟ ١غى ٖىانغ ظضًضة ٖلى اإلا٩ىهاث الخدلُلُتُ ،وَؿهم بضو ٍع
٦بحر في جدضًض اإلاٗجى الىدىي.
وَ٨ظا ٞالترُ٦ب ال ً٣خهغ ٖلى صعاؾت م٩ىهاث الجملتّ ،
وعنها بزغ بًٗها البٌٗ ،بهما
ًخٗضي طل ٪لُضعؽ الٗال٢اث بحن َظٍ اإلا٩ىهاث ،والؿُا ١الظي ؤجذ ُٞه ،واإلاٗجى اإلاغاص مً َظٍ
التراُ٦ب ،وَظا ما ؾُُمذ البدض بلى بُاهه في ُّ
جدبٗه لتراُ٦ب الُال ،١وجٟؿحر الىظىٍ الىدىٍت
والضاللُت التي جخًمجها َظٍ التراُ٦ب ،م٘ ٞهم ؾُا٢ها الخام الظي جإحي ُٞه ،وصعاؾت الٗال٢اث
التي جغبِ َظٍ التراُ٦ب ببًٗها البٌٗ.
مً َىا ظاء الخٗبحر بمهُلر الترُ٦ب بضال مً الجملت ألؾباب ٖضة؛ بط ب ّن الترُ٦ب ّ
ؤٖم مً
الجملتٞ ،هى ٌكمل ؤي ٧لمخحن ُ
ي َّمذ بخضاَما بلى ألازغي لٗال٢ت ججم٘ بُجهما ،وَظٍ الٗال٢ت هي
التي جدضص هىٕ الترُ٦بٞ ،هى ال ً٣خهغ ٖلى ٖال٢ت ؤلاؾىاص التي حكترَها الجملتٞ" ،الجملت ٖىض
ظمهىع الىداة ال ٌُكترٍ ٞحها ؤن ج٩ىن مُٟضة ،وإهما ٌكترٍ ٞحها بؾىاص ،ؾىاء ؤٞاص ؤم لم ًُ ِٟض"(،)2
ومً َىا جخ٩ىن الجملت مً مؿىض ومؿىض بلُه ،وم٘ طل٢ ٪ض ج٩ىن ٚحر مُٟضة ،وال جاصي مٗجى بال
بما ًًامها ،مشاَ ٫ظا :ظملت (خبظا) ٞهي م٩ىهت مً ٗٞل وٞاٖل ،ؤي مً مؿىض ومؿىض بلُه ،وم٘
طلٞ ٪الخٗبحر ٚحر مُٟض ختى ًاحى بما ًًامها( .)3ومشلها (وٗم الغظل) ٞالبض مً ؤلاجُان باملخهىم
باإلاضحٞ ،البض ؤن ج٣ىٖ ٫لى ؾبُل اإلاشا( :٫خبظا ػٍض) و (وٗم الغظل ػ ٌٍض).
ومً طل ٪ؤًًا (ال ؾُما ػٍض) ٞهي ظملت مالٟت مً مؿىض بلُه وَى (سخي) اؾم ال الىاُٞت
()4

للجيـ ،ومؿىض م٣ضع ج٣ضًغٍ مىظىص ،ول٨جها ال حؿخ٣ل بالخٗبحر وال جاصي مٗجى بال بًمُم ٢بلها
ُ
(٦غمذ اإلاخٟى٢حن وال ؾُما ػٍض) خُض ٌؿخٗمل جغُ٦ب (ال ؾُما) لُُٟض
ؤي بالترُ٦ب ٧امالٞ ،خ٣ى:٫
جًُٟل ما بٗضٍ ٖلى ما ٢بله في الخ٨م الؿاب ٤لهما.

(ً )2ىٓغ :خؿان ،جمام ،اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها( ،ص( ،)ٍ.الضاع البًُاء :صاع الش٣اٞت2444 ،م)م.25 ،23 :
( )1الؿامغاجيٞ ،ايل نالر ،الجملت اللشبيت جأليفها و أكعامها( 2ٍ ،صمك :٤صاع ابً ٦شحر1225،م) م.22:
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ،11:وابً الؿغاط ،دمحم بً ؾهل ،ألاصىٌ في الىدى ،جدٖ :٤ُ٣بضالخؿحن الٟخلي،1ٍ ،
(بحروث :ماؾؿت الغؾالت2443 ،م).242/1 ،
( )4اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 :
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ُ

بل ؤخُاها ال ًخم مٗجى الجملت بال بًٟلت ج ّ
خم ُم مٗىاَا٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ(٩ٞ ، )1لمت (الٖبحن)  -وهي ًٞلت -خا ،٫ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها وإال
لٟؿض اإلاٗجى ،خُض "بن الٗىهغًٍ ألاؾاؾُحن مؿى٢ان مً ؤظل هٟي زل٣هما في َظٍ الخا ٫اإلاُ َّ
ُٗىت
(الٖبحن)ٞ ،ةطا ُخظٞذ َظٍ الخا ٫ازخلذ الجملت ؤي خهل ازخال ٫في مٗىاَا ،عٚم ا٦خما٫
ٖىانغَا ألانلُت( ،)2ومشله في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ (٩ٞ )3لمت (٦ؿالى)
 وهي ًٞلت -خا ،٫ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها؛ ألن اإلاٗجى ًخىٖ ٠٢لحهاٞ ،الجملت وإن ٢امذ ٖلىاإلاؿىض واإلاؿىض بلُه (٢امىا) بال ؤن اإلاٗجى ْل ها٢ها ختى جيء بما ؤؾمىٍ الًٟلت (٦ؿالى).
ًخطر مما ؾب ٤ؤن الجملت ٢ض جخ٩ىن مً مؿىض ومؿىض بلُه وم٘ طل ٪ال جُٟض مٗجى جاما ،بل
جدخاط بل ى ما ًًامها وٍخمم مٗىاَا٧ ،الًٟلت التي ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها ،ؤو ٧الجملت الؿاب٣ت
اإلاخممت لجملت (ال ؾُما ػٍض) ،في خحن ؤن الترُ٦ب ّ
ؤٖم مجها ٞهى ًىٓغ للترُ٦ب ٧امال ،ال لغ٦جي
ؤلاؾىاص  ،ِ٣ٞبل في بٞاصجه مٗجى ُ
ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه؛ ومً ؤظل َظا وطاَ ٥
آزغ البدض ازخُاع
جدبٗه لٗباعاث الُالُ ،١
مهُلر جغُ٦ب في ّ
ٞى ِؾمذ بتراُ٦ب الُال ١ال ُظ َم ِل ِه.

وَىا ٥ؾبب آزغ ٣ٞض ًصر الخٗبحر ًٖ اإلا٣هىص بغ ً٦واخض بطا ٧ان الترُ٦ب ًىحي بخمام
اإلاٗجى مً ٚحر اخخُاط بلى الغ ً٦الشاوي٨ُٞ ،خٟي بإخضَما صون آلازغ؛ ألن ال٣غاثً والؿُاً ١ضالن
َ
ٖلُه ،مً طل :٪ما طَب بلُه ؾِبىٍه بلى ؤهه ال زبر لـ (ؤال) التي للخمجي ،هدى( :ؤال ماء) ال لٟٓا وال
ُ
(خؿبٞ )٪هى مبخضؤ ال زبر له ٖىض
ج٣ضًغا ،وؤن ال٨الم مال ٠مً خغ ٝواؾم( ،)4و٦ظل٢ ٪ىلهم:
ا٦خ ،)5(٠ومً طل ٪ؤًًا٧( :ل عظل ويُٗخه) ٗٞىض ال٩ىُٞحن ال زبر
بٌٗ الىداة؛ ألهه بمٗجى:
ِ
م٣ضع ٞحها؛ ألن ال٨الم جام ال ًدخاط بلى ج٣ضًغ( ،)6ومىه ؤًًا :ابخضاء ال٨الم بالىن ٠بطا ؾب٣ه هٟي

( )2ؾىعة ألاهبُاء ،آلاًت .23:
(ٖ)1بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،بىاء الجملت اللشبيت( ،ال٣اَغة :صاع ٚغٍب1221 ،م) م.13-11 :
( )1ؾىعة اليؿاء ،مً آلاًت .241:
(ً )4ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب ،124/1 ،٤واإلابرص ،دمحم بً ًؼٍض ،اإلالخظب ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبضالخالًُٖ ٤مت،
(ص( ،)ٍ.بحروثٖ :الم ال٨خب1222،م) .181/4
(ً )1ىٓغ :ابً الؿغاط ،ألاصىٌ في الىدى ،مغظ٘ ؾاب ، 13/1 ،٤والؿُىَي ،ألاشباه والىـابش في الىدى ،مغظ٘ ؾاب،٤
.32/1
(ً )3ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.142/2 ،٤
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ّ
ؤو اؾخٟهام٦ ،ما في ٢ىله( :ؤ٢اثم الؼٍضان؟) ٞالىداة ٦ -ما ً٣ى ٫الغضخي -ج٩لٟىا في َظا "٣ٞالىا بن
زبر اإلابخضؤ مدظوّ ٝ
لؿض ٞاٖله مؿض الخبر ،ولِـ بصخيء ،بل لم ً ً٨لهظا اإلابخضؤ ؤنال مً زبر

وَؿض ٚحرٍ ّ
ّ
مؿضٍ ،ولى ج٩لٟذ له ج٣ضًغ زبر ،لم ًَخ َّ
إث؛ بط َى في اإلاٗجى ٧الٟٗل
ختى ًُدظ،ٝ
والٟاٖل ال زبر له"( ،)1و٦ظل ٪الخا ٫في ٧ل مبخضؤ ً٩ىن مهضعا نغٍدا ٣٦ىله( :يغبي ػٍضا ٢اثما)،

ؤو بمٗجى اإلاهضع ٧-إٗٞل الخًُٟل -مًاٞا بلى اإلاهضع ٣٦ىله( :ؤ٦ثر قغبي الؿىٍ ٤ملخىجا) "ٞمشل
َظٍ ألامشلت ًجب ٞحها خظ ٝالخبر لؿض الخا ٫مؿضٍ ،ولٗضم نالخُتها ألن ج٩ىن زبراٞ ،لى نلخذ
ألن ج٩ىن زبرا لم ججٗل خاال بال ٖلى قظوط"( ،)2وَ٨ظا ًٓهغ الترُ٦ب باإلابخضؤ صون الخبر؛ ألهه ص٫
ّ
ٖلى اإلاٗجى صون
اخخُاط بلى الُغ ٝآلازغٞ ،الؿُا ١وال٣غاثً صلذ ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص مً الخبر.
ٍ
ؤي ٠بلى طلّ ٪ؤن ؤؾلىب الىضاء ّ
ٖضٍ بٌٗ الىداة املخضزحن جغُ٦با لُٟٓا ال ٌُ َٗ ّض ظملت،
ُ
ؤصاة الىضاء ُٞه َ
َ
مىاب الٟٗل
ؤؾلىب الىضاء ظملت ٗٞلُت هابذ
وزالٟىا به الجمهىع الظي اٖخبر

(ؤصٖى)( ،)3مٗللحن طل ٪بإن الجملت بهما ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاؾىاصّ ،
وبإن الىضاء ؤؾلىب زام ًاصي
وُْٟخه بمغ٦ب لٟٓي زام ،وله صاللت زانت ،ولً َّ
ًاصي َظا ألاؾلىب بٛحر َظا الل ،ٟٔولى
خظٞىا ؤصاة الىضاء وؤ٢مىا الٟٗل الظي ّ
٢ض ُعوٍ م٣امها ٞةهه ؾُظَب بالضاللت اإلا٣هىصة ،وٍخدى٫
ألاؾلىب مً بوكاء بلى زبر( ،)4و٢ض ُوظضث مشل َظٍ التراُ٦ب في (ال٩ى٦ب الضعي) ٣٦ى ٫الغظل

ُ
لؼوظخهً" :ا َال"٤؛ ومً َىا َ
آزغ البدض اؾخسضام مهُلر جغاُ٦ب ألن الىٓغة للترُ٦ب هٓغة ؤٖم،
ٖماصَا جمام اإلاٗجى ،صون ا٢خهاع ٖلى ما َ
ج٩ام َل ؤع٧ان ؤلاؾىاص ُٞهٞ ،هى ًدىاو٧ ٫ل جغُ٦ب ؾىاء
ٍ
خظٌ ٝ
يمُم ً٨مل
جاص اإلاٗجى ٧امال واخخاظذ بلى
بٌٗ مجها ،ؤو ٧اهذ م٨خملت ولم ِ
ا٦خملذ ؤع٧اهه ؤو ِ
ٍ
مٗىاَا.
باإلياٞت بلى ؤن الىٓغة بلى الترُ٦ب ال جىٓغ للجملت ٖلى ؤجها مجمىٖت مً ال٩لماث ٞدؿب،
َ
ول ً٨جغاعي ٞحها ما ٌٗتريها مً هبر وجىُٛمِ ّ ًُٟ ،غُٞ ١ما بحن َظٍ التراُ٦بٞ ،ترُ٦ب (َال٢ )٤ض
( )2الغضخي ،دمحم بً الخؿً الاؾتراباطي ،ششح الشض ي ليافيت ابً الحاحب ،جد :٤ُ٣خؿً بً دمحم الخٟٓي،2ٍ ،
(الغٍاى :بصاعة الش٣اٞت واليكغ بجامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص2441،م) .112 ،112
ّ
( )1ابً مال ،٪دمحم بً ٖبضهللا الُاجي ،ششح اليافيت الشافيت ،جدٖ :٤ُ٣لي دمحم مٗىى ،و ٖاص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص،
ٍ( ،2بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت1222 ،م).214/2 ،
(ً )1ىٓغ م 111 :مً َظٍ الضعاؾت.
(ً )4ىٓغ :املخؼومي ،مهضي ،في الىدى اللشبي هلذ وجىحيه( ،1ٍ ،بحروث :صاع الغاثض الٗغبي2483 ،م) م،14-11:
واهٓغ ؤًًا :ؤًىبٖ ،بضالغخمً ،دساظاث هلذًت في الىدى اللشبي( ،ص( ،)ٍ.ال٩ىٍذ :ماؾؿت الهباح2415،م) م.214:
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ًُ٣هض به ؤلازباع ،ؤو الىضاء ،ؤو الخعجب ،ؤو الاؾخٟهام ،و٢ض َّ
ٖبر ٖجها صٖ/بضالغخمً ؤًىب :بإجها
مجمىٖت مً الىماطط الترُ٦بُت اإلاخضازلت ،خُض جدخىي ٖلى :همىطط جغُ٦ب ال٩لماث (٧األصواث
وألاؾماء وألاٗٞا ،)... ٫وهمىطط للىٛم (٧الىٛم اإلاخىؾِ ،والىٛم الهابِ  ،)...وهمىطط للىبر (٧الىبر
الخ ٠ُٟوالكضًض  ،)...وجُبَُ ٤ظا الٗضص مً الىماطط املجخمٗت َى ما ّ
ً٩ىن الجملت التي ًدؿً
الؿ٩ىث ٖلحها ،وَى ما ًيبػي مغاٖاجه ٖىض صعاؾت ٢ىاٖض ؤي لٛت مً اللٛاث(.)1
وَىا ٥ؤمغ في ٚاًت ألاَمُت َى ؤن الىٓغة بلى الترُ٦ب حكمل ما ٌٗترى َظٍ التراُ٦ب مً
ؤؾالُب مسخلٟت ٧الخ٣ضًم والخإزحر ،والؼٍاصة والخظ ،ٝوالخبر وؤلاوكاء ،جل ٪التي اؾخإزغ بها ٖلم
مٗان زاهُت ،وصالالث بياُٞتً ،بدض ٞحها
اإلاٗاويٞ" ،التراُ٦ب الىدىٍت وألاؾالُب اللٛىٍت ٌؿخدبٗها ٍ
ُ
ٖلماء البالٚت"( )2الظًً ؤصع٧ىا الٗال٢ت الىَُضة بحن ٖلمي الىدى واإلاٗاوي ،ولٗل ؤولى املخاوالث
الىاضجت في صعاؾت الترُ٦ب الىدىي هي جل ٪التي ٢ام بها ٖبضال٣اَغ الجغظاوي ُٞما ٌؿمى (هٓغٍت
الىٓم).

الترهيب كىذ البالغيحن:
ل٣ض ؾب ٤ال٣ى ٫بن الىداة ٢ض خللىا التراُ٦ب مً وظهت هٓغ ٖالثُ٣ت٢ ،اثمت ٖلى صعاؾت
ًّ
ًّ
وُُْٟا ،لً٨
ق٩لُا
الٗال٢اث بحن م٩ىهاث الترُ٦بٞ ،اجسظث صعاؾت الترُ٦ب ٖىضَم مىخى
البالُٚحن جىاولىا الترُ٦ب بك٩ل ؤٖم٣ٞ" ،٤ض ٧ان الترُ٦ب َى مىيىٕ صعاؾتهمٞ ،خىاولىا ؤهىإ
بزباث بلى هٟي بلى اؾخٟهام  ...ال ٖلى َغٍ٣ت الىداة ،بهما ٖلى َغٍ٣ت الىٓغ في الترُ٦ب
الترُ٦ب مً ٍ
بًجاػ وإَىاب ،ؤو ٞهل وونل  ،)3("...ول٣ض خغنىا ٖلى بُان
هٟؿه ،وما ُٞه مً ج٣ضًم وجإزحر ،ؤو
ٍ
َّ
ُ
مُُٗاث خُت ،وولضوا مجها ؤلىاها
ألاصواع الضاللُت التي جٓهغَا التراُ٦ب ،وؤُٖىا للتراُ٦ب الىدىٍت
ٍ
مً الضالالث ،وؤنباٚا مً اإلاٗاوي ،ؤٖاصث بلى الىدى الخُاةٞ ،اؾخسضمىٍ في جدلُل الىهىم،
وظٗلىٍ اإلاُٗاع الؿلُم إلْهاع وظىٍ اإلاٗاوي في ال٨الم ،وَغاث ٤البُان في الترُ٦ب( ،)4و٧ان َظا ٖلى
ْ
ًض بمامهم ٖبضال٣اَغ الجغظاوي (ثَ452:ـ) خُض اؾخسضم الىٓم مغاصٞا للترُ٦بٞ ،ىٓ ُم ال٨الم
(ً )2ىٓغ :ؤًىبٖ ،بضالغخمً دمحم ،دساظاث هلذًت في الىدى اللشبي ،اإلاغظ٘ الؿاب ٤م.215 ،213:
( )1القحنٖ ،بض الٟخاح ،التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش( ،الغٍاى :صاع اإلاغٍش لليكغ( ،ص،
ث) ،م.4:
(ً )1ىٓغ :خؿان ،جمام ،اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.28:
(ً )4ىٓغ :القحنٖ ،بض الٟخاح ،التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.51:
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َى الظي ج٣ـخٟي ُٞه ؤزغ اإلاٗاوي ،وجغجُبها خؿب اإلاٗاوي في الىٟـ ،وال ً٣هض هٓم الخغو ،ٝالظي
ُّ
ً٣خطخي جىالي ألالٟاّ في الىُ ٤صون ؤن ً٩ىن لىٓمها م٣خطخى ًٖ مٗجى( ،)1بل الىٓم َى حٗل٤
َ
ال٩لم بًٗها ببٌٗ َ
وظ ْٗ ُل بًٗها بؿبب بٌٗ( ،)2زم ؤزظ في جٟهُل َظٍ الٗال٢اث؛ بط ًخٗل٤
ِ
الاؾم باالؾم ،والاؾم بالٟٗل ،والخغ ٝبهماٞ ،االؾم ًخٗل ٤باالؾم بإن ً٩ىن زبرا ٖىه ،ؤو خاال
ُ
مىه ،ؤو جابٗا له  ....والاؾم ًخٗل ٤بالٟٗل بإن ً٩ىن ٞاٖال له ؤو مٟٗىال به ؤو مٟٗىال ُٞه  ...والخغٝ
ًخٗل ٤باالؾم والٟٗل بإن ّ
ًخىؾِ بُجهما ٦دغو ٝالجغ وواو اإلاُٗت  ....بلخ( ،)3وَ٨ظا ٌؿغص جل٪
ُّ
ُ
الٗال٢اثُٞ ،ظ٦غ ؤن لخٗل ٤الاؾم باالؾم ؤخض ٖكغ ظاهبا ،ولخٗل ٤الاؾم بالٟٗل ٖكغة ظىاهب،
ّ
ولخٗل ٤الخغ ٝبهما زالزت ظىاهب؛ و٧ل طلُ ٪لُ ِشبذ ّؤن اللٛت لِؿذ مجمىٖت ؤلٟاّ ،بهما هي
ّ
مجمىٖت ٖال٢اث ،وَظٍ الٗال٢اث في حٗل ٤ال٩لم ببًٗها البٌٗ هي ملاوي الىدى وأخيامه.
ّ
وَؿخمغ في ٖغى َظٍ ال٨ٟغة في ٦خابه ؤؾغاع البالٚت٢ ،اثالٞ" :األلٟاّ ال جُٟض قِئا ختى
ّ
وظه صون وظه مً الترُ٦ب والترجِبٞ ،لى ؤهَ ٪
زانا مً الخإلُُ ،٠وَ َ
جال ٠يغبا ًّ
ٖم ْضث
ٗمض بها بلى ٍ
َ
وٚح َ
٧لماجه ًّ
ْ
ٖضا  ٠ُ٦ظاء واجّ ... ٤ٟ
رث جغجِبه الظي بسهىنه ؤٞاص ٦ما ؤٞاص،
ٗٞضص َث
بلى بِذ قٗغ،
٣ٞلذ في (ٟ٢ا ْهب ِ ٪مً ط٦غي خبِب ومجز:)٫
هب ٪خبِب)
(مجزٟ٢ ٫ا ط٦غي مً ِ
ؤزغظخه مً ٦ما ٫البُان بلى مدا ٫الهظًان ،وؤؾُ٣ذ وؿبخه بلى ٢اثله  ...وفي زبىث َظا ألانل
َ
حٗلم به ّؤن اإلاٗجى الظي ٧اهذ له َظٍ ال٩لم َ
بِذ قٗغَ ،ى ُ
جغجُبها ٖلى َغٍ٣ت مٗلىمت"(ٞ ،)4هظٍ
ما
ّ
جال ٠هٓما وال جغُ٦با؛ لٗضم وظىص اإلاٗاوي الظَىُت التي جدضص
ال٩لماث م٘ ؤجها صخُدت ،ل٨جها ال ِ
الٗال٢اث بحن َظٍ ال٩لماث.
الىدى مً وظهت هٓغ ّ
َ
ٌ
وَ٨ظا ٣ٞض جىاو َ٫
اَخمام بإوازغ ال٩لماث
خُىٍتٞ ،لم ًىٓغ له ٖلى ؤهه
ٍ
 ،ِ٣ٞبل ظٗله ؤوؾ٘ مجاال وؤ٦ثر خُىٍت٣ً ،ى" :٫اٖلم ؤن لِـ الىٓم بال أن جظم هالمً الىطم
الزي ًلخظيه كلم الىدى ،وحٗمل ٖلى ٢ىاهِىه وؤنىله ،وحٗغ ٝمىاهجه التي ُهه ْ
جذٞ ،ال جؼَٖ ٜجها
ِ
(ً )2ىٓغ :الجغظاويٖ ،بضال٣اَغ بً ٖبضالغخمً ،دالبل ؤلاعجاص في كلم اإلالاوي ،وٖ ٠٢لى جصخُذ َبٗه :دمحم عقُض
عيا( ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت2488 ،م) ،م.42 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.44 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.41 – 44 :
( )4الجغظاوي ،أظشاسالبالغت ،جد :٤ُ٣مدمىص قا٦غ( ،ال٣اَغة :مُبٗت اإلاضوي -ظضة :صاع اإلاضوي2442 ،م) ،م.1 ،4 :
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 ...وطل ٪ؤها ال وٗلم قِئا ًبخُٛه الىاْم ٚحر ؤن ًىٓغ في وظىٍ ٧ل باب وٞغو٢هُٞ ،ىٓغ في الخبر بلى
الىظىٍ التي جغاَا في ٢ىل :٪ػٍض مىُل ،٤وػٍض ًىُل ،٤وٍىُل ٤ػٍض ،ومىُل ٤ػٍض ،وػٍض اإلاىُل،٤
َ
ُٗٞغ ُّ ٝ
ل٩ل مً طل ٪مىيٗه ،وٍجيء به مً
ٍ
واإلاىُل ٤ػٍض ،وػٍض َى اإلاىُل ،٤وػٍض َى مىُلِ ... ٤
خُض ًيبػي له"( ،)1وَ٨ظا ّ
ًبحن ؤن ل٩ل واخضة مً َظٍ التراُ٦ب مٗجى ًّ
زانا بها ،وٍغي ؤن الٟغو١
بحن َظٍ التراُ٦ب لِؿذ عاظٗت  ِ٣ٞبلى ٢ىاٖض الىدى ،ولُٞ ً٨ما جدضزه مً حُٛحر في اإلاٗاوي؛
ولظل٣ً ٪ى" :٫واٖلم ؤن لِؿذ اإلاؼٍت بىاظبت لها في هٟؿها ومً خُض هي ٖلى ؤلاَال ،١ول ً٨حٗغى
بؿبب اإلاٗاوي وألاٚغاى التي ًىي٘ لها ال٨الم ،زم بدؿب مى ٘٢بًٗها مً بٌٗ ،واؾخٗما٫
بًٗها م٘ بٌٗ"(.)2
ْ
وكصذه بملاوي الىدى" :اإلاٗاوي الظَىُت التي جخىلض في ٨ٞغ اإلاخ٩لم ٖىض هٓم الجمل ،جل٪
َّ
بال٩لمٞ ،تربُها ببًٗها٦ ،ما ًغبِ
اإلاٗاوي التي جيكإ مً جدضًض الٗال٢اث بحن ألاقُاء اإلاٗبر ٖجها ِ
َ
ٖغٞذ َّؤن مضاع ؤمغ الىٓم
الؿل ٪الكٟا ٝخباث الٗ٣ض"()3؛ وألظل طل٣ً ٪ىٖ ٫بضال٣اَغ" :وإطا
ٖلى مٗاوي الىدى ،وٖلى الىظىٍ والٟغو ١التي مً قإجها ْؤن ج٩ىن ُٞهٞ ،اٖلم َّؤن َظٍ الٟغو١
والىظىٍ ٦شحرة لِـ لها ٚاًت جٖ ٠٣ىضَا"(.)4
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن ٖبضال٣اَغ اَخم بالتراُ٦بَ ،
وهٓغ بلى اإلاُ٣اؽ الظي جخٟايل به ،وَى
ظم َ٘ ألالٟاّ ْ
وظٗلها َ
بٞاصتها للمٗجى ،و٢ضعتها ٖلى جغجِب اإلاٗاوي ٦ما في الىٟـ؛ طلَّ ٪ؤن ْ
جدب ُ٘ بًٗها
بًٗا صون ُّ
جدب ِ٘ مٗاوي الىدى ٞحها ال ًد ٤٣جألٟا في جغُ٦بها؛ وألظل طل ٪وي٘ هٓغٍت الىٓم التي ٧ان
لها نضاَا ٖبر ال٣غون" ،و٧اهذ مباصعجه بضعاؾت الىٓم وما ًخهل به مً بىاء وجغجِب وحٗلُ ٤مً
ؤ٦بر الجهىص التي بظلتها الش٣اٞت الٗغبُت ُ٢مت في ؾبُل بًًاح اإلاٗجى الىُْٟي في الؿُا ١ؤو
الترُ٦ب"(.)5

(ً )2ىٓغ :الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م34 :وما بٗضَا( ،بازخهاع وجهغٌ ٝؿحر).
( )1الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ٤م.34 :
( )1البُاحي ،ؾىاء خمُض ،كىاكذ الىدى اللشبي في طىء هـشٍت الىـمَ ،2ٍ ،
(ٖ ّمان :صاع واثل لليكغ والخىػَ٘،
1221م) ،م21 :
( )4الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ٤م.34 :
( )1خؿان ،جمام ،اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.28:
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وؤما الؿ٩ا٧ي (ثَ313:ـ) ٣ٞض ّ
اَخم بالترُ٦ب ل٨ىه َّ
زو مً التراُ٦ب جغاُ٦ب البلٛاء الهاصعة
ًٖ ًٞل ُّ
وجمحز ٞ ،خدب٘ زىام جغاُ٦ب ال٨الم في ؤلاٞاصة وما ًخهل بها مً الاؾخدؿان وٚحرٍ
ٍ
لُدترػ بالى٢ىٖ ٝلحها ًٖ الخُإ في جُبُ ٤ال٨الم ٖلى ما ً٣خطخي الخا ٫ط٦غٍّ ،
وبحن ؤن َظا َى
ٌ
َ
الخٗغى لخىام التراُ٦ب مى٢ىٖ ٝلى
الٛغى مً ٖلم اإلاٗاوي ،و٢ض هٓغ في التراُ٦ب ٞىظض ّؤن
الخٗغى للترُ٦ب ،وَظٍ التراُ٦ب مىدكغة في ال٨الم ومخىىٖت ُ
ًهٗب خهغَا٩ٞ ،ان لؼاما يبُها
ّ
ؤنل لهاّ ،
بخُٗحن ما َى ٌ
ويم اإلادكابه بلى بًٗهٞ ،ىظض اإلاٗاوي جخىػٕ جدذ :الخبر والُلبٞ ،الخبر:

ُ
()1
ٗمل
ما ًدخمل الهض ١ال٨ظب ،وؤما الُلب ٞهى الاؾخٟهام والىٟي وألامغ والىضاء  ،و٢ض اؾخ ِ
ؤلاوكاء مدل الُلب ُٞما بٗض؛ ألن ؤلاوكاءَ :لبي وٚحر َلبي(.)2
َ
ٞإ٦مل هٓغة ؤؾخاطٍ (الؿ٩ا٧ي) للترُ٦ب ،وجىاو ٫زىام التراُ٦ب
زم ظاء ال٣ؼوٍجي (ثَ514:ـ)
في زماهُت مباخض ،هي :ؤخىا ٫ؤلاؾىاص ،ؤخىا ٫اإلاؿىض بلُه ،ؤخىا ٫اإلاؿىض  ،ؤخىا ٫مخٗل٣اث الٟٗل،
ال٣هغ ،ؤلاوكاء ،الٟهل والىنل ،ؤلاًجاػ وؤلاَىاب واإلاؿاواة  ،وؤصعظىا َظٍ جدذ ما ٌُٗغ ٝبٗلم
اإلاٗاوي( ،)3وجىاولىَا خؿب ما ً٣خًُه اإلا٣ام وٍضٖى بلُه الخا.٫


(ً )2ىٓغ :الؿ٩ا٧ي ،مفخاح الللىم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 232 :وما بٗضَا.
( )1ال٣ؼوٍجي ،ظال ٫الضًً دمحم بً ٖبضالغخمً ،ؤلاًظاح في كلىم البالغت ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبضاإلاىٗم زٟاجي،1ٍ ،
(بحروث :صاع الجُل ،ص.ث).12/1 ،
(ً )1ىٓغ :ال٣ؼوٍجي ،ظال ٫الضًً دمحم بً ٖبضالغخمً ،جلخيص اإلافخاح ،وٖ ٠٢لى َبٗه :ؾلُم ههغهللا صاٚغ( ،ص،)ٍ.
(بحروث :ص.ن2881 ،م) ،م 3:وما بٗضَا.
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ً
اإلابدث الثاوي :مفهىم التراهيب خذًثا
وؤما الترُ٦ب في الضعؽ الٛغبي الخضًض٣ٞ ،ض اهخٓم مٗىاٍ بك٩ل ؤص ،١بل وؤنبذ ٖلما ٢اثما
بظاجهٌ ،ؿمىٖ :لم الترُ٦ب (ً )Syntaxeسخو بضعاؾت الٗال٢اث صازل هٓام الجملت( ،)1وؤصع٥
املخضزىن ؤهه ًسً٘ لىٓام و٢ىاٖض مُٗىتٞ ،اههغ ٝالضعؽ اللٛىي ًٖ ال٩لماث بلى صعاؾت
الٗال٢ت بحن الىخضاث الترُ٦بُت ،مترانت ومخماؾ٨ت ًّ
ًّ
وصاللُا(.)2
هدىٍا
ّ
ٞالترُ٦ب ٖىض عاثض اللؿاهُاث ؾىؾحر (ث2421:م) ًدك٩ل مً وخضجحن مخٗا٢بخحن ؤو ؤ٦ثر،
جدك٩ل ُٞما بُجها ٖال٢اث ؾُاُ٢ت(ٞ ،)3الىٓام الترُ٦بي والبىاجي للٛت ًخ٩ىن مً مجمىٖت مً
ُ
وج٩ىن بُجها ٖال٢اث ونالث مخباصلت ،وَظا ما ّ
ً٩ىن لىا الُ٣م
الٗىانغ جغجبِ بًٗها ببٌٗ،
ِ
(ٞ ، )valuesالُ٣مت اللٛىٍت ال ج٣ىم ٖلى الٗىانغ ِ٣ٞ؛ بط بن ٧ل واخض مً َظٍ الٗىانغ ال
ًمخلُ٢ ٪مت طاجُت في هٟؿه ،بهما ج٨مً الُ٣مت في ٖال٢اث َظٍ الٗىانغ بًٗها ببٌٗ وفي الهالث
ُ
اإلاخباصلت بُجهم ،وَظا ما ٌكبهه ؾىؾحر ب ُ٘٣الكُغهج؛ بط بهه ال ٌُٗخض باإلااصة التي جهى٘ مجها ُٗ٢ت
الكُغهج وال بك٩لها الخاعجي ،بهما ج٨مً ؤَمُت اللٗبت مً زال ٫خغ٧اث الٖ ُ٘٣لى اللىخت( ،)4و٢ض
ؤصي ال٣ى ٫بهظٍ الُ٣م ٖلى ؤجها نالث مخباصلت بلى ُ٢ام الىٓغٍت البىاثُت ؤو البيُىٍت
ُ
( )Structuralismusوالتي "جخلخو في ؤن ٖىانغ اللٛت ًيبػي ؤن جضعؽ ؤؾؿا مخهلت ٚحر
مىٟهلت"(.)5

(ً )2ىٓغ :البرػهجيٖ ،مغ بؾماُٖل ،خصابص التراهيب ودالالتها في اللصص اللشآوي( ،2ٍ ،صمك :٤نٟداث
للضعاؾت واليكغ1225،م) م.12:
(ً )1ىٓغٖ :بضالهاصي ،ببغاَُم ،الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشص ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤبي ب٨غ
بل٣اًض ،جلمؿان1224-1221( ،م) ،م.38:
(ً )1ىٓغ :ؾىؾحر ،مداطشاث في ألالعييت اللامت ،جغظمتً :ىؾٚ ٠اػي ومجُض الىهغ ،ميكىعاث اإلااؾؿت
الجؼاثغٍت للُب٘(،ص.ث) ،م.244 :
(ً )4ىٓغ :ؾىؾحر ،كلم اللغت اللام  ،جغظمتً /ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغاظٗت :مال ٪اإلاُلبي( ،1ٍ ،بٛضاص :صاع آٞا١
ٖغبُت2481 ،م) م 212 :وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًاَ :لبل ،ظغهاعص ،جاسٍخ كلم اللغت الحذًث ،جغظمت :ؾُٗض بدحري،
ٍ( ،2ال٣اَغة :م٨خبت ػَغاء الكغ1221 ،١م) ،م.51 ،54 :
( )1ظاص الغب ،مدمىص ،كلم اللغت وشأجه وجؼىسه( ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع2481 ،ٝم) ،م.41:
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َ
َ
وظضث ؾابحر (ث2414:م) ًىٓغ للترُ٦ب هٓغة ق٩لُت
اهخ٣لذ بلى اإلاضعؾت ألامغٍُ٨ت
وإطا
"ج٣خطخي صعاؾت ألاهماٍ في الهىث وال٩لمت والجملت ،وَ٨ظا ٞةن َّ
َم اللٛت ألاو ٫في الترُ٦باث
الك٩لُت ،ل ً٨ال ٌٗجي َظا صعاؾت التراُ٦ب اللٛىٍت مؿخ٣لت ٖما جاصًه مً وُْٟت"(.)1
وال ُ
ًبٗض بىمُٟلض (ث2444:م) ًٖ طل٦ ٪شحرا ،بط ٌُ َٗض مً ؤبغػ عواص اإلاىهج الخىػَعي ؤو الك٨لي،
ٟٞي ٦خابه (اللٛت) الهاصع ٖام (2411م) والظي َى مً ؤَم الضعاؾاث اإلاىهجُت في ٖلم اللٛت بٗض
٦خاب ؾىؾحر٧ ،ان ًُ ِّغ٦ؼ ٖلى جىػَ٘ ألاق٩ا ٫اللٛىٍتٞ ،حري ؤن الترُ٦ب َّ
ًخ٩ىن مً َب٣اث بًٗها
ؤ٦بر مً بٌٗ ،و٧ان ً٣ىم بخدلُل التراُ٦ب بلى ٖىانغَا ألاولُت مً اإلاىعُٞماث ،واإلاىعُٞم ٌٗبر
َّ
اإلاالٟاث ،ومً زم ٞاإلاالٖ ٠ىضَمَ :ى ٧ل مىعُٞم ؤو ع٦ ً٦المي ًم ً٨ؤن ًُ َ
ضعط في
ٖىه الخىػَُٗىن ب
بىاء ؤ٦بر مىه ،وٍى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:
 مالٟاث مباقغة٢ :ابلت للخدلُل بلى مالٟاث ؤنٛغ مجها.
 مالٟاث جهاثُتٚ :حر ٢ابلت للخدلُل بلى مالٟاث ؤنٛغ مجها(.)2
ٞمشال في جغُ٦ب (ً )The boy visited Ali's Friendخم جدلُله بلى م٩ىهاث مباقغة ٦ما في
الك٩ل الخالي:
The boys visited Ali's Friend
visited Ali's Friend
Ali's Friend
Friend

visited

Ali's
's

The boy

ed

boy

The

visit

Ali
()3

شيل سكم( )1-1جدليل الترهيب إلى مىىهاجه اإلاباششة كىذ بىمفيلذ

(ً )2ىٓغ :ظاص الغب ،مدمىص ،كلم اللغت وشأجه وجؼىسه ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.213-211 :
(ً )1ىٓغ ،Leonard Bloomfield, Language :ه٣ال ًٖ :مامً ،ؤخمض ،اللعاهياث اليشأة والخؼىس،1ٍ ،
(الجؼاثغ :صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت1221 ،م) ،م 245 :وما بٗضَا.
(ً )1ىٓغ م٣ضمت ًىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،في جغظمخه ل٨خاب :البنى الترهيبيت لدكىمؿ٩ي ،مغاظٗت :مجُض اإلااقُت،2ٍ ،
(بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت2485 ،م) ،م5 :
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ومً زال ٫جدلُل بلىمُٟلض للمشا ٫الؿابً ،٤م ً٨ال٣ى ٫بن( :الىلض ػاع ؤنض٢اءٍ) َى جغُ٦ب
مؿخ٣ل؛ بط ال ًدخىٍه جغُ٦ب لٛىي ؤ٦بر مىه ،ؤما (ػاع) ٞهي ظملت؛ ألجها ظؼء مً جغُ٦ب ؤ٦بر،
"ٞالترُ٦ب مىُل ٤ؤؾاسخي لخدضًض الجملتٌ ،كمل اإلاكخ٣اث وال٩لماث اإلاغ٦بت والجمل"(،)1
ٞالترُ٦ب ٖىض بلىمُٟلض ؤٖم مً الجملت ،و٧اهذ صعاؾخه الترُ٦بُت حٗخجي بخدلُل التراُ٦ب بلى
ُ
م٩ىهاتها ألاؾاؾُت ،في نىعة ق٩لُت ِٖ َ
ُب ٖلُه ٞحها بَماله اإلاٗجى.
وؤما ؤهضعٍه ماعجُيُه (ث2444 :م) ٞىٓغ للترُ٦ب هٓغة وُُْٟت ،بإن ظٗل الترُ٦ب م٩ىها مً
مىهُماث جغجبِ ُٞما بُجها بٗال٢اث ،وٍ٩ىن ل٩ل مجها وُْٟت صازل َظا الترُ٦ب(.)2
و٢ض قغح الض٦خىع وٗمان بى٢غة مٗجى ٧لمت (مىهُماث) التي اؾخٗملها ماعجُيُه بإجها :وخضاث
طاث مًمىن مٗىىي (مضلى )٫ونىث ملٟىّ (صاُ ،)٫وج ََ َُّ٘ ٣ظٍ اإلاىهُماث لىخضاث صهُا ّ
مجغصة
َ
مً الضاللت حؿمى (الٟىهُماث)َّ ،
وبحن ؤن الترُ٦ب ٖىض ماعجُيُه ًضعؽ الٗال٢ت بحن َظٍ اإلاىهُماث،
وما ًيخج ٖجها مً جإزحر في َبُٗت التراُ٦ب ،واهُال٢ا مً َظٍ الٗال٢اث جخدضص وُْٟت ٧ل مىهُم في
الترُ٦ب ٦ ،ما ؤقاع بلى ؤَمُت مٗغٞت مى ٘٢اإلاىهُم وعجبخه صازل الترُ٦ب لخدضًض وُْٟخه؛ ٞازخالٝ
اإلاىً ٘٢اصي بلى ازخال ٝالىُْٟت الترُ٦بُت للمىهُم(.)3
وَ٨ظا اؾخُإ ماعجُيُه ؤن ًدلل التراُ٦ب بإن ظٗلها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ وُْٟت اإلاىهُماث في ٧ل
الترُ٦ب وٖال٢اتها ببًٗها وَغ ١جغجُبها ،وهٓغ لها ٖلى مؿخىي الىخضة الترُ٦بُت الىاخضة  ،وٖلى
ّ
ج٩ىن الجملت.
مجمىٖت البجى الترُ٦بُت التي ِ
ُ ّ
ٗغ ٝالترُ٦ب بإهه طل ٪الجؼء مً الىدى الظي حهخم بالٗال٢اث ؤو
وؤما ظىن صًبى ٞةهه ٌ ِ
الٗىانغ ّ
اإلا٩ىهت الضالت في الجملت ،و٢ض ًهبذ الترُ٦ب َى الىدى طاجه(.)4
وبىٓغة ٞاخهت إلاٟهىم الترُ٦ب ُٞما ج٣ضم ًم ً٨ال٣ى ٫بن ظهىص َاالء اللؿاهُحن الٛغبُحن
ٖلى ازخال ٝاججاَاتها ُ
ىىح بًٗها بلى جدلُل َظٍ التراُ٦ب ،بال ؤجها ج٩اص جلخ٣ي في ؤن الترُ٦ب
وظ
ِ
(ٖ )2بضالهاصي ،ببغاَُم ،الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.43 ،41 :
(ً )1ىٓغ :ؤهضعٍه ماعجِىه ،وؿيفت ألالعً ودًىاميتها ،جغظمت :هاصع ؾغاط( ،2ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
1224م) ،م.121 :
(ً )1ىٓغ :بى٢غة ،وٗمان ،اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة (ص( )ٍ.ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب1221 ،م) ،م.223 – 221 :
(ً )4ىٓغ ، Jean dubois, dictionnaire de linguistique :ه٣ال ًٖ :البرػهجي ،خصابص التراهيب ودالالتها
في اللصص اللشآوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12:
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ٌ
٢اثم ٖلى صعاؾت الٗال٢اث بحن الىخضاث الترُ٦بُت ،وَظا ٢ض ًلخ٣ي في بٌٗ ظىاهبه م٘ هٓغٍت
الىٓم.
ولهظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الترُ٦ب ٢بل حكىمؿ٩ي اَخم بخدلُل التراُ٦ب إلا٩ىهاتها اإلاباقغة ،ومً

َ
ز ّم لم ًلخٟذ للبيُت الٗمُ٣ت في َظٍ التراُ٦ب ،ولم حهخم باإلاٗجى بك٩ل ٦بحر؛ ٞىاظهخه ٖضة ٖىاث،٤
٧ان مً يمجها :ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ون ٠ظمُ٘ الجمل في اللٛت ،وؤهه وٖ ٠٢اظؼا ؤمام بٌٗ التراُ٦ب
التي جدمل ؤ٦ثر مً مٗجى.
ل ً٨بن اهخ٣لذ بلى مٟهىم الترُ٦ب ٖىض حكىمؿ٩ي وظضجه ًىدى بالترُ٦ب مىخى مُٟضا ،و َُٗجى
به ٖىاًت ٦بري ،وٍجٗل له م٩اهت ؤؾاؾُت ج٣ىم ٖلحها صعاؾخه ،ختى ظاءث مالٟاجه ألاولى جغج٨ؼ ٖلى
الترُ٦بُ ،وح ْ
ٗى َىن به٨ٞ ،خابه الظي وي٘ ُٞه "الضؾخىع ألاو ٫للىٓغٍت التي ؤخضزذ زىعة في الضعاؾت
َّ
اللٛىٍت في ؤمغٍ٩ا"(٧ )1ان بٗىىان )Syntactic Structures( :ؤي( :التراُ٦ب الىدىٍت)( )2و٢ض "جمشل

ُٞه َض ٝالىٓغٍت اللٛىٍت بهىعة ؤؾاؾُت في قغح الترُ٦ب ،ؤي في حُٗحن ال٣ىاٖض الىدىٍت ال٩امىت
وعاء بىاء الجمل"(ٞ ،)3ها ٙمىهجه نُاٚت هدىٍت جغُ٦بُت مدًت ،صون ؤن ًُضزل ّ
اإلا٩ىن الضاللي(.)4
وزاوي ٦خبه التي ّ
اَخم ٞحها بالترُ٦ب اَخماما ٦بحرا ٦خاب ( Aspects of the theory of

 )syntaxؤي( :مالمذ الىٓغٍت الترُ٦بُت)(ّ )5بح َن ُٞه ؤن للترُ٦ب صوعا ٦بحرا في جىلُض الجمل؛ ٞهى ّ
ؤَم
ّ
ألا٢ؿام الشالزت التي ٌٗخمض ٖلحها الىدى ،فاللعم الترهيبيَ :ى الظي ًىلض وَكغح البيُت الضازلُت
ّ
لٗضص ُ
الجمل الالمخىاهي ،واللعم الفىهىلىجيَ :ى الظي ٌكغح البيُت الهىجُت للجمل التي ول َضَا
ّ
اإلا٩ىن الترُ٦بي ،واللعم الذالليَ :ى الظي ٌكغح بيُت مٗىاَا ،وٍدخل الترُ٦ب مىي٘ ال٣لب مً
ِ
ُ ّ
الىدى ،في خحن حك٩ل الٟىهىلىظُا وصعاؾت الضاللت مجغص ٢ؿمحن جإوٍلُحن؛ ٞهما ًهٟان نىث

( )2حكىمؿ٩ي ،وٗىم ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م( 1:م٣ضمت اإلاترظم).
ُ
( )1جغظم في الضعاؾاث الٗغبُت بـ ( :التراهيب الىدىٍت) ٖىض الخىلي ،وزلُل ٖماًغة ،وخلمي زلُل ،و(البنى الترهيبيت)
ٖىض :مِكا ٫ػ٦غٍا ،وٍىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،و(البيياث الترهيبيت) ٖىض مهُٟى ٚلٟان.
( )1ؾحر ،٫ظىن ،حكىمؿ٩ي والثروة اللٛىٍت ،مجلت الفىش اللشبي (ملهذ ؤلاهماء الفىشي) لبىان ،املجلض 2الٗضص ،8،4
(2454م) ،م.218 :
(ًُ )4ىٓغ :الىٖغ ،ماػن ،هدى هـشٍت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت،2ٍ ،
(صمك :٤صاع َالؽ للضعاؾاث والترظمت واليكغ2485 ،م) ،م.11:
ُ
( )1جغظم في الضعاؾاث الٗغبُت بـ ( :مـاهش الىـشٍت الىدىٍت) ٖىض مغجطخى ظىاص با٢غ ،و(اإلاـاهش الىدىٍت) ٖىض خلمي
زلُل ،و(مالمذ الىـشٍت الترهيبيت) ٖىض مِكا ٫ػ٦غٍا ،و(مـاهشمً الىـشٍت الترهيبيت) ٖىض مهُٟى ٚلٟان.
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ّ
الجمل ّ
ًىلضان ُ
بدض طاتها( ،)1وَظا ما ظٗل ظىن
ِ
ومٗجى الجمل التي ؤوكإَا الترُ٦ب ،بُض ؤجهما ال ِ
ََ
ؤخضثها حكىمؿ٩ي هي في ٢ؿمها ألآٖم ،زىعة في صعاؾت التراُ٦ب"(.)2
ؾحر٣ً ٫ى" :٫بن الشىعة التي
ل٣ض جبحن لدكىمؿ٩ي ؤن الُغ ١البيُىٍت ال جبضو ٢اصعة ٖلى ؤن جاصي خؿابا ًٖ ٧ل الٗال٢اث
ُ
ُ
(ؾغُ ١
ُ
اإلاا ٫مً ػٍض)ٞ ،م٘ حكابههما
الضازلُت ال٣اثمت بحن الجمل٦ ،ما في( :ص ِ ٘ٞاإلاا ٫مً ػٍض) ،و ِ
الؿُخي بال ؤجهما مخٛاًغجان مً الىظهت الىدىٍتٟٞ ،ي ألاولى :ػٍض َى الظي ٢ام بالٟٗل (ٞاٖل) ،وفي
الشاهُت :ػٍض وٖ ٘٢لُه الٟٗل (مٟٗى ٫به)ٞ ،اإلاٗجى ّ
ًخٗحن في ٧ل ظملت بمٗجى ال٩لماث التي ج ّ
٩ىجها،
وباالهخٓام الترُ٦بي لهظٍ ال٩لماث ،وَظا ال جٟؿغٍ البيُىٍت ،لظل ٪اهخهى حكىمؿ٩ي بلى ؤن الجملت
الؿُدُت الىاخضة ٢ض جًمغ ٖضة بجى ٧امىت مخٛاًغة(ٞ ،)3ىٓغ للترُ٦ب هٓغة ؤٖمَ ،٤
وظٗ َل ل٩ل
جغُ٦ب بىِخحن :بيُت ٖمُ٣ت ،وؤزغي ؾُدُت.
ٍ
 البييت اللميلت (" :)Deep Structureالترُ٦ب الباَجي املجغص اإلاىظىص في طًَ اإلاخ٩لم
وظىصا ًّ
ُٞغٍا"( ،)4وهي الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملت ولخدضًض مٗىاَا الضاللي ،وإن لم
جْ ً٨اَغة ٞحها( ،)5وبٗباعة ؤبؿِ ،هي اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟـ اإلاخ٩لم.
 البييت العؼديت (" :)Surface Structureالترُ٦ب الدؿلؿلي الؿُخي للىخضاث
ال٨المُت اإلااصًت ،اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبتٞ ،هي الخٟؿحر الهىحي للجملت"( )6ؤي البيُت الٓاَغة
للُٗان ٖبر جىالي ال٩لماث في الجملت ،وَظٍ البيُت هي التي ًضزلها الخدىٍل ٦ -ما ُ
ؾِكاع بلى
طل ٪في الٟهل ال٣اصم بن قاء هللا. -
َ
ُ
ٞمشال في الجملخحن (َ ٦خ َب ؤخمض الغؾالت) و (ِ ٦خبذ الغؾالت مً ٢بل ؤخمض) ،جغظٗان بلى بيُت
ٖمُ٣ت واخضة وهي (٦خابت دمحم للغؾالت) ،ل٨جهما جسخلٟان مً هاخُت مؿخىي البيُت الؿُدُت.

(ً )2ىٓغ :ؾحر ،٫ظىن ،حشىمعيي والثروة اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.218 :
( )1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.214:
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.213:
( )4الٗلىي ،ق٣ُٟت ،مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة ( ،2ٍ ،بحروث :ؤبدار للترظمت واليكغ والخىػَ٘،
1224م) ،م.11 :
(ً )1ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ؤخمض ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم)( ،2ٍ ،ظضةٖ :الم اإلاٗغٞت2484 ،م) ،م:
.18
( )3الٗلىي ،ق٣ُٟت ،مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
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ؽ الضع َ
ؤما في ظملتٌ( :كغح اإلاضع ُ
ؽ بُبكىعة ً٨خب بها ٖلى الؿبىعة)ٞ ،ةن َظٍ الجملت جخ٩ىن
ٖ٣لُا في طًَ اإلاخ٩لم ،وَظٍ ُ
مً زالر ظمل ٖمُ٣تُ ،ج ّ
جؿض ٧ل واخضة مجها مٗجى ًّ
الجمل هي:
ٌ كغح اإلاضعؽ الضعؽ.
٨ً خب اإلاضعؽ بالُبكىعة.
٨ً خب اإلاضعؽ ٖلى الؿبىعة.
وجم ججؿُض َظٍ الجمل الشالر في بيُت ؾُدُت واخضة ،وعبُها ُٞما بُجها بىاؾُت ٖضص مً
الٗىانغ؛ ّ
ؽ الضع َ
لخ٩ىن ظملت جدىٍلُت ،هي ظملت (ٌكغح اإلاضع ُ
ؽ بُبكىعة ً٨خب بها ٖلى
الؿبىعة)(ٞ ، )1هظٍ ظملت ؾُدُتٞ ،حها زالر ظمل ٖلى مؿخىي البيُت الٗمُ٣ت.
بن ون ٠الٗال٢ت بحن الترُ٦ب الباَجي والترُ٦ب الٓاَغي ٌُ ّ
ؿمى جدىٍال " ،وإن ؤًت ٢ىاٖض
حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغُ٦با باَىُا وجغُ٦با ْاَغٍا وجغبِ بُجهما بىٓام زام ًم ً٨ؤن ج٩ىن
٢ىاٖض جدىٍلُت ولى لم جه ٠هٟؿها بظل.)2("٪
وبما ؤن للترُ٦ب جل ٪ألاَمُت ٧ان لؼاما الى٢ىٖ ٝلى هٓغٍت جدىاو ٫التراُ٦ب وجدللها جدلُال
ً٨ك ًٖ ٠ؤظؼائها وٖىانغ جغُ٦بها ،والٗال٢اث بحن َظٍ الٗىانغ ،مغاُٖت ٞحها الىظىٍ الىدىٍت
والضاللُت التي جخ ًمجها َظٍ التراُ٦ب٩ٞ ،اهذ ؤوؿب هٓغٍت لهظا هي (الىٓغٍت الخدىٍلُت) ،والتي
َ
ؤًٞل هٓغٍت ْهغث لىن ٠جغُ٦ب اللٛت ؤلاوؿاهُت ،وجٟؿحرَا بُغٍ٣ت
ًغاَا ظىن لُىهؼ
مىهجُت(.)3


(ً )2ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ؤخمض ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 – 18 :
( )1لُىهؼ ،ظىن ،في ٦خابه ( ،)Introduction to theoretical linguisticsم ،148:ه٣ال ًٖ :دمحم ٖلي الخىلي،
كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت( ،2ٍ ،الغٍاى :صاع اإلاغٍش2482 ،م) م.11:
( )1لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،جغظمت :خلمي زلُل( ،2ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت2481 ،م)،
م.11 :
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الىـشٍت الخىليذًت الخدىٍليت
ل٣ض ؾب ٤ال٣ى ٫بن الىٓغٍت الخدىٍلُت مً ؤًٞل الىٓغٍاث التي ونٟذ جغاُ٦ب اللٛت
ؤلاوؿاهُت ٦ -ما ٖبر بظل ٪ظىن لُىهؼ( -)1وألن مضاع البدض ًدىاو ٫جغاُ٦ب الُال٧ ،١ان مً البضهي
صعاؾت جل ٪التراُ٦ب و٢ ٤ٞىاٖض الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت؛ بط ّبن َظٍ الىٓغٍت اؾخٟاصث مً
جىنل بلحها الىدى الخ٣لُضي والىدى الىنٟيّ ،
ه٣اٍ ال٣ىة التي ّ
وججىبذ ه٣اٍ الًٗٞ ٠حهما،
و٢ضمذ ظضًضا ٧ان ُٞه بياٞت ّ
زغٍت للىٓغٍاث ألالؿيُتٞ ،إنبذ "لضحها ال٣ضعة والٟ٨اءة ٖلى جٟؿحر
جغُ٦ب الجمل اإلاٗ٣ضة التي جٟؿغَا الىٓغٍاث ألازغي بُغٍ٣ت باجؿت هىٖا"(.)2
ج٨خ ٠بالىن٠
ؤي ٠بلى طل ٪ؤجها ٖالجذ ألالؿيُت ٦مىهجُت ونُٟت جٟؿحرًتٞ ،هي لم
ِ
املجغص مً الخٟؿحر ،الىن ٠الظي ّ
ًهى ٠اإلااصة جهيُٟا ًّ
بُاهُا في ٞهىٞ( :٫ىهُماث  ،مىعُٞماث،
ِ
٧لماث) ٦ما َى الخا ٫في الىٓغٍت البيُىٍت ،بهما ّ
٢ضمذ جٟؿحرا لهظٍ اإلااصة" ،وَظا الاهخ٣ا ٫مً
اإلاغخلت ألالؿيُت الىنُٟت بلى اإلاغخلت ألالؿيُت الخٟؿحرًت  -ؤو بمٗجى آزغ :الاهخ٣ا ٫مً مغخلت
اٖخماص اإلاىهجُت الخهيُُٟت بلى مغخلت اٖخماص اإلاىهجُت الخىٓحرًت ٌُٗ -ض زُىة ججضًضًت بالٛت
ألاَمُت ،خُض ٢ضمذ لىا نىعة م٨خملت للىٓغٍت ألالؿيُت التي جدىاوً٢ ٫اًا اللٛت"(.)3
وٖلُه ٣ٞض اَخمذ َظٍ الىٓغٍت ّ
بٗضة ظىاهب طاث ؤَمُت في جٟؿحر الٓىاَغ اللٛىٍت وونٟها،
وهي ظىاهب لم ًُ َخ َّ
ُغ ١بلحها مً ٢بل٧ ،الجاهب الٗ٣الوي وؤلابضاعيٞ" ،هي جامً ؤن بيُت اللٛت
ّ
جدضصَا بيُت الٗ٣ل ؤلاوؿاوي ،وؤن زهاثو اللٛت ال٩لُت ٌ
صلُل بإن َظا الجؼء مكتر ٥في الجيـ
ؤلاوؿاوي"( ،)4وجغي ؤن ؤلاوؿان ًمخل٢ ٪ضعة ببضاُٖت في اللٛت بط بهه ٌؿم٘ ظمال مدضوصة ٣ُٞىم
ظمل ؤزغي.
بةبضإ ٍ


(ً )2ىٓغ م 12 :مً َظٍ الضعاؾت.
()2الخىلي ،دمحم ٖلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
( )3ػ٦غٍا ،مِكا ،٫الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش ،لبىان :مغ٦ؼ ؤلاهماء
ال٣ىمي ،الٗضص2481( ،11:م) م.21:
( )4اإلاغظ٘ الؿاب ٤م.23:
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ًيبػي الاصٖاء بإن ال٣ىاٖض الخدىٍلُت ؤًٞل مً ٚحرَا مً ال٣ىاٖض
الىدىٍت ألازغيٞ ،هي بال عٍب جخمخ٘ بالٗضًض مً اإلاؼاًا والؿماث التي ال جىظض في ال٣ىاٖض البيُىٍت،
في خحن ؤن جل ٪ألازحرة جخمخ٘ هي ألازغي بؿماث ال جىظض في ال٣ىاٖض الخدىٍلُت(.)1

اإلابادا ألاظاظيت للىـشٍت الخىليذًت الخدىٍليت:
ل٣ض ٢امذ اإلاض ؾت الخىلُضًت الخدىٍلُت ٖلى ظملت مً ألا٩ٞاعّ ،
حٗض ال٣اٖضة ألاؾاؽ التي
ع
اهُل٣ذ مجها َظٍ اإلاضعؾت اللؿاهُت ،وَظٍ ألا٩ٞاع هي:

أوال :الفؼشة اللغىٍت:
ًبضو ؤن الىُ٣ت الغثِؿت التي ٢اصث حكىمؿ٩ي بلى ما ونل بلُه مً ؤ٩ٞاع هي ٨ٞغة الُٟغٍت
اللٛىٍت في طًَ ؤلاوؿانٞ ،باإلا٣اعهت بحن ؤلاوؿان والخُىان هجض ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ بهخاط الجمل
والخٗبحر ٖما في هٟؿه ،بسال ٝالخُىان؛ ولظل ٪ع ٌٞحكىمؿ٩ي ما ظاء به بلىمُٟلض مً ؤن
الاؾخجابت ال٨المُت لئلوؿان حكبه اؾخجابت الخُىان للخىاٞؼَّ ،
وبحن حكىمؿ٩ي ؤن َىا ٥ازخالٞا
ظظعًٍّا بحن لٛت ؤلاوؿان وبحن الخىُٓم الاجهالي ٖىض الخُىان ،والظي ظٗله ًخمؿ ٪بهظٍ الىٓغٍت ما
هغاٍ مً ُّ
جضعط الُٟل في حٗلم ال٨الم وإهخاط الجملٞ ،اإلوؿان ًمخل٣ٖ ٪ال ،ومً زهاثو َظا
الٗ٣ل بهخاط اللٛتٞ ،اللٛت هي هخاط الٗ٣ل ،وهي هخاط ٖضص مً الٗملُاث التي جخم في الظًَ ،وٍٓهغ
ؤزغَا ٖلى الؿُذ الخاعجي(.)2

ً
زاهيا :اللاإلايت (:)Universality
ّ
إلاا ؤصع ٥حكىمؿ٩ي جل ٪الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اللٛت والٗ٣ل البكغي ،وؤن لٛاث الٗالم بالغٚم
مً جىىٖها وازخالٞها جمخاػ ٧لها بىٓام مكترٌٗ ٥ىص بلى الُبُٗت ؤلاوؿاهُت التي ّ
جمحز ؤلاوؿان ًٖ
ِ
هدى ٖالمي ،جغج٨ؼ ال٣ىاٖض ُٞه ٖلى هٓغٍت ٖامت ،وال
ٚحرٍ مً املخلى٢اث ،ؤً ً٣بإهه ًم ً٨بًجاص ٍ
الجمل َ
جغجبِ بلٛت مُٗىت ،بل جهلر للخُبُٖ ٤لى ظمُ٘ اللٛاث ،وج٣ىم بًبِ ُ
اإلاىخجت وجىُٓمها في
(ً )1ىٓغ :البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة :م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت،
2441م) ،م 224 :ـ
(ً )1ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15 ،12 ،12 :
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٢ىاٖض ٖامت؛ ولظا ْلذ ٨ٞغة بًجاص هدى ٖالمي -ؤو هدى ٦لي -حكٛل با ٫حكىمؿ٩ي في اإلاغاخل
املخخلٟت لىٓغٍخه(.)1
زالثا :العالمت الىدىٍت ):(Grammaticality

ٌ
وٍ٣هض بها ال٣ىاٖض التي ٖلى ؤؾاؾها ج٩ىن ظملت ما م٣بىلت لضي ناخب اللٛت(،)2ؤي جل٪
الجمل اإلابيُت ٖلى ؤؾـ هدىٍتٞ ،الخ٨م ٖلى ؾالمت الجملت ًتر ٥للىدى  ِ٣ٞصون اٖخباع اإلاٗجى،
بط بن حكىمؿ٩ي في البضاًاث ألاولى للىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت ٧ان ًغ ٌٞالاٖخماص ٖلى ؤي
مُ٣اؽ صاللي في جدضًض ؾالمت الجملت ؤو م٣بىلُتها ،و٧ان َضٞه ؤن ًاؾـ ل٨ٟغة مٟاصَا ؤن الجملت
٢ض ج٩ىن ٞاعٚت مً اإلاٗجى ٚحر ؤجها ؾلُمت مً الىاخُت الىدىٍت( ،)3ومُ٣اؽ الخ٨م ٖلى ؾالمت ظملت
ؤو ٖضم ؾالمتها مغجبِ بالخضؽ لضي اإلاخ٩لم ولِـ الاؾخٗما٣ٞ ،٫ض َّ
ٖض حكىمؿ٩ي الخضؽ مً
ممحزاث ال٣ىاٖض الىدىٍت التي َىعَا مً خُض ٢ضعة ؤبىاء اللٛت ٖلى الخ٨م ٖلى الجمل بإجها واضخت
وم٣بىلت ؤو ٚامًت ؤو مغٞىيت ،بط جخٟاوث الجمل مً خُض الهىاب الىدىي ٩ُٞىن بًٗها ؤ٢ل
نىابا مً بٌٗ ،مما ٌٗجي ؤهه ًدخل مىٗ٢ا ؤصوى بحن صعظاث الهىاب الىدىي ،وٍىاٍ ج٣ىٍم الجمل
()4

جبٗا لهظا اإلاُٗاع  -مُٗاع الىدىٍت -إلاا ًخمخ٘ به اإلاخ٩لم الؿلُ٣ي مً ٟ٦اءة .

وٖلُه ٞةن الجملت جى٣ؿم جبٗا لهظا اإلاُٗاع بلى ٢ؿمحن َما :الجملت ألانىلُت (الىدىٍت)،
والجملت ٚحر ألانىلُت (ٚحر الىدىٍت)ٞ ،الجملت ألانىلُت هي الجملت اإلابيُت ٖلى هدى ظُض مىا٤ٞ
ل٣ىاٖض اللٛت ال٣اثمت يمً الٟ٨اءة اللٛىٍت إلاخ٩لم اللٛتٞ ،حراعي ٢ىاٖض اللٛت التي ًيخمي بلحها في
بىاء ظملخه ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث :الترُ٦بُت والضاللُت والهىجُت؛ وألظل طلًُ ٪لٖ ٤لحها حكىمؿ٩ي
بالجمل (ال٣ىاٖضًت)  ،وؤما الجملت ٚحر ألانىلُت ٞهي التي جىدغَ ًٖ ٝظٍ ال٣ىاٖض.

(ً )1ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،اللغت واإلاعؤوليت  ،جغظمت :خؿام البهيؿاوي( ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ػَغاء الكغ1221 ،١م)،
م.15:
(ً )2ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.25 :
(ً )3ىٓغ :مىع ،جحروـ /و ٧اعهل٦ ،ٜغَؿخحن ،فهم اللغت  -هدى كلم لغت إلاا بلذ مشخلت حشىمعيي ،جغظمت :خامض
الدجاط( ،بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت2448 ،م) ،م.221 :

(ً )4ىٓغ :بًٟدل ،مُل٩ا ،اججاهاث البدث اللعاوي ،جغظمت :ؾٗض ٖبض الٗؼٍؼ مهلىح ،ووٞاء ٧امل ٞاًض( ،1ٍ ،ص.م ،
املجلـ ألاٖلى للش٣اٞت1222 ،م) ،م.181 :
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وٍبحن حكىمؿ٩ي ؤهه ال ًم ً٨حصخُو مٟهىم (ال٣ىاٖضًت) بإهه ٧ل ماله مٗجىٞ ،الجملخان:
 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 ) .
ُ
٦الَما ال مٗجى له ،بال ؤن الجملت ألاولى ظملت ٢ىاٖضًت ؤنىلُت ،م٣بىلت مً الىاخُت الىدىٍت،
وإطا ٢ضمذ الجملخحن بلى هاَ ٤باإلهجلحزًتٞ ،ةهه ؾُ٣غؤ الجملت ألاولى بالخىُٛم الاٖخُاصي للجملت،
٧لمت
ول٨ىه ؾُ٣غؤ الجملت الشاهُت بدىُٛم َابِ بط ٌكٗغ بإن ال٩لماث ٚحر مترابُت ،وَٗخبر ٧ل ٍ
لٟٓت مؿخ٣لت ،وَؿخُُ٘ جظ٦غ الجملت ألاولى ؤ٦ثر مً الشاهُت( ،)1وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن ألانىلُت
ال حكترٍ بم٩اهُت الخٟؿحر الضاللي ول ً٨الضاللت حكترٍ ألانىلُت.

س ً
ابلا :الحذط (:)Intuition
وَى مً اإلاٗاًحر التي اٖخمض ٖلحها حكىمؿ٩ي في الخمُحز بحن ما َى ؾلُم هدىٍا وٚحر ؾلُم هدىٍا
في بىاء الجملت ،اهُال٢ا مً ؤن َّ
٧ل بوؿان ًخمخ٘ ب٣ضعة لٛىٍت ٧امىت جم٨ىه مً مٗغٞت الجمل مً
خُض بم٩اهُتها ؤو ٖضمهاُ ،وَٗغ ٝالخضؽ ٖىض اإلاخ٩لم باإلا٣ضعة التي حؿمذ إلاخ٩لم اللٛت بالخمُحز بحن
الجمل الؿلُمت وٚحر الؿلُمت هدىٍا ،وهي مل٨ت مىظىصة لضي الىاَ٣حن بلٛتهم.

و٢ض َّ
٢ضم حكىمؿ٩ي خضؽ ناخب اللٛت ٖلى ؤؾاؽ ؤهه صلُل مؿخ٣ل وؤنلي في الخ٨م ٖلى
الجملٞ ،هى الخمشُل الٗ٣لي ل٣ىاٖض اللٛت ،بل وظٗل الخضؽ ظؼءا مً اإلااصة اللٛىٍت والتي ًيبػي
ل٣ىاٖض اللٛت ؤن جٟؿغَا وحٗللها(.)2
ّ
والبض في َظا ؤلاَاع ؤن همحز بحن خضؽ اللٛىي الخام بمخ٩لم اللٛت ،وبحن خضؽ ألالؿجي الظي
ً٣ىم بخدلُل اللٛت ،بط بن مخ٩لم اللٛت ٌؿخُُ٘ الخ٨م ٖلى الجمل مً خُض الهىاب والخُإ في
جغُ٦بها ،وال ًم٨ىه ج٣ضًم آعاء ُٞما ًسو الخدلُل اللٛىي للماصة ،في خحن ؤن ألالؿجي ٌؿخُُ٘

(ً )2ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12 ، 24 :
(ً )1ىٓغ :البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب.51 ،٤
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جدلُل اإلااصة اؾدىاص ا بلى هٓغٍاجه الٗلمُت ،باإلياٞت بلى ؤهه ٌؿخُُ٘ اؾخيباٍ ال٣ىاهحن اللٛىٍت مً
زال ٫خضؽ مخ٩لم اللٛت(.)1

ً
خامعا :ؤلابذاكيت (:)Creativity
وٍ٣هض بها "الُا٢ت ؤو ال٣ضعة التي ججٗل ؤبىاء اللٛت الىاخضة ٢اصعًٍ ٖلى بهخاط وٞهم ٖضص ٦بحر
بل ٚحر مدضوص مً الجمل التي لم ٌؿمٗىَا  ،ِ٢ولم ًىُ ٤بها ؤخض مً ٢بل"( ،)2ومٗجى َظا ؤن
حكىمؿ٩ي ٢ض الخٔ وظىص بم٩اهاث طَىُت مىظىصة في ّ
٧ل اللٛاث ؤلاوؿاهُت ججٗل مً هاَ٣حها
ِ
٢اصعًٍ ٖلى ؤلابضإَ ،ظا ؤلابضإ الظي ًٓهغ في اإلا٣ضعة ٖلى بهخاط الجمل والتراُ٦ب التي لم
ٌؿمٗىَا مً ٢بلٞ ،اإلبضاُٖت جخجلى في بهخاط الجمل وٞهمها.

وؤلابضاُٖت هي ٢ضعة ًىٟغص بها ؤلاوؿان صون ٚحرٍ مً ال٩اثىاث الخُت ،وهي ٢ضعة ًخد٨م بها
وإ وبضون بٖما٨ٞ ٫غٞ ،هى ال ًُل٣ي باال بلى ٖملُت جُبُ ٤ال٣ىاٖض ؾىاء في بهخاط ظمل
جد٨ما ٚحر ٍ
لم ٌؿم٘ بها مً ٢بل ؤو ؾم٘ بها(.)3
ٌ
ؤٖالم مشلَ :مبىلذ
والخ ٤ؤن مؿإلت ؤلابضإ ُؾب ٤بها حكىمؿ٩ي٣ٞ ،ض ط٦غَا مً ٢بله
وؾىؾحرٚ ،حر ؤن الجضًض ٖىضٍ ؤهه ظٗل الىٓغ في ؤلابضإ ؤؾاؾا لىٓغٍخه وع٦ىا مً ؤع٧اجها ،وَظا
الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٢اصٍ بلى ٨ٞغة الىدى الٗالمي ؤو الٗاإلاُت (.)4

ظادظا :الخميحزبحن الىفاًت ( )Performanceوألاداء (:(Competence
ُ
ج ِّمحز الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت بحن الٟ٨اًت اللٛىٍت وألاصاء اللٛىي ،وَما ًمشالن حجؼ
الؼاوٍت في َظٍ الىٓغٍت ،فالىفاًت اللغىٍت ؤو (الٟ٨اءة) ؤو (اإلال٨ت) هي :اإلاٗغٞت الًمىُت إلاخ٩لم

(ً )2ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الىـشٍت ألالعييت)( ،1ٍ ،بحروث:
اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘2483 ،م) ،م.48 :
( )2لُىهؼ ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15 :
(ً )3ىٓغ :اإلاغظ٘ ؾاب ،٤م.15 :

(ً )4ىٓغ :اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج) ( ،1ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب الخضًضّ ،
ٖمان:
ظضاعا لل٨خاب الٗالمي1228 ،م) ،م.254 :
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مخىاٍ مً الجمل ،وبمٗجى آزغ هي اإلا٣ضعة ٖلى بهخاط الجمل
اللٛت بال٣ىاٖض التي جدُذ له بهخاط ٖضص ال ٍ
ّ
()1
وجٟهمها ،في خحن ؤن ألاصاء اللٛىي َى :الاؾخٗما ٫آلاوي للٛت يمً ؾُا ١مٗحن .
وَما مً ؤَم اإلاباصت التي ع٦ؼث ٖلحها هٓغٍت حكىمؿ٩ي اللٛىٍت ،خُض ًغجبُان بمٟهىمي اللٛت
وال٨المٞ ،الٟ٨اًت ؤو اإلال٨ت اللؿاهُت حٗجي ّؤن َّ
٧ل بوؿان لضًه مٗغٞت لٛىٍت خضؾُت٨ً ،دؿبها مً
زال ٫جغٖغٖه في بِئت مُٗىت جخ٩لم َظٍ اللٛت٨ُٞ ،دؿب مجمىٖت مً ال٣ىاٖض اإلاكتر٦ت بحن مخ٩لمي
لٛخه ،وٍهبذ لضًه ال٣ضعة ٖلى ٞهم وإهخاط ظمل لم ٌؿمٗها مً ٢بل.
ولٗل ما ًمحز الٟ٨اًت اللٛىٍت ؤو اإلال٨ت ؤلاوؿاهُت ؤجها مكتر٦ت ال ج٣خهغ ٖلى ؤخض صون آلازغ،
وهي جمحز ؤلاوؿان ًٖ ٚحرٍ مً املخلى٢اث ،وججٗله ًدمل نٟتي الٗ٣الهُت وؤلابضإ في زل ٤وابخ٩اع
ظمل ال جهاًت لها وٞهمهاٞ" ،اإلال٨ت اللٛىٍت زهُهت مً زهاثو الىىٕ ،وٖامت في ؤٞغاصٍ،
وم٣هىعة ٖلُه في نٟاتها ألاؾاؾُت ،وهي ٢اصعة ٖلى بهخاط لٛت ٚىُت ومٟهلت ومٗ٣ضة ٖلى ؤؾاؽ
()2

مً ماصة لٛىٍت ص٣ُ٢ت" .

ؤما ألاداء الىالمي ٞهى الاؾخٗما ٫الٟٗلي للؿان في الٓغو ٝاملخؿىؾت ،وبٗباعة ؤزغي ٞهى
الاؾخٗما ٫آلاوي للٛت يمً ؾُا ١مٗحن .وفي ألاصاء ال٨المي ٌٗىص مخ٩لم اللٛت بهىع َبُُٗت بلى
ال٣ىاٖض ال٩امىت يمً ٟ٦اءجه اللٛىٍت ٧لما اؾخٗمل اللٛت في مسخلْ ٠غو ٝاإلاخ٩لمٞ ،الٟ٨اءة هي
التي ج٣ىص ٖملُت ألاصاء ال٨المي ،وألظل طلً ٪جب ؤن وُٗحها ألاؾبُ٣ت في الضعاؾت اللٛىٍت؛ خُض بن
ُ
ألاصاء ًخًمً ٖضصا مً اإلآاَغ التي حٗض َُٟلُت باليؿبت للخىُٓم اللٛىي ٧ىجها جغظ٘ بلى ٖىامل
زاعط بَاع اللٛت( ،)3وَى ما وضخه حكىمؿ٩ي بإن طل ٪عاظ٘ ألؾباب لِؿذ في مجملها لٛىٍت،
وإهما هي ؤؾباب جغظ٘ بلى املجخم٘ جاعة ،وإلى اإلاخ٩لم جاعة٧ :الكغوص الظَجي والايُغاب الٗ٣لي ،وٖضم
الاهدباٍ والتر٦حز ،ؤو لىظىص زلل ٞؿُىلىجي في ؤًٖاء الىُ.)4(٤

( )2ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البعيؼت)( ،1ٍ ،بحروث:
اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ2483 ،م) ،م.5 :
(ً )1ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،اللغت ومشىالث اإلالشفت ،جغظمت :خمؼة بً ٢بالن اإلاؼٍجي( ،2ٍ ،الضاع البًُاء :صاع جىب٣ا،٫
2442م) ،م.31:
(ً )1ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البعيؼت) ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.8 :
(ً )4ىٓغ :البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب.51 ،٤
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ظابلا :الخميحزبحن البييت اللميلت ( )Deep Structureوالبييت العؼديت ( Surface

:)Structure
ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن حكىمؿ٩ي هٓغ للترُ٦ب هٓغة ؤٖمَ ،٤
جغُ٦ب بىِخحن :بيُت
وظٗ َل ل٩ل
ٍ
ٖمُ٣ت ،وؤزغي ؾُدُت( ،)1خُض جبحن له ؤن الُغ ١البيُىٍت ٚحر ٢اصعة ٖلى ٦ك٧ ٠ل الٗال٢اث
الضازلُت لبٌٗ الجمل٦ ،ما في:
( ُد ِفم ُ
اإلااٌ مً صٍذ)
و( ُظشق ُ
اإلااٌ مً صٍذ)
ِ
ٞم٘ حكابههما الؿُخي بال ؤجهما مخٛاًغجان مً الىظهت الىدىٍت ،ؤي مسخلٟخان في جغُ٦بهما
الٗمُٟٞ ،٤ي ألاولى :ػٍض َى الظي ٢ام بالٟٗل (ٞاٖل) ،وفي الشاهُت :ػٍض وٖ ٘٢لُه الٟٗل (مٟٗى٫
به)ٞ ،اإلاٗجى ّ
ًخٗحن في ٧ل ظملت بمٗجى ال٩لماث التي ج٩ىجها ،وباالهخٓام الترُ٦بي لهظٍ ال٩لماث.
بل وٍدضر ؤن جإحي ظملت واخضة ْ
ل ً٨لها مٗىُان مخىاً٢ان( ،)2والظي ًدضص مٗىاَا َى
الترُ٦ب الٗمُ ٤واإلاٗجى الظَجي الظي ُ٢لذ ألظله ،ومشا ٫طل:٪
(ال أسٍذ هصحً)
ٞهظٍ الجملت لها مٗىُان مخىاً٢ان ،ؤولهما( :ال ؤعٍض ؤن جىصخجي) ،وآلازغ( :ال ؤعٍض ؤن
َ
ؤهصخٞ ،)٪هظٍ ظملت ؾُدُت واخضة ،لها ظملخان مخىاً٢خان في اإلاٗجى ،ومً ز َّم ازخلٟذ البيُت
الٗمُ٣ت ٞحهما.
و (ظأٌ ص ٌٍذ ًىظف أن ًزهب)
ٞهظٍ الجملت لها مٗىُان مسخلٟان ،ؤولهما( :ؾإ ٫ػ ٌٍض ًىؾ ٠ؤن ًظَب ػ ٌٍض) ،وآلازغ( :ؾإ ٫ػ ٌٍض
ًىؾ ٠ؤن ًظَب ًىؾٞ ،)3( )٠البيُت الٗمُ٣ت ازخلٟذ ٞحهما.

(ً )1ىٓغ :م 14 :مً َظٍ الضعاؾت.
(ً )2ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.13:
(ً )3ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البؿُُت) ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.21 :
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مٗان طَىُت،
بل وجإحي الجملت ؤخُاها طاث جغُ٦ب ؾُخي واخض ،ل٨ىه ًدخىي ٖلى مجمىٖت ٍ
٦ما في ظملت:
ط الذس َ
(ٌششح اإلاذس ُ
ط بؼبشىسة ًىخب بها كلى العبىسة)
ٞةن َظٍ الجملت جخ٩ىن مً زالر ظمل ٖمُ٣تُ ،ج ّ
جؿض ٧ل واخضة مجها مٗجى ًّ
ٖ٣لُا في طًَ
اإلاخ٩لم ( ،)1وَظٍ ُ
الجمل هي:
(ٌكغح اإلاضعؽ الضعؽ) ،و(ً٨خب اإلاضعؽ بالُبكىعة) و (ً٨خب اإلاضعؽ ٖلى الؿبىعة).
وجم ججؿُض َظٍ الجمل الشالر في بيُت ؾُدُت واخضة ،وعبُها ُٞما بُجها بىاؾُت ٖضص مً
الٗىانغ؛ ٞخ٩ىن ظملت ؾُدُتٞ ،حها زالر ظمل مجخمٗت ٖلى مؿخىي البيُت الٗمُ٣ت.
وؤخُاها جإحي ظملخان مسخلٟخان في جغُ٦بهما الؿُخي ،ل ً٨لهما اإلاٗجى هٟؿه في البيُت الٗمُ٣ت،
٦ما في الجملخحن:
(أول الىلذ الخفاخت)
ُ
(أولذ الخفاخت مً ِك َبـل الىلذ)
ْ
ٞهما ظملخان جغظٗان بلى بيُت ٖمُ٣ت واخضة وهي (ؤُ ٧ل الىلض للخٟاخت) ،ل٨جهما جسخلٟان مً
هاخُت مؿخىي البيُت الؿُدُت(.)2
و٧ل َظا ال جٟؿغٍ البيُىٍت؛ بط ال حؿخُُ٘ ال٨كَ ًٖ ٠ظٍ الٗال٢اث الضازلُت للجمل؛ لظل٪
اهخهى حكىمؿ٩ي بلى ؤن ل٩ل جغُ٦ب بىِخحن :بيُت ْاَغة للُٗان وهي البيُت الؿُدُت  ،وؤزغي طَىُت
باَىُت وهي البيُت الٗمُ٣ت:
 البييت اللميلت (" :)Deep Structureالترُ٦ب الباَجي املجغص اإلاىظىص في طًَ اإلاخ٩لم
وظىصا ًّ
ُٞغٍا"( ،)3وهي الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملت ولخدضًض مٗىاَا الضاللي ،وإن لم
جْ ً٨اَغة ٞحها( ،)4وبٗباعة ؤبؿِ ،هي اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟـ اإلاخ٩لم.
(ً )2ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14،18 :
( )2الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.13:
( )1الٗلىي ،ق٣ُٟت ،مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 :
(ً )4ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
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 البييت العؼديت (" :)Surface Structureالترُ٦ب الدؿلؿلي الؿُخي للىخضاث
ال٨المُت اإلااصًت ،اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبتٞ ،هي الخٟؿحر الهىحي للجملت"( )1ؤي البيُت الٓاَغة
للُٗان ٖبر جىالي ال٩لماث في الجملت ،وَظٍ البيُت هي التي ًضزلها الخدىٍل.
بن ون ٠الٗال٢ت بحن الترُ٦ب الباَجي والترُ٦ب الٓاَغي ٌُ ّ
ؿمى جدىٍال " ،وإن ؤي ٢ىاٖض
ًّ
ًّ
ْاَغٍا وجغبِ بُجهما بىٓام زام ًم ً٨ؤن ج٩ىن
باَىُا وجغُ٦با
حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغُ٦با
٢ىاٖض جدىٍلُت ولى لم جه ٠هٟؿها بظل"٪

()2

.

ٞمٗجى الجملت ًخدضص ٖلى مؿخىي ؤٖم ٤مً الترُ٦ب الخاعجي ،والترُ٦ب الظي ًدضص اإلاٗجى َى
البيُت الضازلُت الٗمُ٣ت ،وهي جخدى ٫بلى البيُت الخاعظُت التي ًلٟٓها اإلاخ٩لم وَؿمٗها اإلاؿخم٘
هدُجت ٢ىاٖض لٛىٍتّ ،
حؿمى ال٣ىاٖض الخدىٍلُت وهي ٖىانغ جدظ ٝبٌٗ ٖىانغ الجملت ،ؤو جى٣لها
مً مى ،٘٢ؤو جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت ،ؤو جًُ ٠بلحها ٖىانغ ظضًضة( ،)3وهي ما ًم ً٨حؿمُخه
بإهماٍ الخدىٍل ؤو ٖىانغٍ.
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن البيُت الٗمُ٣ت هي "ق٩ل ججغٍضي صازلي ٌٗ٨ـ الٗملُاث ال٨ٟغٍت،

ّ
وٍمشل الخٟؿحر الضاللي الظي حكخ ٤مىه البيُت الؿُدُت مً زال ٫ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث
الخدىٍلُت"( .)4والبيُت الؿُدُت هي هخاط للبجى الٗمُ٣ت جٓهغ ٖلحها َظٍ ؤلاظغاءاث الخدىٍلُت
(ؤلاظباعٍت والازخُاعٍت).
بن الخمُحز بحن البيُت الؿُدُت ؤي البيُت الٓاَغة ٖبر جخاب٘ ال٨الم الظي ًخل ٟٔبه اإلاخ٩لم،
وبحن البيُت الٗمُ٣ت ؤي ال٣ىاٖض التي ؤوظضث َظا الخخابّ٘ ٌُ ،
ٗض ججضًضا ًّ
مهما ًدىاو ٫ق٩ل ال٣ىاٖض

الخىلُضًت والخدىٍلُت؛ وطل ٪ألن البيُت الٗمُ٣ت وإن لم جْ ً٨اَغة في ال٨المٞ ،هي بلى ّ
خض ٦بحر
ٍ
ؤؾاؾُت ُّ
لخٟهمه وإُٖاثه الخٟؿحر الضاللي ،والبيُت الٗمُ٣ت َظٍ بيُت يمىُت جخمشل في طًَ
( )2الٗلىي ،ق٣ُٟت ،مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
(ً )1ىٓغ :لُىهؼ ،في ٦خابه ( ،)Introduction to theoretical linguisticsم ،148:ه٣ال ًٖ :دمحم ٖلي الخىلي،
كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
(ً )3ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي( ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت
الخاهجي2442،م) ،م.21 :
(ً )4ىٓغ :مامً ،ؤخمض ،اللعاهياث اليشأة والخؼىس ،مغظ٘ ؾاب ،٤مَ ،121:لبل ،ظغهاعص ،جاسٍخ كلم اللغت
الحذًث ،مغظ٘ ؾاب.111 ،٤
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ؤلاوؿان ،وبظل ٪هي خ٣ُ٣ت ٖ٣لُت ٌٗ٨ؿها الخخاب٘ ال٨المي اإلاىُى ١الظي ً٩ىن في البيُت
الؿُدُت ،ومً َىا جغجبِ البيُت الٗمُ٣ت بالضاللتُٞ ،خم جٟؿحر الجمل ًّ
صاللُا ٖبر َظٍ البيُت
ًّ
نىجُا ٖبر َظٍ البيُت
الٗمُ٣ت ،في خحن ؤن البيُت الؿُدُت جغجبِ باألنىاثُٞ ،خم جٟؿحر الجمل
ّ
ّ
اإلا٩ىن الضاللي في نلب ال٣ىاٖض الخىلُضًت الخدىٍلُت(.)1
الؿُدُت ،ومً َىا جم بصزاِ ٫

إدخاٌ اإلاىىن الذاللي في اللىاكذ الخىليذًت الخدىٍليت:
في بضاًت ألامغ ٧ان حكىمؿ٩ي ٌُٗي ألاولىٍت للخدلُل الىدىي ٢بل صعاؾت اإلاٗجى ،ولم ًًُ ً٨ى ِ٫
َ
الضاللت واإلاٗجى ٖىاًت ٦بري في ٦خابه ألاو( ٫البجى الترُ٦بُت) بط ٧ان ًغي "ؤن الاٖخباعاث الضاللُت
لِؿذ طاث نلت مباقغة في ون ٠وصعاؾت الترُ٦ب الىدىي"( ،)2وٍ٣ى" :٫لظا ؤٖخ٣ض ؤهه ال مىام
مً ال٣ى ٫بإن هٓام ال٣ىاٖض مؿخ٣ل ًٖ اإلاٗجى"( ،)3ولظل ٪نا ٙمىهجه نُاٚت هدىٍت جغُ٦بُت
مدًت ،صون ؤن ًُضزل ّ
اإلا٩ىن الضاللي( ،)4زم ما لبض ؤن  ًُٞألَمُت الضاللت ٗ٦ىهغ ًخ٩امل م٘
ّ
اإلا٩ىن الضاللي في ٖىانغ
الخدلُل الىدىي ،و٧ان طل ٪في ٦خابه (مالمذ الىٓغٍت الترُ٦بُت) وؤصزل ِ

هٓغٍخه ،وحٛحرث هٓغجه لل٣ىاٖض الىدىٍتٞ ،هاعث َظٍ ال٣ىاٖض ٖباعة ًٖ هٓام ًخهل بالضاللت(،)5
وَظا ما صٖاٍ بٗض طل ٪بلى ؤن ً٣ى ٫نغاخت" :بن َىا ٥قٗىعا ًّ
ٖاما بإن الضاللت هي طل ٪الجاهب
الٗمُ ٤ؤو الهام مً اللٛت ،وؤن صعاؾت َظا الجاهب الضاللي بما له مً نلت في ٞهم وإصعا ٥الضاللت
الٗمُ٣ت للٛتَ ،ى الظي ًًٟي ٖلى الضعاؾت اللٛىٍت َظا الُاب٘ اإلاشحر واإلامحز لها"( ،)6ومٗجى طل٪
ؤهه ؤخضر حٗضًال مهما في َظٍ الىٓغٍت  -التي ؤؾماَا بالىٓغٍت الىمىطظُتٞ -بٗض ؤن ٧ان اإلا٩ىن
الهىحي وخضٍ ًمشل الك٩ل الجهاجي للجملت اإلاىُى٢ت ،ؤنبذ اإلا٩ىهان الهىحي والضاللي ًمشالن
( )1ػ٦غٍا ،مِكا ،٫الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.12:
( )1لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،جغظمت :خلمي زلُل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.232 :
( )3حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 :
(ًُ )4ىٓغ :الىٖغ ،ماػن ،هدى هـشٍت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.11 ،11:
(ً )1ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،جغظمت :خلمي زلُل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،232- 218:وماػن الىٖغ،
هدى هـشٍت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .11:واهٓغ َامل ع٢م
 48مً بدض :البيُت الٗمُ٣ت وصوعَا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبىٍهًٞ ،ل ًىؾ ٠ػٍض ،ظلعلت دساظاث كشبيت
وإظالميت ،مشهضاللغاث ألاحىبيت والترحمت  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م238 :
( )6لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.122:
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الك٩ل الجهاجي لهاٞ ،إما اإلا٩ىن الضاللي ُٟٞؿغ مٗجى الجملت ،وؤما اإلا٩ىن الٟىهىلىجي ُُٗٞحها
الهىعة الهىجُت ؤو الىُُ٣ت؛ لظا هجض ؤن الك٩ل ًيخهي بلى ظاهبحنَ ،ما :الهىث واإلاٗجى ،ؤو ٦ما
ً٣ىٖ ٫لماء الٗغبُت :اإلابجى واإلاٗجى ،ومٗجى َظا ؤن ٖمل اإلا٩ىن الضاللي الظي ؤياٞه حكىمؿ٩ي
ّ
ًخدضص في جسهُو اإلاٗجى ل٩ل جغُ٦ب ،وَى مغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالبيُت الٗمُ٣ت التي جخمشل في
الظًَ( ،)1وَظا الخٗضًل الظي ؤياٞه حكىمؿ٩ي للىٓغٍت ظٗلها ؤ٦ثر جماؾ٩ا( ،)2وَى بياٞت
مُٟضة واؾخضع ٌ
ا ٥ط٧ي لجمُ٘ الهىع املخخلٟت في ال٣ىاٖض الخدلُلُت ،جم٨ىىا مً ٦ك ٠الٛمىى في
الٗضًض مً الجمل التي ال ًم ً٨الى٢ىٖ ٝلى صختها بال بالغظىٕ بلى اإلا٩ىن الضاللي٦ ،ما في ٢ىلىا:
(طَبذ الصجغة بلى الخضً٣ت) ٞهي ظملت ٚحر م٣بىلت صاللُا(.)3
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حكىمؿ٩ي ؤو ٫ما ؤصزل اإلا٩ىن الضاللي في هٓغٍخه ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن البيُت
الٗمُ٣ت ٖلحها ٧ل الاٖخماص في بمضاص الجملت بمٗىاَاٞ " ،هي التي ّ
جٟؿغ الجمل ًّ
صاللُا ،وبظل٧ ٪ان

الخٟؿحر الضاللي بل ال حؿاَم في جدضًضٍ"( ،)4ل٨ىه َ
َ
ٖض ٫بٗض طل ٪بلى
ًغي ؤن الخدىٍالث ال جُا٫
َ
بُٖاء البيُت الؿُدُت والٗىانغ الخدىٍلُت ؤَمُت في بمضاص الجملت باإلاٗجى ،وؤجها حكاع ٥البيُت
الٗمُ٣ت في جدضًض الضاللت ،وؤؾماَا بالىٓغٍت الىمىطظُت ّ
اإلاىؾٗت(.)5

بييت اللىاكذ الخىليذًت الخدىٍليت
ُ
ّ
ّ
م٩ىهاث
بٗض بصزا ٫اإلا٩ىن الضالليً ،الخٔ ؤن الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت جخإل ٠مً زالزت ِ
مخماؾ٨ت ًخم ًٖ َغٍ٣ها جىلُض الجمل في البيُت الٗمُ٣ت ،زم جدىٍلها بلى بيُت ؾُدُت ،وَظٍ
اإلا٩ىهاث هي(:)6
مترظم اإلاغظ٘ الؿاب ،٤هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،م.232 ،214 :
(ً )2ىٓغ :حٗلُ٣اث خلمي زلُلِ ،
(ً )2ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.218:
(ً )3ىٓغٖ :بض الغخمً ،ممضوح ،مً أصىٌ الخدىٍل في هدى اللشبيت( ،ص( )ٍ.ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
2444م) ،م ،11:وٍىٓغ ؤًًا :البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.58 :
( )4ػ٦غٍا ،مِكا ،٫الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىشاللشبي اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب ٤م.12:
(ً )5ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م18:
(ً )6ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البؿُُت) ،مغظ٘ ؾاب٤
م ،23 ،21:واهٓغ بدشه :الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،اإلايكىع في :مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش،
مغظ٘ ؾاب ،٤م ،11 ،11:واهٓغ ؤًًا :الٗامىصي ،مُاوٕ  ،الترُ٦ب الجملي في الىدى الخىلُضي الخدىٍلي ،مجلت التربيت،
ُ٢غ ،ؽ 2441( ،221:ٕ ،12م) ،م.283 -281 :
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ّ
اإلا٩ىن الترُ٦بي (.)Syntactic Component

 اإلا٩ىن الضاللي (.)Semantic Component
 اإلا٩ىن الهىحي (.)Phonological Component

فاإلاىىن الترهيبي:
َى اإلا٩ىن الخىلُضي الىخُض الظي ًدىاو ٫البيُت الٗمُ٣تّ ،
وَٗضص ٖىانغَا اإلاالٟت ،في خحن ؤن
ِ
اإلا٩ىهحن آلازغًٍ جٟؿحرًان ،وٍخإل ٠اإلا٩ىن الترُ٦بي مً م٩ىهحن ؤؾاؾُحن َما:
 اإلا٩ىن ألاؾاسخيً" :دخىي ٖلى مجمىٖت ٢ىاٖض بىاء (٢ىاٖض بٖاصة ٦خابت) ،وٖلى معجم
ًخ٩ىن مً مجمىٖت ٚحر مغجبت مً اإلاضازل اإلاعجمُت ،وٍخإل٧ ٠ل مضزل معجمي مً
ُ
ُ
ؾماث جغُ٦بُت وٞىهىلىظُت وصاللُت"( ،)1خُض ّ
٢ىاٖض البىاء مكحرا ع٦ىُا حؿدبض٫
جىلض
ِ
عمىػٍ باإلاٟغصاث اإلاعجمُت ،وَ٨ظا ج٩ىن الجملت في بيُتها الٗمُ٣ت.
 اإلا٩ىن الخدىٍليً :دخىي ٖلى مجمىٖت الخدىٍالث التي ًخم بمىظبها جدىٍل التراُ٦ب
الٗمُ٣ت بلى جغاُ٦ب ؾُدُت ،وج٩ىن بما بلؼامُت ؤو ازخُاعٍت ،وحؿمى ٖىانغ الخدىٍل ؤو
ؤهماَه ،وؾُإحي جٟهُل الخضًض ٖجها ُٞما بٗض.

وأما اإلاىىن الذاللي:
ُ
ٞبٗض ؤن ًَ َ
لخٔ اإلا٩ى ُن الترُ٦بي ُبجى ُ
الجمل ًُ ّ
ٟؿغ اإلا٩ىن الضاللي مٗاوي َظٍ البجىُ ،وَُٗي لها
ِ
ًّ
صاللُا ،وٍضعؽ صاللت الٗىانغ اللٛىٍتٞ" ،هى ًلخمـ جدلُل البجى الترُ٦بُت مً الىاخُت
جإوٍال
الضاللُت ،ؤي ٌؿىض مٗجى ؤو ؤ٦ثر بلى البجى التي ًىلضَا اإلا٩ىن الترُ٦بي"( ،)2وٍخًمً ٢ىاٖض ؤلاؾ٣اٍ
التي جغبِ بحن اإلاٟغصاث والبجى الترُ٦بُت وجدضص اإلاٗاوي الىاقئت مً اعجباٍ اإلاٟغصاث ببًٗهاٞ ،ل٩ل
ٖىهغ ؾماجه التي جاَله للضزى ٫في ٖال٢ت م٘ ٚحرٍ ،ومً َىا ًالخٔ ؤن البيُت الٗمُ٣ت جغجبِ
بالضالالثٞ ،جملت (اقخٗل الشلج في اإلااء) صخُدت الترُ٦ب مبجى ،ل٨جها ٚحر م٣بىلت مٗجى؛ بؿبب ؤن

(ً )1ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البؿُُت) ،مغظ٘ ؾاب٤
م.23:
( )2ػ٦غٍا ،مِكا ،٫اإلا٩ىن الضاللي في ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش ،لبىان :مغ٦ؼ ؤلاهماء
ال٣ىمي ،الٗضص2481( ،24 -28:م) م.21:
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الؿماث الضاللُت للشلج ال جدىاؾب م٘ الؿماث الضاللُت في (اقخٗل) ،واإلا٩ىن الضاللي َى الظي ّ
ًمحز
ِ
الجمل الصخُدت ًّ
هدىٍا ،والجمل ٚحر الصخُدت والتي ًبضو جغُ٦بها الؿُخي صخُدا(.)1

وأما اإلاىىن الصىحي:
ُٞدخىي ٖلى مجمىٖت ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض التي جسخو بضعاؾت ألانىاث ،والخُٛحراث التي جُغؤ
َ
ٖلى اإلا ُ٘٣الهىحيُ ،
ُ
اإلا٩ىهاث الهىجُت الؿلؿلت الىدىٍت التي ج٩ىهذ في البيُت الٗمُ٣ت
وجى٣ل َظٍ
بلى ظملت ؾُدُت لها زهاثهها الهىجُت ،وٍهبذ ل٩ل جغُ٦ب لٛىي هُ٣ا ًّ
زانا به.

مشاخل جؼىساللىاكذ الخىليذًت الخدىٍليت:
جإث صٗٞت واخضة ،بل َّ
مغث بشالر مغاخل عثِؿت:
بن َظٍ ال٣ىاٖض لم ِ
 اإلاشخلت ألاولى :ظؿضَا حكىمؿ٩ي في ٦خابه "البجى الترُ٦بُت" الهاصع ٖام (2415م) ،والظي
٧ان في الخ٣ُ٣ت خهُلت جضعَـ ماصة ألالؿيُتٞ ،لم ًُ٨خب ألظل اليكغ ،وم٘ طلٌٗ ٪خبر ؤو٫
مداولت ً٣ىم بها ؤلؿجي لبىاء هٓغٍت ٖلمُت مخماؾ٨ت وص٣ُ٢ت في مجا ٫اللٛت ،خُض وي٘
ُٞه حكىمؿ٩ي مداوالجه ألاولى في بىاء الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،واخخىي ٖلى بٌٗ
مالمدها ،و٧ان َضٞه ٞحها جدلُل م٣ضعة اإلاخ٩لم ٖلى بهخاط الجمل التي لم ٌؿمٗها مً ٢بل،
وٖلى ؤن ًخٟهمها(" ،)2وؤن ًىٓغ للجمل هٓغة اؾخيباَُت نىعٍت مىيىٖها ٞهل الجمل
الىدىٍت ًٖ الجمل ٚحر الىدىٍت (الالخىت) بخسهُو وجىٞحر ؤونا ٝبيُىٍت لهظٍ
()3

الجمل"

وؤَلٖ ٤لى َظٍ الىٓغٍت ُٞما بٗض اؾم الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت

((CalssicalTheory

(ً )1ىٓغ :حٗلُ٣اث خلمي زلُل ،مترظم ٦خاب :هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت لجىن لُىهؼ ،م.232:
(ً )2ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.23 :
( )3الٟهغيٖ ،بضال٣اصع الٟاسخي ،اللعاهياث واللغت اللشبيت همارج جشهيبيت ودالليت ( ،2ٍ ،الضاع البًُاء :صاع
جىب٣ا2481 ،٫م) ،م.31 :
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 اإلاغخلت الشاهُتْ :هغث بلى خحز الىظىص م٘ ْهىع ٦خابه "مٓاَغ الىٓغٍت الترُ٦بُت"
( )Aspects of the Theory of Syntaxفي ٖام (2431م) ،وحٗغَ ٝظٍ الىٓغٍت
بالىٓغٍت الىمىطظُت (.)Standard Theory

 اإلاشخلت الثالثت :جبلىعث بٗضما وكغ حكىمؿ٩ي زالر م٣االث مسخلٟت خى ٫م٩اهت الضاللت
والبيُت الٗمُ٣ت في هٓغٍخه ،والتي ظمٗها ُٞما بٗض في ٦خاب واخض بٗىىان "صعاؾاث الضاللت
في ال٣ىاٖض الخىلُضًت"،)Studies on Semantics in Generative Grammar) ،

وطل ٪في ؾىت (2451م) ،وباث َظا الك٩ل الجضًض ٌُٗغ ٝبالىٓغٍت الىمىطظُت اإلاىؾٗت
).(Extended Standard Thcory

الخميحز بحن اللىاكذ الخىليذًت واللىاكذ الخدىٍليت:
ؾب ٤ال٣ى ٫بن الٟ٨اًت اللٛىٍت هي الىٓام الضازلي الظي ٌؿمذ بخىلُض ٖضص ٚحر مدضوص مً
الجمل ،وٍخإل ٠هٓام ال٣ىاٖض في الٟ٨اًت اللٛىٍت مً ظاهبُحن:
 الجاهب الخىلُضي :ومهمخه بهخاط البجى ألاؾاؾُت وجدضًض اإلاٗجى.

 الجاهب الخدىٍلي :الظي ً٩ىن مؿاوال ًٖ الٗملُاث اللٛىٍت التي ججغي ٖلى الجمل اإلاىخجت
في الجاهب الخىلُضي للخدى ٫بلى ظمل ًمٖ ً٨بىعَا بلى الؿُذ اللٛىي.

اللىاكذ الخىليذًت (:)Generative Grammar
بن مٟهىم ومهُلر الخىلُض مغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالجاهب ؤلابضاعي في اللٛت ،ؤي ال٣ضعة التي
ًمخل٨ها ؤلاوؿان ٖلى بهخاط الجمل وٞهمها في لٛخه ألام ،وإن لم ً ً٨له مٗغٞت ؾاب٣ت بها ،ؤي ؤن
الخىلُض َى اهبشا ١جغُ٦ب ؤو مجمىٖت مً التراُ٦ب مً ظملت هي ألانل وحؿمى الجملت ألانل
بالجملت الخىلُضًت" .وؤَم ون ٠للجملت الخىلُضًت ؤجها الجملت التي لها مٗجى مُٟض م٘ ٧ىجها ؤ٢ل
()1

ٖضص مم ً٨مً ال٩لماث ،وم٘ ٧ىجها زالُت مً يغوب الخدىٍل" .

ّ
جىلض الجمل اإلا٣بىلت في اللٛت في خحن ؤجها ال جىلض ظمال ٚحر
وال٣ىاٖض الخىلُضًت هي ال٣ىاٖض التي ِ
م٣بىلت في اللٛت؛ ألن اللٛت ٖلى خض حٗبحر حكىمؿ٩ي جخ٩ىن مً مجمىٖت مخىاَُت ؤو ٚحر مخىاَُت
٧ل ظملت َىلها مدضوص وم٩ىهت مً مجمىٖت مخىاَُت مً الٗىانغّ ،
مً الجملُّ ،
و٧ل اللٛاث
( )1اؾخِخُت ،ؾمحر ،اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.258 :
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الُبُُٗت في ق٩لها اإلاىُى ١ؤو اإلا٨خىب جخىا ٤ٞم٘ َظا الخٗغٍ٠؛ طل ٪ألن َّ
٧ل لٛت َبُُٗت جخ٩ىن
مً مجمىٖت مدضوصة مً ألانىاث ؤو مجمىٖت مدضوصة مً الغمىػ ال٨خابُت م٘ طلٞ ،٪ةجها جيخج
ظمال ال جهاًت لها (.)1
ًيبجي الىدى الخىلُضي ٖىض حكىمؿ٩ي ٖلى ٢ىاٖض مدضصة ،وهي حٗض ظؼءا مهما مً الٗملُت
اللٛىٍت التي جمغ بها الجملت لخهل بلى ق٩لها الجهاجي ،ؤي البيُت الؿُدُت ؤو ألاصاء ال٨المي ،وجى٣ؿم
ال٣ىاٖض الخىلُضًت بلى هىٖحن َما:
 ال٣ىاٖض املخضوصة الخالت (.)Finite State Grammar
٢ ىاٖض بيُت الٗباعة (.)Phrase Structure Grammar
الىىق ألاوٌ :اللىاكذ املحذودة الحالت (:)Finite State Grammar

جغظمذ َظٍ ال٣اٖضة بلى الٗغبُت بتراظم مسخلٟت ،مجها :ال٣ىاٖض الىدىٍت املخضوصة

()2

ؤو

ال٣ىاٖض املخضوصة الخاالث( )3ؤو هدى اإلاىا ٘٢املخضوصة( ،)4ؤو هدى الخاالث اإلاىتهُت( ،)5وحٗض َظٍ
ال٣اٖضة مً ؤبؿِ الىماطط الىدىٍت التي ٢ضمها حكىمؿ٩ي ،خُض ج٣ىم ٖلى مبضؤ جىلُض ٖضص ٚحر
مدضوص مً الجمل بىاؾُت ٖضص مدضوص مً ال٣ىاهحن اإلا٨غعة ،التي حٗمل مً زالٖ ٫ضص مدضوص مً
ال٩لماث(ٞ ،)6الجمل جيكإ ًٖ َغٍ ٤ؾلؿلت مً الازخُاعاث ( )Series of Choicesجبضؤ مً
الِؿاع بلى الُمحن ،ؤي ٖىض الاهتهاء مً ازخُاع الٗىهغ ألاوٞ ،٫ةن َّ
٧ل ازخُاع ًإحي ٖ٣ب طلً ٪غجبِ

(ً )2ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.23 :
( )1وَظٍ الترظمت لخلمي زلُل ،مترظم ٦خاب :هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت لجىن لُىهؼ ،م ،221 :و لُىثُل ًىؾ٠
ٖؼٍؼ ،مترظم ٦خاب :البنى الترهيبيت لدكىمؿ٩ي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،13:ولخؿام البهيؿاوي ،مترظم ٦خاب :اللغت
واإلاعؤوليت لدكىمؿ٩ي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.41:
(َ )1ظٍ الترظمت ألخمض مامً ،في ٦خابه :اللعاهياث اليشأة والخؼىس ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.123:
(َ )4ظٍ الترظمت إلااػن الىٖغ ،في بدشه( :حكىمؿ٩ي) اإلايكىع في مجلت اإلاىكف ألادبي ،ؾىعٍا ،الٗضص،121 -121 :
(2484م) ،م.34:
(َ )1ظٍ الترظمت إلاهُٟى ٚلٟان ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم
وأمثلت( ،2ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب الخضًض1222 ،م) ،م.14 :
(ً )3ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 :
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بالٗىانغ التي ؾب ٤ازخُاعَا مباقغة ،وبىاء ٖلى طلً ٪جغي الترُ٦ب الىدـىي ( Syntactic

 )Structureللجملت(.)1
ومٗجى طل ٪ؤن َظا الىىٕ مً ال٣ىاٖض ًىٓغ لبىاء الجملت و ٤ٞنىعة مبؿُت ٢اثمت ٖلى ازخُاع
ال٩لمت التي ًغٍض ؤن ًبضؤ بها ،زم جلي طل ٪ازخُاعاث ؤزغي حؿحر خؿب الاججاٍ الخُي ل٩ل لٛت،
جى٣ؿم َظٍ الازخُاعاث بحن بظباعٍت وازخُاعٍت جبٗا لالزخُاع الؿاب ٤لها(.)2
وٍ٣ضم حكىمؿ٩ي اإلاشا ٫الخالي(:)3



The man comes
The men come

هجض ؤن الجملت ابخضؤث ب٩لمت ( )Theمً بحن مجمىٖت مً ال٩لماث في اللٛت ؤلاهجلحزًت ،وهي
مً ال٩لماث التي جهلر ؤن ج٩ىن لها الهضاعة في ظمل َظٍ اللٛت ،زم بن البضء بهظٍ ال٩لمت ()The
ًاصي بلى ازخُاع ٧لمت ( Menؤو  ،)Manول ً٨بطا و ٘٢الازخُاع ٖلى بخضاَماٞ ،ةن ما ًلحها ًهبذ
ازخُاعا بظباعٍا؛ ألن ازخُاع ( )Manال بض ؤن ًدبٗه ازخُاع ( ،)Comesفي خحن ؤن ازخُاع ()Men
ًاصي بلى ازخُاع ( ،)Comeوٍم ً٨ؤن جىؾ٘ صاثغة الجملت بةياٞت ٧لماث ؤزغي ٧إن ج٣ى:٫
( )The old man comesؤو (.)The old men come
ُٞم ً٨جمضًض الجمل بلى ما ال جهاًت بةياٞت اإلاضازل اللؿاهُت اإلاىاؾبت ،وطل ٪بخ٨غاع ؤؾماء
َ
ؤلاقاعة ،وخغو ٝالُٗ ... ٠بلخ ،ومً ز َّم ًم ً٨وؾم َظٍ ال٣ىاٖض بإجها ٢ىاٖض م٨غعة؛ ألجها نالخت
للخُبُ ٤ؤ٦ثر مً مغة(.)4
وفي اللٛت الٗغبُت جىُل ٤ؾلؿلت الازخُاعاث مً الُمحن بلى الِؿاع  -خؿب الؿُا ١الخُي
لهظٍ اللٛتٞ ، -الٗىهغ ألاوّ ٫
ًدضص ما ًلُه مباقغة مً ٖضة ٖىانغ ًسخاع مجها ما ًىاؾبهٞ ،ةطا
ِ
َ
ٌؿخلؼم ؤن ً٩ىن اؾما صالا ٖلى اإلاشجى اإلاظ٦غ،
ابخضؤث بازخُاع اؾم ؤلاقاعة (َظان) ٞةن ما بٗضٍ
ِ
(ً )2ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 :

( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤اهٓغ حٗلُ٣اث اإلاترظم :خلمي زلُل ،م.225 :
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.225 :
(ً )4ىٓغ :صع٢اوي ،مسخاع ،هٓغٍت حكىمؿ٩ي الخدىٍلُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم ،مجلت ألاوادًميت للذساظاث
الاحخماكيت ؤلاوعاهيت ،الجؼاثغ ،الٗضص1221( ،21 :م) م.3 :
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ٞخ٣ىَ( :٫ظان الُالبان) ،زم ًلؼم بٗض طل ٪ؤن جإحي بهُٛت ٗٞل مىاؾبت للمشجى اإلاظ٦غٞ ،خ٣ى٫
َ
(اخترما) وال ًم ً٨ؤلاجُان بهُٛت ألامغ مُل٣ا ،زم جإحي بٗض
بالٟٗل اإلاًاعٕ (ًدترمان) ؤو باإلااضخي
طل ٪بمٟٗى ٫به ًدخىي ٖلى يمحر ههب ٖاثض ٖلى اإلاشجى ،وؤهذ بالخُاع بحن الخٗبحر باإلاٟغص ؤو
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
ؤو الُالباث) ،وٖلى ؤؾاؾه ً٩ىن ازخُاع الٟٗلٞ ،ةن ٢لذَ( :االء الُالب) وظب ازخُاع الٟٗل
(ًدترمىن) ،وإن ٢لذَ( :االء الُالباث) وظب ازخُاع الٟٗل (ًدترمً) ،وؤ٦ملذ بٗضَا اإلاٟٗى ٫به،
ول ٪الخٗبحر باالؾم بض ٫الٟٗل ٞخ٣ىَ( :٫االء الُالب مدترمىن) و (َاالء الُالباث مدترماث).
ل٣ض ؤصي َظا الىمىطط مً ال٣ىاٖض بلى وكىء ظمل ٚحر هدىٍت وٚحر م٣بىلت ،ال جخىا ٤ٞوخضؽ
اإلا خ٩لم٦ ،جملت (َظا الغظل الظي ُٖىه واٟ٢ت) ٞهي ٚحر مؿخُ٣مت في اإلاٗجى؛ ألهه ال ًىظض جغابِ
صاللي بحن ٧لمت (ٖحن) و٧لمت (واٟ٢ت).
ؤي ٠بلى طل ٪ؤن َظٍ ال٣ىاٖض لِـ لضحها ال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى جدلُل ٧ل التراُ٦ب اللٛىٍت
اإلاىظىصة صازل ؤي لٛت بوؿاهُت ،باإلياٞت بلى ؤن ما ًخىلض ًٖ َظٍ الُغٍ٣ت مدضوص ،بِىما اللٛت
ج٣ضم ُظمال ال جهاًت لهاٞ ،ال٣ضعة الخىلُضًت ٞحها يُٟٗت؛ ألجها ٚحر ٢اصعة ٖلى جىلُض الجمل الىدىٍت،
وج٣ضًم ون ٠بيُىي لهظٍ الجمل في الى٢ذ هٟؿه؛ وألظل طلَ ٪ز ُل َ
و حكىمؿ٩ي بلى ٢هىع َظا
٧ا ٝلىن ٠وصعاؾت اللٛاث الُبُُٗتٞ ،ا٢ترح الىمِ الشاوي مً ؤهماٍ ال٣ىاٖض
الىمىطط ،وؤهه ٚحر ٍ
الخىلُضًت الظي َّ
ؾماٍ ٢ىاٖض بيُت الٗباعة(.)1

(ً )1ىٓغ :مامً ،ؤخمض ،اللعاهياث اليشأة والخؼىس ،مغظ٘ ؾاب ،112 ،٤و٦ظلٚ :٪لٟان ،مهُٟى ،اللعاهياث
الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياسإلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 :
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الىىق الثاوي :كىاكذ بييت اللباسة (:)Phrase Structure Grammar

ُ
جغظمذ َظٍ ال٣اٖضة بلى الٗغبُت بتراظم مسخلٟت ،مجها٢ :ىاٖض بيُت الٗباعة( ،)1ؤو بيُت
الٗباعاث( )2ؤو ٢ىاٖض جغُ٦ب ؤع٧ان الجملت( ،)3ؤو الىمىطط اإلاغ٦بي( ،)4وَظا الىىٕ الشاوي مً ال٣ىاٖض
الخىلُضًت ،وَٗض ؤ٦ثر جالئما مً الىمىطط ألاو٫؛ ٞىٓغا ل٣هىع الىمىطط ألاو ٫ل٩ىهه ٚحر ٢اصع ٖلى
جىلُض بٌٗ الجمل َغح حكىمؿ٩ي َظا الىمىطط وونٟه بإهه ؤ٦ثر ٢ىة وٗٞالُت مً الىمىطط
الؿاب ،٤وؤ٦ثر جالئما في ون ٠اللٛاث ؤلاوؿاهُت مً ؾاب٣ه()5؛ وطل ٪ل٣ضعجه ال٩امىت في جىلُض ؤ٦بر
ٖضص مم ً٨مً الجمل٦" ،ما ًمخاػ بالض٢ت الكضًضة اإلاخىزاة في الىٓغ بلى ٧ل ٧لمت جيخمي بلى َب٣اث
مُٗىت مً ال٨الم٧ ،إن ج٩ىن اؾما ؤو ٗٞال"( ،)6طل ٪ألن ال٩لماث جمشل الثروة اللُٟٓت للٛت ،وجىضعط
َظٍ ال٩لماث جدذ ٞئاث هدىٍت ؤو َب٣اث هدىٍت جيخمي بلحها٧ ،إن ج٩ىن اؾما ؤو ٗٞالٞ ،البض مً
جدضًض ال٩لمت مً الىاخُت الىدىٍت(.)7
وٍم ً٨جىيُذ الهىعة التي بجى ٖلحها حكىمؿ٩ي ٢ىاٖض جغُ٦ب الجملت بال٣ىاٖض آلاجُت (:)8
 الجملت

اإلاغ٦ب الاؾمي  +اإلاغ٦ب ٗٞلي.

 اإلاغ٦ب الاؾمي

ؤصاة حٗغٍ + ٠الاؾم.

 اإلاغ٦ب الٟٗلي

الٟٗل  +اإلاغ٦ب الاؾمي.

 ؤصاة حٗغٍ٠

ؤ.٫

(َ )1ظٍ الترظمت لُىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مترظم ٦خاب :البنى الترهيبيت لدكىمؿ٩ي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،11:ولخؿام
البهيؿاوي ،مترظم ٦خاب :اللغت واإلاعؤوليت لدكىمؿ٩ي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.41:
(َ )2ظٍ الترظمت إلااػن الىٖغ في بدشه (حكىمؿ٩ي) ،مجلت اإلاىكف ألادبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.34:
(َ )3ظٍ الترظمت لخلمي زلُل ،مترظم ٦خاب :هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت لجىن لُىهؼ ،م ،221:وَؿمحها (اإلا٩ىهاث
الترُ٦بُت) في مىي٘ آزغ ،م.225:
(َ )4ظٍ الترظمت إلاهُٟى ٚلٟان ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم
وأمثلت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.13 :
(ً )5ىٓغ : :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15:
( )6صع٢اوي ،مسخاع ،هٓغٍت حكىمؿ٩ي الخدىٍلُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم ،مجلت ألاوادًميت للذساظاث الاحخماكيت
ؤلاوعاهيت ،مغظ٘ ؾاب ٤م.5 :
(ً )7ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م221 :
( )8اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.212:
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 الاؾم

(عظل٦ ،غة٦ ،خاب.).... ،

 الٟٗل

(ظلـ٢ ،غؤ ،ؤزظ .)....

وٍخجلى مً زالَ ٫ظا الىمىطط مىهج مهمَ ،ى (٢ىاٖض بٖاصة ال٨خابت) الظي ًدلل ُٞه الجملت
ُ
) الظي ٌٗجي ؤن ما ٢بل الؿهم حٗاص ٦خابخه بما
بلى مسخلٖ ٠ىانغَا ،وٍغمؼ له بالؿهم (
بٗض الؿهم؛ ألظل جىيُذ م٩ىهاث الجملت والٗال٢اث ال٣اثمت بُجها.
ٞلخدلُل م٩ىهاث ظملت بؿُُت ٦ـ )The man hit the ball( :هجض ؤجها جخ٩ىن مً :اإلاؿىض بلُه
( )The manواإلاؿىض ( ،)hit the ballوؤن اإلاؿىض بلُه ٖباعة ًٖ مغ٦ب اؾمي م٩ىن مً :ؤصاة
حٗغٍ )the(٠واؾم ( ،)manوؤما اإلاؿىض ٖباعة ًٖ مغ٦ب ٗٞلي م٩ىن مًٗٞ :ل ( )hitومٟٗىthe ( ٫

َ )ballظا اإلاٟٗىَ ٫ى مغ٦ب اؾمي م٩ىن مً ؤصاة حٗغٍ ٠واؾم ،وَى ٌكبه اإلاؿىض بلُه في َظا.
والجضًغ بالظ٦غ ؤن َظا الخدلُل ٌكبه ٦شحرا الخدلُل الظي ٢ضمه البلىمٟلضًىن جدذ مؿمى:
(جدلُل اإلا٩ىهاث اإلاباقغة) ،ل" ً٨حكىمؿ٩ي ٢ض ؤيا ٝبلى طل ٪بياٞت َامت جخمشل في الىخاثج التي
٢ضمها للترُ٦ب الىدىي ،خُض ٌُٗض ؤو ٫مً ٦ك ًٖ ٠الُُٟ٨ت التي ًم ً٨ؤن ًٓهغ بها الترُ٦ب
الىدىي بلى خحز الىظىص بىاؾُت هٓام مً ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت"(.)1
ومٗجى (اإلا٩ىهاث اإلاباقغة) ؤي جدلُل الجملت بلى ؤظؼائها اإلاباقغة التي جخ٩ىن مً ٧لماث
نالث وٖال٢اث جغبِ بًٗها ببٌٗٞ ،مشال في ظملت (الغظل
ومىعُٞماث ً٩ىن بُجها نلت ؤو مجمىٕ
ٍ
ال٣ىي يغب ال٨غة) ،جىظض نلت بحن ٧لمتي (الغظل وال٣ىي) ال هجضَا مشال بحن ال٩لمخحن (ال٣ىي
وال٨غة) ،مما ًبرع اٖخباع ال٩لمخحن (الغظل ال٣ىي) ٖىهغا واخضا ٌؿمى (الجؼء اإلاباقغ) ،و٦ظلَ ٪ى
الخا ٫بحن ال٩لمخحن(يغب وال٨غة).
ُ
وٖىض جُبَُ ٤ظا الىمىطط جدلل الجملت بلى ؤظؼائها اإلاباقغة ،زم ًُدلل ٧ل ظؼء بلى ؤظؼاثه
ُ َّ
اإلاباقغة ،وَ٨ظا بلى ؤن ههل بلى ال٩لماث واإلاىعُٞماث ،وَ٨ظا جدلل ظملت (الغظل يغب ال٨غة) بلى
ظؼؤحها اإلاباقغًٍ ،وَما( :الغظل) و (يغب ال٨غة) ،زم ًُدلل اإلا٩ىن الٟٗلي (يغب ال٨غة) بلى ظؼؤًه
اإلاباقغًٍ (يغب) و (ال٨غة) ،زم هدلل اإلا٩ىهحن الاؾمُحن (الغظل) و (ال٨غة) بلى ؤصاة الخٗغٍ٠
والاؾم.
( )1لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.212:
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وٍم ً٨جىيُذ نىعة ٢ىاٖض جغُ٦ب ؤع٧ان الجملت بهىعة ؤٌؿغ ًٖ َغٍ ٤الخدلُل الصجغي آلاحي:
الجملت
مغ٦ب اؾمي

مغ٦ب ٗٞلي

(الغظل)

(يغب ال٨غة)

ؤصاة حٗغٍ٠

اؾم

ٗٞل

مغ٦ب اؾمي

(ؤ)٫

(عظل)

(يغب)

(ال٨غة)

ؤصاة حٗغٍ٠

اؾم

(ؤ)٫

(٦غة)

شيل سكم( )2 -1كىاكذ جشهيب أسوان الجملت كىذ حشىمعيي

ٌٗخبر َظا الىمىطط مً ال٣ىاٖض ؤًٞل مً الىمىطط الظي ؾب٣هٚ ،حر ؤن حكىمؿ٩ي ًغي ُٞه
بٌٗ ظىاهب الًٗ٠؛ ألهه ال ٌؿخُُ٘ ون ٠ظمُ٘ الجمل في اللٛت" ،ومجها الجمل التي ج٩ىن بُجها
ٖال٢ت مخباصلت ٧الجمل اإلابيُت للمٗلىم ( )Activeوالجمل اإلابيُت للمجهى )Passive( ٫في اللٛت
ؤلاهجلحزًت"(.)1
ٌ
ؤي ٠بلى طل ٪ؤن َظا الخدلُل بلى ؤع٧ان الجملت مغجبِ ؤؾاؾا باإلابجى صون اإلاٗجى ،خُض ً٠٣
ٖاظؼا ًٖ جدلُل بٌٗ الجمل التي جدخمل ؤ٦ثر مً مٗجى ؤو ما ٌؿمى بالجملت الٛامًت( ،)2وَظا ما
ّبِىه حكىمؿ٩ي في ظملت:
(ٞ )Old men and womenهي مً الجمل الٛامًت؛
ألن الهٟت (٢ )Oldض ج٩ىن ل٩لمت (َّ ،ِ٣ٞ )men
وَٗبر ٖجها ًٖ َغٍ ٤ألا٢ىاؽ بـ:
(Old men) and women

و٢ض ج٩ىن الهٟت ل٨ال ال٩لمخحن ( )men ,womenوَٗبر ٖجها ًٖ َغٍ ٤ألا٢ىاؽ بـ:
)Old (men and women

( )1لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م212 :
( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤اهٓغ حٗلُ٣اث اإلاترظم :خلمي زلُل ،م.223 :
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وَظا الٛمىى ال ًم ً٨ا٦دكاٞه ًٖ َغٍ ٤همىطط جغُ٦ب ؤع٧ان الجملت( ،)1وَى ما ؾماٍ
بٌٗ اللؿاهُحن الٗغب بااللخباؽ وؤوعصوا له بٌٗ ألامشلت ( :الغظا ٫وألاوالص ألا٢ىٍاء)(٣ٞ ،)2ض ً٩ىن
اإلاٗجى :الغظا( ٫وألاوالص ألا٢ىٍاء) ،و٢ض ً٩ىن (الغظا ٫وألاوالص) ألا٢ىٍاء.
ومً ظاهب آزغ هجض َظا الىمىطط ٖاظؼا ًٖ جدلُل مشل َظٍ الجمل(ُ :ص ِ ٘ٞاإلاا ٫مً ػٍض) و

ُ
(ؾ ِغ ١اإلاا ٫مً ػٍض) ٞهى ًىٓغ بلى َاجحن الجملخحن ٖلى ؤجهما مخمازلخان؛ ألهه ًىٓغ للجاهب الؿُخي
ٞحهما ،في خحن ؤن الترُ٦ب الٗمُٞ ٤حهما مسخلٟٞ ،٠ي ألاولى ص ٘ٞػ ٌٍض َ
اإلاا ، ٫وفي الشاهُت ُؾ ِغ ١مىه.
والظي ًُلخٔ مً َظا ؤن الجمل بجاهب بيُتها الٓاَغة جدخىي ٖلى بيُت ٖمُ٣ت جًبِ زىانها

الضاللُتٞ ،ال ًم ً٨الا٦خٟاء بىمىطط بيُت الٗبا ة ألهه ًُ ّ
٣ضم جدلُال لؿُذ الجملت( ،)3وبٗباعة ؤوؾ٘
ع
ِ
ًم ً٨ال٣ى ٫بن َظا الىمىطط ال ٌؿخُُ٘ جدلُل الجمل التي ً٩ىن لها ؤ٦ثر مً بيُت ٖمُ٣ت في جغُ٦بها
الؿُخي ،وال الجمل التي ً٩ىن بىائَا الؿُخي ًسخل ًٖ ٠بىائها الٗمُ٤؛ وطل ٪ألهه ً٨خٟي بضعاؾت
ما َى ْاَغ في الترُ٦ب ،وال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًم مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ البيُت الضازلُت للترُ٦ب(.)4
ؤي ٠بلى َظا وطا ٥ؤن جىلُض بٌٗ الجمل في اللٛت الٗغبُت٧ ،الجمل الٟٗلُت ،وَ ٤ٞظا
الىمىطط ُٞه ٌ
هىٕ مً الهٗىبت ،خُض بن جدلُل الجملت بلى ؤظؼائها "ًٟترى الخىالي بحن الٗىانغ
التي َّ
جخ٩ىن مجها ألاظؼاء اإلاباقغة"(٦ )5ما في( :الغظل ال٣ىي) و(يغب ال٨غة) في ظملت (الغظل ال٣ىي
يغب ال٨غة) ،ل ً٨جُبَُ ٤ظا الىمىطط ٖلى الجمل الٟٗلُت في اللٛت الٗغبُت ُٞه هىٕ مً الهٗىبت؛
وطل ٪لٗضم جىالي الٗىانغ التي ًخ٩ىن مجها الجؼء ،خُض ال جإحي مخخالُت مً خُض الترجِب٦ ،ما في
ظملت (يغب الغظل ال٣ىي ال٨غة) ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫خُض ٞهل بحن ٖىانغ الجؼء اإلاباقغ (يغب
ال٨غة) بٗىانغ ظؼء آزغ وهي (الغظل ال٣ىي).

(ً )1ىٓغ :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.212 -228 :
(ً )2ىٓغٞ :ازىعيٖ ،اص ،٫اللعاهيت الخىليذًت والخدىٍليت( ،2ٍ ،بحروث :صاع الُلُٗت2482 ،م) ،م ،12 :واهٓغ
ؤًًاٚ :لٟان ،مهُٟى ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.51 ،51 :
(ً )3ىٓغٞ :ازىعي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 :
(ً )4ىٓغٚ :لٟان ،مهُٟى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.43 :
()5الغقُض ،ؤبى ب٨غ ،اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت،
الؿىصان ،املجلض ألاو ،٫الٗضص ألاو2481( ،٫م) ،م.34:
52

ولِـ ألامغ  ِ٣ٞمً خُض ازخال ٝجغجِب الٗىانغ بخ٣ضًم ؤو جإزحر ،بل بلى ظاهب طلُ ٪وظض
ّ ٌ
م٩ىن هدىي ؤو ؤ٦ثر ،ؤو خظ ٝمجها"(.)1
ؤن َظا الىمىطط "ٚحر نالر للخُبُٖ ٤لى جغاُ٦ب ِػ ٍَض ٞحها
وبٗض ؤن َّ
ؤ٢غ حكىمؿ٩ي ب٣هىع همىطظُه الؿاب٣حن في جٟؿحر البجي الترُ٦بُت للجمل اججه بلى
ٖغى الىمىطط الشالض الظي ؤخضر به زىعة في اللؿاهُاث ،وبه ا٦خمل الخمشُل والخٟؿحر للترُ٦ب
الجملي ،وؤنبذ وزُ ٤الهلت بالجاهب الضاللي ،وَظا الىمىطط َى همىطط ال٣ىاٖض الخدىٍلُت.

اللىاكذ الخدىٍليت (:)Transformational Grammar
الحاحت إلى هزا الىمىرج:
ل٣ض ؾب ٤ال٣ى ٫بن الىماطط الؿاب٣ت "٢انغة بمٟغصَا ًٖ الىنى ٫بلى ون ٠قامل لتراُ٦ب
الجمل بُغٍ٣ت ُمغيُت ،والبض بطا جىزُىا الكمى ٫والبؿاَت في ونٟىا الىدىي مً اؾخ٨ما٢ ٫ىاٖض
جغاُ٦ب الخٗابحر بىىٕ آزغ مً ال٣ىاٖض َى الخدىٍالث الىدىٍت"( )2ؤو ال٣ىاٖض الخدىٍلُت.
طل ٪ؤن َظا الىىٕ مً ال٣ىاٖض ٢ض ّ
٢ضم خلىال ل٣هىع الىمىطظحن الؿاب٣حن ،و٧ان ؤوؾ٘ ؤ٣ٞا
وؤ٦ثر قمىلُت مجهماٞ ،هى ٌؿخٗمل ٢ىاٖض بيُت الٗباعة هٟؿها في جدضًض الٗال٢اث الٗمُ٣ت بحن
م٩ىهاث الترُ٦ب ألاؾاؾُت ،زم ٌؿخٗمل جدىٍالث هدىٍت ؤزغي للىنى ٫بلى الك٩ل ًٖ َغٍ٤
بياٞت ؤو خظ ٝؤو اؾدبضا ٫ؤو بٖاصة جغجِب الٗىانغ التي جخ٩ىن مجها الجمل(.)3
بمٗجى ؤهه ابخضٕ همىطظا ظضًضا مً ال٣ىاٖض جسخل ٠في َبُٗتها والىْاث ٠التي ج٣ىم بها ًٖ
ال٣ىاٖض في الىمىطظحن الؿاب٣حن٦ ،ما ّ
ً٣ضم َظا الىمىطط ونٟا ص٣ُ٢ا وقامال للبجى اللٛىٍت ٖلى
ازخال ٝؤق٩الها وفي مسخل ٠خاالتها ،وال ً٨خٟي بةخهاء م٩ىهاث الترُ٦ب وججؼثتها بلى م٩ىهاتها
اإلاباقغة.

( )1الغظىبي ،دمحم ،الىدى الخدىٍلي ٖىض حكىمؿ٩ي الخُىعاث وٖىانغ الخدىٍل ،املجلت الللميت ليليت التربيت ،لُبُا:
ظامٗت مهغاجت ،املجلض الشاوي ،الٗضص1225( ،8:م) ،م.51:
( )2الغقُض ،ؤبى ب٨غ  ،اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت مغظ٘
ؾاب ، ٤م ،55 :وٍىٓغ ؤًًا :لُىهؼ ،ظىن ،هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.211 :
(ً )3ىٓغ :الغقُض ،ؤبى ب٨غ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.55 ،53 :
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َ
ؤم ً٨بظلّ ٪
خل
َ ًٗٞغٍ ٤جُبُ ٤بخضي ٢ىاٖض الخدىٍل ،وهي بٖاصة جغجِب الٗىانغ
الهٗىبت الىاججت ًٖ ٖضم جىالي ٖىانغ الجؼء الىاخض في الجملت الٟٗلُت مً خُض الترجِب٦ ،ما في
ظملت (يغب الغظل ال٨غة) ٖلى ؾبُل اإلاشا.٫
وًٖ َغٍ ٤جُبُ٢ ٤اٖضة الخدىٍل بالخظ ٝؤم ً٨جدلُل ظملت الٟٗل اإلابجي للمجهى ،٫والتي
عجؼ همىطط ٢ىاٖض بيُت الٗباعة ًٖ جدلُلها؛ وبظل٢ ٪ضم حكىمؿ٩ي ٢ىاٖض ؤ٦ثر مغوهت في الخٗامل
م٘ الخاالث التي اؾخٗصخى الخٗامل مٗها في الىمىطظحن الؿاب٣حنُٖ ،غٞذ َظٍ ال٣ىاٖض بإهماٍ
الخدىٍل٦ ،ما ؾُإحي الخضًض ٖجها بمؼٍض مً الخٟهُل.
ُ

وللخدىٍل صوع ٦بحر في ٦ك ٠الٛمىى ًٖ التراُ٦ب اإلا ِلبؿت ؤو الٛامًت ( Ambiguit
ٟٞ )Grammaticalي بٌٗ ألاخُان ً٩ىن لبٌٗ التراُ٦ب ؤ٦ثر مً مٗجى مدخمل ،ؤو ًم ً٨عصَا

بلى ؤ٦ثر مً بيُت ٖمُ٣ت(.)1
ُ
ومً َظٍ التراُ٦ب اإلالبؿت(:)2
 اإلاهضع اإلاًا٦ :ٝما في ٢ىلهم( :مؿاٖضة الىالضًً)٣ٞ ،ض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن اإلاؿاٖضة م٣ضمت مً الىالضًً.
 oؤو ؤن اإلاؿاٖضة ّ
م٣ضمت لهما.
 الدكبُه بٗض الىٟي٦ :ما في ٢ىلهم( :ال ً٨خب الغظل مشل ؤزُه)٣ٞ ،ض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن الىلض ال ً٨خب وؤزاٍ ال ً٨خب ؤًًا
 oؤو ؤن ٧لحهما ً٨خب ل ً٨ألار ؤًٞل في ال٨خابت.
 oؤو ؤن الىلض ال ً٨خب  ،ول ً٨ؤزاٍ ً٨خب.
 الجاع واملجغوع٦ :ما في ٢ىلهم( :وظضث الغابُت لخماًت ألاَٟا ٫مً ظمُ٘ اإلاظاَب)٣ٞ ،ض
ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن ألاَٟا ٫مً ظمُ٘ اإلاظاَب.
 oؤو ؤن الخماًت مً ظمُ٘ اإلاظاَب.

(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،معجم كلم اللغت الىـشي( ،1ٍ ،بحروث :م٨خبت لبىان2442 ،م)  ،م.21،21 :
(ً )2ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،دساظاث لغىٍت( ،صّ )ٍ،
(ٖم ان :صاع الٟالح لليكغ والخىػَ٘2448 ،م) ،م 221 :وما بٗضَا.
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 اإلاىنى ٝوالهٟت اإلايؿىبت٦ :ما في ٢ىلهم( :الخٗاون الجماعي)٣ٞ ،ض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن الخٗاون ً٩ىن بحن ظماٖت وظماٖت.
 oؤو ؤن الخٗاون ً٩ىن بحن ؤٞغاص الجماٖت الىاخضة.
 الٛمىى في عص اإلاُٗىٖ ٝلى اإلاُٗىٖ ٝلُه بٗض خغ ٝالُٗ( ٠الىاو)٦ :ما في ٢ىلهم:
(ًيخجىن الهىاعٍش اإلاًاصة للُاثغاث واإلاهٟداث)٣ٞ ،ض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤجهم ًيخجىن الهىاعٍش واإلاهٟداث.
 oؤجهم ًيخجىن هىٖحن مً الهىاعٍش :هىٖا مًاصا للُاثغاث ،وهىٖا مًاصا للمهٟداث.
 الٛمىى في عص اإلاُٗىٖ ٝلى اإلاُٗىٖ ٝلُه بٗض خغ ٝالُٗ( ٠ؤو)٦ :ما في ٢ىلهم( :الٗلىم
ؤو الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت)٣ٞ ،ض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن الٗلىم هي الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت.
 oؤو ؤن الٗلىم جسخل ًٖ ٠الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت.
 oؤن الٗلىم هي الضعاؾاث  ،و٦الَما بوؿاهُت.
 الٛمىى في عص الهٟت بلى اإلاًا ٝؤو اإلاًا ٝبلُه٦ :ما في ٢ىلهم( :ازخباع الظ٧اء اللٛىي)،
٣ٞض ٌٗجي َظا الترُ٦ب:
 oؤن الازخباع َى اللٛىي.
 oؤو ؤن الظ٧اء َى اللٛىي.
و٢ض خاو ٫بٌٗ الباخشحن في الىٓغٍت الخدىٍلُت جدب٘ َظٍ التراُ٦ب الٛامًت في اللٛت الٗغبُت،
ََ
وزلهىا بإن للخدىٍل صو ٌع ٦بحر في ٦كٚ ٠مىيها وجىيُذ اللبـ ٞحها( )1وًٖ َغٍ٢ ٤ىاٖضٍ
الخدىٍلُت ًم ً٨ال٨كَ ًٖ ٠ظا الخٗضص في البيُاث الٗمُ٣ت( ،)2وؾُإحي الخضًض ًٖ َظا في ؤهماٍ
الخدىٍل.

(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،41:الباع ،ابتها ،٫مـاهش
هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت(،2ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب
الخضًض1224،م) ،م 281 :وما بٗضَا.
(ً )2ىٓغٚ :لٟان ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.222 :
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حلشٍف الخدىٍل:
بن مً الخ٢ - ٤بل الخٗغٍ ٠بالخدىٍل وزهاثهه -ؤلاقاصة بإن حكىمؿ٩ي اؾخ٣ى ٨ٞغة
الخدىٍل مً ؤؾخاطٍ َاعَـ الظي طَب بلى ؤن الخدىٍل ً٩ىن باقخ٣ا ١ظملت ؤو ٖضة ظمل مً
ظملت حؿمى (الجملت الىىاة)( ،)1ل٣ض اهُل٣ا مً هُ٣ت جهىعَما للخدىٍل ٖلى ؤهه ٖال٢ت بحن الجمل،
ل ً٨بٗض طل ٪ازخل ٠الغظالن لِؿل٧ ٪ل مجهما َغٍ٣ه في نُاٚت َظٍ ال٣ىاٖض الخدىٍلُت(،)2
ُ
ٞىظضث بٌٗ الازخالٞاث الجىَغٍت بُجهماٞ ،هاعَـ ٧ان ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب الخىػَعي الظي ؤٖا١
جلمُظٍ حكىمؿ٩ي في همىطظه ال٣اثم يمً ؤلاَاع الخىلُضي الخدىٍلي ،وَظا ما ظٗله ً٣ى" :٫ؤما في
هٓغٍتي ٞالخدىٍالث ُج َّ
دضص بُغٍ٣ت مسخلٟت ًٖ َاعَـ ،ألامغ الظي ًضٗٞجي لالٖخ٣اص ؤهه ٧ان مً
ألاخؿً لى ؤوي ازترث مهُلخا آزغ بض ٫مهُلر َاعَـ -الخدىٍل ،)3("-وٍب٣ى الًٟل
ّ
لدكىمؿ٩ي في جُىٍغ َظٍ الىٓغٍت ،ما م٨جها ؤن جدخل جل ٪اإلا٩اهت وجلٟذ بلحها ألاهٓاع.
ومً َىا وظب حؿلُِ الًىء ٖلى َظا الىمىطط ،زانت وؤهه ناع ٖىىاها لهظا اإلاىهج بإ٦مله،
ٞالخدىٍل ٖىض حكىمؿ٩ي َى ٖال٢ت ججم٘ بحن جغُ٦بحن وجغبِ بُجهما ،خُض ًخم "جدىٍل الترُ٦ب
الباَجي املجغص الظي ًدخىي ٖلى مٗجى الجملت بلى الترُ٦ب الٓاَغي املخؿىؽ ،الظي ًُ ّ
جؿض مبجى
ِ
الجملت وق٩لها قبه الجهاجي"(.)4
وٍٟؿغ طل ٪ظىن لُىهؼ بإن " ؤًت ٢ىاٖض حُٗي ل٩ل ظملت في اللٛت جغُ٦با باَىُا وجغُ٦با
ْاَغٍا ،وجغبِ بُجهما بىٓام زام ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٢ىاٖض جدىٍلُت ولى لم جه ٠هٟؿها بظل،)5("٪
ٞىن ٠الٗال٢ت بحن الترُ٦ب الباَجي والترُ٦ب الٓاَغي ٌؿمى جدىٍالٞ ،الترُ٦ب الباَجي ٌُٗي
(ً )1ىٓغ :اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج)  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.258 :
(ً )2ىٓغٚ :لٟان ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.48 :
(ً )3ىٓغ :الٗلىي ،ق٣ُٟت ،مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ،مغظ٘ ؾاب ،،٤م.14 ،18 :
( )4حكىمؿ٩ي ،مالمذ الىـشٍت الترهيبيت ( :)Aspects of the theory of syntaxم ،88:ه٣ال ًٖ :دمحم ٖلي الخىلي،
كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،18:وه٣ال ؤًًا ًٖ :الىُٗميَ ،ضي مىٖ ٤ٞبضالٗؼٍؼ ،أهماغ الخدىٍل
في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ كمشان أهمىرحا) عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت آ ٫البِذ،
(1224م)،م.28 :
(ً )1ىٓغ :لُىهؼ ،في ٦خابه ( ،)Introduction to theoretical linguisticsم ،148:ه٣ال ًٖ :دمحم ٖلي الخىلي،
كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
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ٌ
ٌ
مجغص وٞغضخي ًخىٖ ٠٢لُه مٗجى الجملت وجغُ٦بها بٗض ؤن جهبذ
جغُ٦ب
اإلاٗجى ألاؾاسخي للجملت ،وَى
جغُ٦با ْاَغٍا(.)1
"ٞالخدىٍل  -في ؤبؿِ حٗغٍٟاجهَ -ى جدىٍل ظملت بلى ؤزغي ،ؤو جغُ٦ب بلى آزغ ،والجملت
َ
املخ َّىٖ ٫جها هي ما ٌٗغ ٝبالجملت ألانل ،وال٣ىاٖض التي جخد٨م في جدىٍل ظملت ألانل ؤو البيُت
الٗمُ٣ت هي ال٣ىاٖض الخدىٍلُت ،وهي ٢ىاٖض جدظ ٝبٌٗ ٖىانغ البيُت الٗمُ٣ت ،ؤو جى٣لها مً
مى ٘٢بلى آزغ ،ؤو جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت ،ؤو جًُ ٠بلحها ٖىانغ ظضًضة"(.)2
ُ ّ
دى ٫البيُت الٗمُ٣ت للٛت بلى البيُت الؿُدُت
ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بن الخدىٍل َى بظغاء ً ِ
بىاؾُت ٖىانغ جدىٍلُت ٧الخظ ٝوالؼٍاصة وإٖاصة الترجِب وٚحرَا مً ٖىانغ الخدىٍل ،وَظٍ
ال٣ىاٖض الخدىٍلُت هي ٢ىاهحن ج٨مُلُت ج٨مل الضوع الظي ج٣ىم به ال٣ىاٖض الخىلُضًتٞ ،هي حٗمل
بٗض ال٣ىاٖض الخىلُضًت.
اللىاكذ الخىليذًت وكالكتها باللىاكذ الخدىٍليت:
ؾب ٤ال٣ى ٫بن ال٣ىاٖض الخىلُضًت هي الجملت ألانل التي ًىبش ٤مجها جغُ٦ب ؤو مجمىٖت مً
التراُ٦ب" ،وهي جؼوصها بإؾاؽ وؿخُُ٘ ؤن وكخ ٤مىه ظمُ٘ الجمل باؾخسضام جدىٍالث بؿُُت"

()3

وحؿمى َظٍ الجملت ألانل بالجملت الخىلُضًت" .وؤَم ون ٠لها ؤجها الجملت التي لها مٗجى مُٟض ،م٘
٧ىجها ؤ٢ل ٖضص مم ً٨مً ال٩لماث ،وم٘ ٧ىجها زالُت مً ٖىانغ الخدىٍلٞ ،جملت (ظاء ػٍض) ظملت
جىلُضًت ،ؤما ظملت (ػٍض ظاء) ٞلِؿذ جىلُضًت؛ ألن ٞحها ج٣ضًما وجإزحرا ،وَما مً وظىٍ الخدىٍل"(.)4
ؤما ال٣ىاٖض الخدىٍلُت ٞهي ٢ىاهحن ج٨مُلُت ج٨مل الضوع الظي ج٣ىم به ال٣ىاٖض الخىلُضًتٞ ،هي
حٗمل بٗض ال٣ىاٖض الخىلُضًت ،خُض ججغي ٖلحها مجمىٖت مً الٗملُاث اللٛىٍت ،حؿمى بالٗىانغ
الخدىٍلُت ؤو ألاهماٍ الخدىٍلُت٧ :الخظ ٝوالؼٍاصة والاؾدبضا ٫والخ٣ضًم والخإزحر وٚحرَا مً
ٖىانغ الخدىٍل ،ومً َز َّم جهبذ الجملت مسخلٟت ًٖ ق٩لها ّ
ألاولي اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت
الٗمُ٣ت.
(ً )2ىٓغ :الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب،٤م11:
(ٖ )2بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.21 :
( )3حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.81 :
( )4اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج)  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م( 258:بخهغٌ ٝؿحر).
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٩ٞل ٢ىاٖض جدىٍلُت هي جىلُضًت في الى٢ذ طاجه ،ل ً٨لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن ال٣ىاٖض
الخىلُضًت جدىٍلُت(٩ٞ ،)1ل ٢اٖضة جدىٍلُت جىلُضًت ،ولِـ ٧ل ٢اٖضة جىلُضًت جدىٍلُت.
وفي مؿا ١طل٧ ٪له ًىُل ٤حكىمؿ٩ي مً ٨ٞغة ُمٟاصَا ؤن الجملت الىاخضة ًم ً٨جدىٍلها بلى
()2

ٖضص ٦بحر مً الجمل .

ٞمشال الجمل آلاجُت:
الىلض َ
 ؤ٧ل ُ
الخبز في البِذ
الىلض في البِذ َ
 ؤ٧ل ُ
الخبز
الخبز ُ
 ؤ٧ل َ
الىلض في البِذ
الىلض َ
 ؤ٧ل في البِذ ُ
الخبز
 الىلض ؤ٧ل الخبز في البِذ.
 الىلض ؤ٧ل في البِذ َ
الخبز.
 الىلض في البِذ ؤ٧ل الخبز.
 في البِذ ؤ٧ل الىلض الخبز.
الخبز ُ
ؤ٧ل َ
 في البِذ َ
الىلض.
 في البِذ ُ
الىلض ؤ٧ل الخبز.
 في البِذ الخبز ؤ٧له الىلض.
َ
الخبز ؤ٧له الىلض في البِذ.








َ
الخبز ؤ٧له في البِذ الىلض.
َ
الخبز في البِذ ؤ٧له الىلض.
ُ
ؤ ِ٧ل الخبز في البِذ.
ُؤ٧ل في البِذ ُ
الخبز.
ِ
ُ ُ
الخبز ؤ ِ٧ل في البِذ.
ُ
ُ
َ
الىلض  ....بلخ
ؤ ِ٧ل الخبز مً ِ٢ب ِل ِ

(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
(ً )2ىٓغ :اؾخِخُت ،اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج)  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.254 :
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ُ َّ
٩ٞل َظٍ الجمل اجسظث ؤق٩اال مسخلٟت -ؤي "ؤهماَا ؾُدُت -إلا٩ىهاث ؤؾاؾُت واخضة جمشـل
بها الجمل ٖلى اإلاؿخىي الٗمُ ،)1("٤ؤي ؤن ُّ
حٗضص َظٍ الجمل ظاء هدُجت بٖماٖ ٫ضة جدىٍالث
مسخلٟت في م٩ىهاث ؤؾاؾُت واخضة جٓهغ ٖلى اإلاؿخىي الٗمُ ،٤والىٓغٍت الخدىٍلُت جىضر
الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن َظٍ الجمل ،وجدلل اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت اإلاىظىصة في الترُ٦ب الٗمُ ٤الظي
ً٩ىن ؤؾاؾا للمٗاوي ،وجىضر الخدىٍل الظي خهل ٞحها ٞجاءث بإق٩ا ٫مخباًىت ٖلى اإلاؿخىي
الؿُخي()2؛ ٗٞىضما جُٟض ؤ٦ثر مً ظملت واخضة اإلاٗجى طاجه ،بالغٚم مً جباًً جغاُ٦بها ،ه٣ى ٫بن
َظٍ الجمل مخدىلت مً ظملت واخضة مىظىصة في مؿخىي البيُت الٗمُ٣ت( ،)3ولظل٣ً ٪ى ٫بى٢غة:
بُاهاث
"بن ال٣ىاٖض الخدىٍلُت جىلض ٖضصا ٦بحرا مً الجمل ،اهُال٢ا مً البيُت الٗمُ٣ت هدى
ٍ
ؾُدُت مخٗضصة ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُبُ٢ ٤ىاٖض الخظ ٝوالؼٍاصة والخٗىٌٍ  ...بلخ(.)4
ج٩ىن الجملت الخىلُضًت لٛغى ؤلازباع ،وٚاًتها ه٣ل الخبر مً اإلاخ٩لم بلى الؿام٘ ؤو املخاَب،
مً ٚحر جىُ٦ض ؤو هٟي ؤو قغٍ ؤو هضاء ؤو جدظًغ ؤو بٚغاء ؤو ازخهام ؤو حُٗٓم  ...بلخٞ ،ةطا ؤعاص
ّ
ًدى ٫الجملت مً بَاعَا بلى بَاع آزغٞ ،الخدىٍلُت إلياٞت
اإلاخ٩لم بياٞت َظٍ اإلاٗاوي ٗٞلُه ؤن ِ
مٗجى ظضًض َج َّ
دى َ ًٖ ٫اإلاٗجى الظي ٧ان للجملت الخىلُضًت ،بىاؾُت ؤهماٍ الخدىٍل املخخلٟت(.)5
و٢ض ًدؿ٘ الخدىٍل في الجملت لِكمل الخدىٍل في اإلاٗجى ؤًًا خُض ج٩ىن الجملت في ْاَغَا
ٖلى جغُ٦بُ ،وٍ٣هض به مٗجى جغُ٦ب آزغ"( ،)6وَى ؤن ج٩ىن الجملت في بيُتها الؿُدُت جضٖ ٫لى
مٗجى مٛاًغ للمٗجى الظي جضٖ ٫لُه في بيُتها الٗمُ٣ت٧ ،إن ً٩ىن ْاَغ الجملت ؤلازباع و٢هضَا

( )1الغقُض ،ؤبى ب٨غ ،اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.81:
(ً )2ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.85 :
(ً )3ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البؿُُت) ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.24 :
( )4بى٢غة ،وٗمان ،اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.248 :
(ً )5ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،88:وبكحر ،زحرًت بكحر ؤخمض  ،الجملت الٗغبُت
بحن الخىلُضًت والخدىٍلُت ،املجلت الليبيت للذساظاث ،لُبُا :صاع الؼاوٍت لل٨خاب1221( ،8 :ٕ ،م) م.23:
(ٖ )3بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت  ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.83 :
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الُلب ،ؤو ً٩ىن ْاَغَا الاؾخٟهام و٢هضَا الخعجب ؤو الخد٣حر  ...وَى ما ؤؾماٍ ؤخض الباخشحن
٦ىىٕ ظضًض مً الخدىٍل(.)1
بالخدىٍل الضاللي ٍ
أهىاق اللىاهحن الخدىٍليت:
للىنى ٫بالبيُت الٗمُ٣ت بلى ق٩لها الجهاجي (البيُت الؿُدُت) البض ؤن جسً٘ ملجمىٖت مً
ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض الخدىٍلُت ،وجإحي َظٍ ال٣ىاهحن ٖلى نىٟحن مسخلٟحن:
 ال٣اهىن الازخُاعي ؤو الجىاػي (:)optional rule
وَى ال٣اهىن الظي ًجىػ جُبُ٣ه وٖضم جُبُ٣ه ،وَظٍ ال٣ىاهحن هي التي جدُذ لىا الخىىَ٘ في
ال٨المٞ ،اإلاخ٩لم له الخُاع في ؤن ً٣ى ٫ؤي نُٛت مما ًلي:
ظاَض ال٩اجب بال٣لم ،بال٣لم ظاَض ال٩اجب ،ال٩اجب ظاَض بال٣لم ،ظاَض بال٣لم ال٩اجب(.)2
وألامشلت ٖلى َظا ال٣اهىن ٦شحرة ،مجها٢ :اٖضة البىاء للمجهى ،٫ؤو ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به ٖلى
الٟاٖل ظىاػا ،ؤو ٢ىاٖض الىهي والاؾخٟهام  ...بلخ.
 ال٣اهىن ؤلاظباعي ؤو الىظىبي (:)obligatory rule
وَى ال٣اهىن الظي البض مً جُبُ٣ه ٖلى ٧ل ظملت؛ لخهبذ صخُدت هدىٍا( ،)3وبضوهه
جهبذ الجملت ٚحر ٢ىاٖضًت ،ؤو جيخ٣ل بلى بيُت ٖمُ٣ت ؤزغي.
ومً ؤمشلخه٢ :اٖضة اإلاُاب٣ت في الٗضص والجيـ في الخاالث الىظىبُت للمُاب٣ت ،وخظٝ
الٟٗل في باب ؤلاٚغاء والخدظًغ والازخهام ،واؾخسضام خغ٦ت ال٨ؿغ بض ٫الٟخذ ٖىض
ههب ظم٘ اإلااهض الؿالم  ...بلخ.
وَظٍ ال٣ىاهحن ال جخم بال بمجمىٖت مً الٗىانغ حؿمى ٖىانغ الخدىٍل ؤو ؤهماٍ الخدىٍل.

(ً )2ىٓغ :ػٍضًٞ ،ل ًىؾً ٠ىؾ ،٠البيُت الٗمُ٣ت وصوعَا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبىٍه ،ظلعلت دساظاث كشبيت
وإظالميت ،مشهضاللغاث ألاحىبيت والترحمت  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.255 -252 :
(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دساظاث لغىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.32 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م31 :
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أهماغ الخدىٍل كىذ حشىمعيي:
هي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن اللٛىٍت جى٣ل الجملت البؿُُت الخىلُضًت بلى ظملت جدىٍلُت ،ؤي ّ
ًخم
بمىظبها جدىٍل التراُ٦ب الباَىُت بلى جغاُ٦ب ْاَغٍت) ،(1وهي ٢ىاٖض جدظ ٝبٌٗ ٖىانغ البيُت
الٗمُ٣ت ،ؤو جى٣لها مً مى ٘٢آلزغ ،ؤو جدىلها بلى ٖىانغ مسخلٟت ،ؤو جًُ ٠بلحها ٖىانغ
ظضًضة(" ،)2و٢ض ؤ٦ض حكىمؿ٩ي ؤن َظٍ ال٣ىاٖض هي وخضَا ال٣اصعة ٖلى ون ٠اللٛت ،وجٟؿحر
مُُٗاتها٦ ،ما ؤجها هي وخضَا ال٣اصعة ٖلى الغبِ بحن الجمل التي بُجها نلت ما ،وهي ؤًًا ال٣اصعة
ٖلى ٦ك ٠الٛمىى الظي ً٨خى ٠بًٗها"( ،)3ومً ؤَم ٖىانغ الخدىٍل التي ط٦غَا حكىمؿ٩ي:
 oالخظ)Deletion( ٝ
ًخم بمىظب َظا الىمِ خظٖ ٝىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الترُ٦ب.
وٍم ً٨جمشُله بـ :ؤ  +ب

ب

()4
بمٗجى ُّ
خظٞذ.
جدى ٫الٗملُت ؤ  +ب بلى (ب)  ، ِ٣ٞؤي ؤن (ؤ) ِ

وَى ْاَغة مكتر٦ت في اللٛاث ؤلاوؿاهُت ،خحن ًمُل اإلاخ٩لم بلى خظ ٝالٗىانغ اإلا٨غعة ،ؤو التي
ًمٞ ً٨همها مً الؿُا ،)5(١وٍبحن حكىمؿ٩ي بإهه ًم ً٨خظٖ ٝىهغ ما  ِ٣ٞبطا ٧ان َّ
م٣غعا طل٪
ّ
مخٗل٣ت به ،وجدخىي ؾماجه اإلاعجمُت ،ؤو بطا ٧ان ٖىهغا طا صاللت طاجُت؛
مً زالٖ ٫باعة جغُ٦بُت ِ
وألظل طل ٪ؤحى باإلاشا:٫
 -الغظل [الظي ظىن عؤي]

]The man [who John saw

(ً )2ىٓغ :الىُٗميَ ،ضي مى ،٤ٞأهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ
كمشان أهمىرحا) عؾالت ماظؿخحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
(ٖ )2بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت  ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.21:
( )3الجىضيَ ،ه دمحم ،نُ ٜألامغ في الٗغبُت ،بدض في يىء هٓغٍت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىٍلُت ،مجلت وليت الللىم
حاملت اللاهشة ،مهغ ،الٗضص2444( ،14 :م) ،م.212 :
( )4الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
( )5الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج)( ،ص( ،)ٍ.بحروث :صاع الجهًت الٗغبُت2483 ،م)،
م.244:
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َ
ّ ّ
ّ
ج٣غع صاللت يمحر الىنل( )Who( )1بمٗجى ؤن الاؾم اإلاىنى٫
وبحن ؤن الٗباعة الاؾمُت (الغظل) ِ
َ
َج َّ
دض َص ًٖ َغٍَ ٤ظٍ الٗباعة الاؾمُت؛ ومً ز َّم ًم ً٨خظٞه ،وهدهل ٖلى:
 -الغظل [ظىن عؤي] ؤو عآٍ

]The man [John saw

وٍجب الخىبُه بلى ؤن خظ ٝالاؾم اإلاىنىَ ٫ىا ال ًم ً٨جُبُ٣ه ٖلى اللٛت الٗغبُت م٘ ب٣اء
مدل الجملت نلت لهظا اإلاىنى ٫املخظوٞ" ،ٝالترُ٦ب :الغظل [ظىن عآٍ] صخُذ ٖلى ؤهه ظملت،
وٚحر صخُذ ٖلى ؤهه مغ٦ب اؾمي ُو ِنُٞ ٠ه الغظل باؾم مىنى ٫مدظو.)2("ٝ
ُوٍ ّبحن حكىمؿ٩ي ؤهه بطا ٧ان يمحر الىنل ال ً٣غعٍ ُّ
ؤي شخيء ٦ما في جغُ٦ب:
ِ
 -ؤحؿاء[ ٫مً ظىن عؤي]

]I wonder [who John saw

ٞةهه ٖىض خظ ٝيمحر الىنل َظاٞ ،ةن الجملت جهبذ ٚحر ٢ىاٖضًت:
 -ؤحؿاء[ ٫ظىن عؤي]

]I wonder [John saw

()3

ومً ؤمشلت الخظ :ٝخظ ٝالٟاٖل٦ ،ما في، (Penelope hates to wash dishes) :
ٞالجملت اخخىث ٖلى ٗٞلحن ،وٖلُه ٞةن ( )Penelopeفي البيُت الٗمُ٣ت هي الٟاٖل للٟٗل الشاوي
( ،)washل٨ىه خظٞه ٖىض الخدىٍل بلى البيُت الؿُدُت(.)4

( )1يمحر الىنل ً٣هض به الاؾم اإلاىنى.ٍ ٫
(ً )2ىٓغ :حٗلُ٣اث مترظم ٦خاب اإلالشفت اللغىٍت :ػبيلتها وأصىلها واظخخذامها ،لدكىمؿ٩ي ،جغظمت وحٗلُ :٤دمحم
ٞخُذ( ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي2441 ،م) ،م.245 ،243 :
(ً )3ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،ملشفت اللغت ،جغظمت :مخي الضًً خمُضي( ،2ٍ ،الغٍاى :صاع الؼَغاء لليكغ والخىػَ٘،
1221م) ،م.214 – 213 :
( )4الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.212:
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 oالؼٍاصة ؤو ؤلاياٞت ()Addition
ًخم بمىظب َظا الىمِ ػٍاصة ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الترُ٦بٖ ،لى ؤن ًخم ب٣اء الٗىهغ
ألاوٖ ٫لى ما َى ٖلُه ،وًٍا ٝبلُه ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىهغ(. )1
وٍم ً٨جمشُله بـ :ؤ
ؤو :ؤ  +ب

ؤ  +ب(.)2

ؤ  +ب  +ط(.)3

ومً ؤمشلت الؼٍاصة الظي ظاء بها حكىمؿ٩ي في ٦خابه البجى الترُ٦بُت :الخدىٍل بالىٟي بةياٞت
( )notبٗض اإلاىعُٞم الشاوي بطا ٧ان الترُ٦ب ًدخىي ٖلى مىعُٞمحن ٖلى ألا٢ل ،وجًا ٝبٗض اإلاىعُٞم
ألاو ٫بطا ٧ان الترُ٦ب ًدخىي ٖلى مىعُٞم واخض ٞ ،ِ٣ٞخخدى ٫الجمل اإلاشبخت اإلاىظىصة في ال٣اثمت
(ؤ) بلى ظمل مىُٟت جمشلها ال٣اثمت (ب) (:)4
(ؤ)
They can come.
They have come.
They are coming.

(ب)
They can not come.
They have not come.
They are not coming.

ٞؼٍاصة الٗىهغ (َّ )notؤزغ في اإلاٗجىَّ ،
ٞدى ٫الجملت مً ؤلازباث بلى الىٟي .و٢ض جؼٍض ؤلاياٞت
"بةصزاٖ ٫ىهغ آزغ ()do؛ لُ٣ىم بدمل الالخ٣ت ٚحر املخمىلت"( )5ومشا ٫طل:٪
John comes.
John arrived.

John does not come.
John did not arrive.

و٢ض ج٩ىن الؼٍاصة بٗىهغ ال ًازغ في اإلاٗجى ٖلى مؿخىي البيُت الٗمُ٣ت ،بهما جُٟض وُْٟت
ُ
جغُ٦بُت للبيُت الؿُدُت ،و٢ض ح َٗ ّض لىها مً ؤلىان الؼزاع ،ٝوٍخمشل َظا في بٌٗ ال٩لماث ،مشل:
( )Thereو (٣ُٞ )6()itا:٫
(ً )1ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.44 :
( )2الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
( )3الخىلي ،معجم كلم اللغت الىـشي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م.1 :
(ً )4ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 81 :وما بٗضَا.
(ً )5ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.84 :
(ً )6ىٓغ :الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.211 ،211:
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ًىظض ٞغؽ الجهغ في خ٣ل الظعة طل٪
ًىظض ٦شحر مً الىاؽ زاعط الٗمل

There is a hippopotamus in that cornfield.
There are many people out of work.

٩ٞلمت ( ) thereلِـ لها مٗجى في البيُت الٗمُ٣ت ،ومً خُض البيُت الؿُدُت ٣ٞضمذ وُْٟت
َ
جغُ٦بُت ٞجاءث ٞاٖال للٟٗل اإلاىظىص في الجملت ،ومً ز َّم ٞهي هىٕ مً ؤهىإ الؼٍاصة؛ ألن ؤنل
الترُ٦ب َى:
A hippopotamus in that cornfield.
Many people out of work.

و٧لمت (٦ )itظل ،٪لِـ لها مٗجى في البيُت الٗمُ٣ت ،بهما ج٣ضم ٞاٖال في البيُت الؿُدُت،
ومشالها:
It is raining.
It is Penelope that look my book.

 oالخمضص ؤو الخىؾ٘ ؤو الخىؾٗت ()Expansion
ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًخمضص الٗىهغ بلى ٖىهغًٍ آزغًٍ مسخلٟحن.
وٍم ً٨جمشُله بـ :ؤ

ب  +ط(.)1

ومشاله ٖىض حكىمؿ٩ي :بياٞت (ٖ )sلى الٟٗل اإلاًاعٕ البؿُِ اإلاٟغص
) (She drives her carبةياٞت (ٖ )sلى الٟٗل (.)drive
وٍظَب خؿام البهيؿاوي في الخٟغ٢ت بِىه وبحن الؼٍاصة ،بلى ؤن في الؼٍاصة ًب٣ى الٗىهغ (ؤ) ٖلى
ما َى ٖلُه ،م٘ ػٍاصة ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر ٖلُه ،ؤما في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغ (ؤ) جماما ،خُض
ًخدى ٫بلى ٖىهغًٍ آزغًٍ مسخلٟحن ًٖ الٗىهغ ألاوَ ٫ما( :ب وط)(.)2
هدى مسخلٞ ،٠هى ًىٓغ بلحهما مً هاخُت
ل ً٨ؾمحر ؾخِخُت ًظَب بلى الخٟغ٢ت بُجهما ٖلى ٍ
اهخماء الٗىهغ َّ
املخى ٫بلى الٗىهغ ٢بل الخدىٍل وٖضم اهخماثه ،بمٗجى ؤن الؼٍاصة ٖىضٍ جخمشل في
بياٞت ٖىهغ ظضًض لم ً ً٨له وظىص ؤنال في الترُ٦بٞ ،ا٢ترح حٗضًال ل٣اهىن الؼٍاصة وَى:

( )1الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
(ً )2ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب.44 :٤
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ؤ

ؤ  +ب:ب

ؤ

ؤي ؤن (ؤ) جخدى ٫بلى (ؤ) و (ب) ،خُض (ب) ال جيخمي بلى (ؤ) ؤي ؤن (ب) ٚحر مخًمىت (ؤ) ،ومشالها:
(ؤؾاٞغ ػٍض؟) ٞةن َمؼة الاؾخٟهام لِؿذ امخضاصا ألخض ٖىهغي الترُ٦ب ،ؤي ؤجها ال جيخمي بلى
َ
ؤخضَما ،ومً ز َّم الخدىٍل َىا بالؼٍاصة ،ال بالخىؾٗت.
ؤما الخمضص ٖىضٍ ُٞخمشل في بياٞت ٖىهغ ظضًض ًيخمي ألخض ٖىانغ الترُ٦بٞ ،ا٢ترح حٗضًال
ل٣اهىن الخمضص وَى :ؤ

ؤ  +ب:ب

ؤ.

ؤي ؤن (ؤ) جخدى ٫بلى (ؤ) و (ب) ،خُض (ب) جيخمي بلى (ؤ)(.)1
 oالخ٣لو ؤو الازخهاع ؤو الخًُِ)Reduction( ٤
َّ
ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًخ٣لو الٗىهغان صازل الترُ٦ب بلى ٖىهغ واخض.
وٍم ً٨جمشُله ب ــ :ؤ  +ب

ط ،بط ج٣لو الغمؼان ؤ  +ب وؤنبدا عمؼا واخضا َى ط(.)2

ومً ؤمشلت الخ٣لُو :ؤؾئلت الاؾخٟهام املجاب ٖجها بـ٩لمت Yes( :ؤو  )Noالتي حٛجي ًٖ ج٨غاع
الؿااٞ ،٫خ٣ى:٫
?Can you arrive

وج٩ىن ؤلاظابت Yes, I can :ؤو No, I can not

?Did he arrive

وج٩ىن ؤلاظابت Yes, he did :ؤو No, he did not

?Have they arrived

وج٩ىن ؤلاظابت:

 Yes, they haveؤو No, they have not

َ
ا٦خُٟذ ب٣ى )yes( :٫ؤو (،)no
ولَ ً٨ظٍ ؤلاظاباث بظاباث َىٍلت لم ًضزلها الخ٣لُوٞ ،ةطا
٣ٞض َّ
خىلذ الترُ٦ب بىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الخ٣لُو ،خُض ظاءث َظٍ ال٩لمت ٗ٦ىهغ
ظضًضَ ،
وؤٚى ْذ ًٖ ج٨غاع الٗىانغ اإلاىظىصة في ظملت الاؾخٟهام ،وازخهغث ؤلاظابت.

(ً )1ىٓغ :اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد الٗغا :١اإلاىعص ،مج:
2484( ،2:ٕ ،28م) ،م.41 ،41 :
( )2الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
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وٍظَب خؿام البهيؿاوي في الخٟغ٢ت بِىه وبحن الخظ ،ٝبلى ؤن الخظ٩ً ٝىن في الترُ٦ب
َ
ُٞسخ ِهغ الٗىهغًٍ (ؤ+ب)
ٖىهغان َما( :ؤ+ب) ُٞدظ ٝؤخضَما ،وٍب٣ى آلازغ ،ؤما في الخ٣لو
وٍدل مدلهما ٖىهغ آزغ َى (ط)(.)1
هدى مسخلٞ ،٠هى ًىٓغ بلحهما مً هاخُت
ل ً٨ؾمحر ؾخِخُت ًظَب بلى الخٟغ٢ت بُجهما ٖلى ٍ
اهخماء الٗىهغ َّ
املخى ٫بلى الٗىهغ ٢بل الخدىٍل وٖضم اهخماثه ،بمٗجى ؤن الخظٖ ٝىضٍ ًخمشل في
خظ ٝؤخض ٖىانغ الترُ٦ب ٖىضما ال ً٩ىن الٗىهغ َ
مخً َّمىا في الٗىهغ اإلاىظىص في الترُ٦ب،
ٞا٢ترح حٗضًال ل٣اهىن الخظ:ٝ
وَى :ؤ  +ب
ؤو :ؤ  +ب

ؤ:ب
ب:ؤ

ؤ
ب

َّ
مخًمىا في
ؤي ؤن الترُ٦ب اإلا٩ىن مً الٗىهغًٍ (ؤ) و (ب) جخدى ٫بلى (ؤ) خُض ال ً٩ىن الٗىهغ (ب)
َّ
مخًمىا في (ب) ،وطل ٪مشل خظ ٝالٟاٖل
(ؤ) ،ؤو ؤجهما ًخدىالن بلى (ب) ،خُض ال ً٩ىن الٗىهغ (ؤ)
ؤو اإلابخضؤ ؤو الخبرٞ ،الٟاٖل لِـ ظؼءا مً الٟٗل ،واإلابخضؤ لِـ ظؼءا مً الخبر ،والخبر لِـ ظؼءا
مً اإلابخضؤ.
َّ
مخًمً في الٗىهغ الباقي
ؤما الخ٣لو ٖىضٍ ؤو الخًُُِٞ ٤خمشل في خظٖ ٝىهغ مً الترُ٦ب
ُٞهٞ ،ا٢ترح حٗضًال ل٣اهىن الخ٣لو:
وَى :ؤ  +ب

ؤ:ب

ؤ

ؤو :ؤ  +ب

ب:ؤ

ب

َّ
مخًمىا في
ؤي ؤن الترُ٦ب اإلا٩ىن مً الٗىهغًٍ (ؤ) و (ب) ًخدى ٫بلى (ؤ) خُض ً٩ىن الٗىهغ (ب)
َ
َّ
مخًمىا في (ب) ،ومشاله :الٟٗل( :خىَ ٢ل) ؤي:
(ؤ) ،ؤو ؤجهما ًخدىالن بلى (ب) ،خُض ً٩ىن الٗىهغ (ؤ)
(٢ا ٫ال خى ٫وال ٢ىة بال باهلل)ٞ ،هظٍ الهُٛت اإلاىدىجت جًمىذ الٗىهغًٍ املخظوٞحن وَما٢( :ا )٫و
(ال خى ٫وال ٢ىة بال باهلل)(.)2

(ً )1ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب.44 :٤

(ً )2ىٓغ :اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م:
.44 ،41
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وٍغي بٌٗ الضاعؾحن ؤن الٟغ ١بحن الخ٣لو وبحن الخظ ٝفي اللٛت الٗغبُت ً٨مً في ؤن الخظٝ
ً٩ىن في الٗىانغ الغثِؿت ،والخ٣لو ً٩ىن في الٗىانغ اإلا٨ملت في الجملت(.)1
 oؤلاخال ٫ؤو الاؾدبضا)Replacement( ٫
ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًىي٘ ٖىهغ م٩ان آزغ؛ ألصاء هٟـ الىُْٟت الىدىٍت م٘ الخٟاّ
ٖلى م٣بىلُت الجملت مً الىاخُت الضاللُت( ،)2وٍخم بمىظب َظا الىمِ وي٘ ٖىهغ م٩ان ٖىهغ
آزغ ،وٍم ً٨جمشُله بـ:
ؤ

ب ( ،)3خُض َّ
خل الٗىهغ (ب) مدل الٗىهغ (ؤ)

ؤ

ط  ،خُض َّ
خل الٗىهغ (ط) مدل الٗىهغ (ؤ).

ومً ؤمشلت ؤلاخال ٫ما ٌٗغ ٝبالًماثغ الاوٗ٩اؾُت ( )Antecedentالتي ٌُكترٍ ٞحها ؤن
ًخ٣ضمها اؾم ٌٗىص ٖلُه الًمحر الاوٗ٩اسخي ،ومشا ٫طل:٪
The girl cheats herself.

ٌ
جدىٍل باإلخال ٫خُض خل الًمحر الاوٗ٩اسخي ( )herselfمدل الٗباع ِة الاؾمُت ( The
ُٟٞه
 ،)girlومشله في الٗغبُت :الىلض يغب هٟؿه(.)4
ّ
ًدى ٫الجمل اإلاىظىصة في ال٣اثمت (ؤ)
ومً ؤمشلت ؤلاخالٖ ٫ىض حكىمؿ٩ي :الخدىٍل بـ ( )soالظي ِ
بلى الجمل اإلاىظىصة في ال٣اثمت (ب):
(ؤ)



(ب)

John arrives, I ᴓ arrive
John can arrive, I ᴓ can arrive
John arrives, I ᴓ have arrive

John arrives and so do I
John can arrive and so can I
John has arrived and so have

(ً )1ىٓغ :الباع ،ابتها ،٫مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت،
مغظ٘ ؾاب.41: ،٤
( )2الخىلي ،معجم كلم اللغت الىـشي ،مغظ٘ ؾاب ٤م.151 :
( )3الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
(ً )4ىٓغِٖ :سخى ،جِؿحر دمحم ،ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الحرمى،٥
ألاعصن2484( ،م) م.14 ،11 :
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ٞجمل ال٣اثمت (ب) صزلها الخدىٍل بالخٗىٌٍ ،الظي َّ
ٖىى الجؼء الشالض مً ظمل ال٣اثمت (ؤ)
باإلاىعُٞم (٣ٞ ،)soام الٗىهغ ( )soم٣ام الجملت الٟٗلُت٦ ،ما ً٣ىم الًمحر ( )heم٣ام الٗباعة
الاؾمُت(.)1
ٌ
َ
الجمل الؿاب٣ت همِ آزغ مً ؤهماٍ الخدىٍلَ ،ى الخدىٍل بةٖاصة الترجِب،
َظا و٢ض صزل
خُض َّ
حٛحر مى ٘٢الجؼء ألاو ٫والشالض َّ
وخل ؤخضَما م٩ان آلازغ ،وَظا ما ؾُإحي الخضًض ٖىه في
الىمِ الخالي.
ّ
هلخو ما جىنل بلُه البدض في ألاهماٍ الؿاب٣ت؛ خُض
ل٢ ً٨بل الخضًض ًٖ الىمِ ألازحر ِ
ُ
الٟهل بُجها٣ٞ ،ض ًلبـ ٖلُه الخٟغٍ ٤بحن الخظٝ
بجها جخضازل ُٞما بُجها و٢ض ًلبـ ٖلى الضاعؽ
والخ٣لو ،ؤو بحن الؼٍاصة والخمضص ،ؤو بحن ؤلاخال ٫و الخمضص ،ؤو بحن ؤلاخال ٫والخ٣لو.
و٢ض خاو ٫بٌٗ اللؿاهُحن جدضًض بٌٗ اإلاٟاع٢اث بحن الخظ ٝوالخ٣لُو ،وبحن الؼٍاصة
والخمضص ؤمشا ٫ؾمحر ؾخِخُت ،وخؿام البهيؿاوي ،وابتها ٫الباع٩ٞ ،ان لؼاما عبِ َظٍ آلاعاء والجم٘
بحن ما ًبضو مجها ٖلى ه.ٌُ٣
بضاًت ًجب عنض اإلاٟاع٢اث بحن ؤلاخال ٫وبحن الخمضص والخ٣لو؛ خُض بن َىاٖ ٥ال٢ت بِىه وبحن
مٟهىمي الخمضص والخ٣لوَ ،اإلاا ؤهىا ٞحهما وؿدبضٖ ٫ىهغا بأزغ ،م٘ ػٍاصة ٖىهغ ؤو خظٖ ٝىهغ،
وبٗباعة ؤزغي ًم ً٨ال٣ى ٫بن:
الخمضص ٌكبه ؤلاخال ٫بال ؤن في الخمضص ػٍاصةٞ ،اإلخال :٫ؤ

ب  ،والخمضص :ؤ

ب+ط ٟٞ ،ي

ؤلاخالً ٫سخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل مدله الٗىهغ (ب) ،ؤما في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل
مدله ٖىهغان ؤو ؤ٦ثرَ ،ما( :ب و ط)٩ٞ ،ل جمضص بخال ،٫ولِـ ٧ل بخال ٫جمضصا.
ُ
ُ
(ٖلمذ ؤن
(ٖلمذ قِئا) حؿخُُ٘ جىؾُ٘ َظٍ الجملت ٞخ٣ىٖ ٫لى ؾبُل اإلاشا:٫
ٗٞىضما ج٣ى:٫
مؿاٞغ) ،جم جىؾُ٘ الترُ٦ب َىا بةخال ٫الترُ٦ب الاؾمي (بن ػٍضا مؿاٞغ) ّ
ٌ
اإلا٩ىن مً ٖضة
ػٍضا
ٖىانغ َّ
مدل الٗىهغ (قِئا).

(ً )1ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.88 ،85 :
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ُ
و٦ظل ٪الخ٣لو ٞهى ٌكبه ؤلاخال ٫بال ؤن في الخ٣لو ه٣هاها وخظٞاٞ ،اإلخال :٫ؤ
والخ٣لو :ؤ  +ب

ب،

طٟٞ ،ي ؤلاخالً ٫سخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل مدله الٗىهغ (ب)  ،ؤما في

الخ٣لو ُٞسخٟي الٗىهغان (ؤ و ب) وٍدل مدلهما ٖىهغ واخضَ ،ى( :ط)٩ٞ ،ل ج٣لو بخال،٫
ولِـ ٧ل بخال ٫ج٣لها.
ٗٞىضما ج٣ى٦( :٫خب دمحم الضعؽ ،وزالض ؤًًا) ؤهذ ج٣هض٦( :خب دمحم الضعؽ ،وزالض ٦خب
الضعؽ) ل٨ىَّ ٪
يُ٣ذ الجملت ،خُض اؾخٛىِذ ًٖ ج٨غاع جغُ٦ب (زالض ٦خب الضعؽ) وطل ٪بةخال٫
٧لمت (ؤًًا) بضال ًٖ َظٍ الجملت.
وبًٗهم ّ
ٖض الخٗبحر بـ ( )tooهىٖا مً الخدىٍل باإلخال٣ُٞ ،٫ى:٫
John likes Mary and Bill does too

بط ٌكحر الٗاثض بٗض ( )doesبلى الٗباعة ألاولى( ، )1ل ً٨الظي ًبضو لي ؤن ظٗل َظا الخدىٍل جدىٍال
َ
بخال٫
بالخ٣لُو ؤص١؛ ألهه ؤحى بٗىهغ ظضًض ( )tooؤٚجى ًٖ ج٨غاع الٗىهغًٍ الؿاب٣حنٞ ،لم ًً٨
ٖىهغ مدل ٖىهغ ،بهما بخالٖ ٫ىهغًٍ مدل ٖىهغ ،وَظا ج٣لُو.
ٍ
و٦ظل ٪ؤلاظابت بـ (  yesؤو ٣ٞ ) noض ٖضَا ؾمحر اؾخِخُت مً الخدىٍل باإلخال ،)2(٫وألاص ١ؤجها
ج٣لُو؛ للؿبب الؿاب ٤هٟؿه؛ ٞإصاة الجىاب ؤٚىذ ًٖ بٖاصة الترُ٦ب ،والترُ٦ب لِـ ٖىهغا
ّ
واخضا ،بهما َى ّ
م٩ىن مً ؤ٦ثر مً ٖىهغ ،ؤي ؤن ؤصاة الجىاب اإلا٩ىهت مً ٖىهغ واخض خلذ مدل
ٖىهغًٍ وؤ٦ثر .
وزالنت ال٣ى ٫ؤن الخمضص والخ٣لو همُان مً ؤهماٍ الخدىٍل ًضزالن في همِ آزغ َى
ؤلاخال٩ٞ ،٫ل جمضص ؤو ج٣لو ًُ٩ىهان بخالال ،ولِـ ٧ل بخالً ٫مّ ً٨
ٖضٍ جمضصا ؤو ج٣لها.
ٞاإلخالً :٫دل ُٞه ٖىهغ مدل ٖىهغ ،صون ػٍاصة ؤو ه٣هان.
والخمضصً :دل ُٞه ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ.
والخ٣لوً :دل ُٞه ٖىهغ مدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ .

(ً )2ىٓغ :الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م ،42 :خُض ه٣لذ َظٍ اإلاٗلىمت مً بٌٗ اإلاغاظ٘ ألاظىبُت.
( )1اؾخِخُت ،ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.42 :
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وبٗض الى٢ىٖ ٝلى ظىاهب الاجٟا ١والازخال ٝبحن ألاهماٍ الشالزت الؿاب٣ت ،وظب عنض
اإلاٟاع٢اث بحن الخظ ٝوالخ٣لُو مً ظهت ،وبحن الؼٍاصة والخمضص مً ظهت ؤزغي٣ٞ ،ض جىنلذ َظٍ
الضعاؾت بلى ؤن مضاع الخمُحز بحن الخظ ٝوالخ٣لُو ،وبحن الؼٍاصة والخمضص عاظ٘ بك٩ل ٦بحر بلى
مٟهىم الاؾدبضا٫؛ خُض بن الخ٣لُو والخمضص ًضزلهما اؾدبضا ،٫وَى ما ُؾ ِ ّمي باإلخالُٞ ،٫إحي
ّ
مٗىيا بؼٍاصة ٖىانغ ؤو خظٞها ،ل ً٨الخظ ٝوالؼٍاصة لِـ ٞحهما اؾدبضاٞ ،٫الؼٍاصة
الخدىٍل ِ
ّ
ؤٖىى به ًٖ ٖىانغ ؤزغي،
ج٩ىن بةياٞت ٖىهغ لِـ له وظىص ؤنال في الترُ٦ب ،وصون ؤن ِ
والخظ :ٝخظٖ ٝىهغ مً الترُ٦ب صون حٗىًٍه بٗىانغ ؤزغي.
ٞالؼٍاصة ٦ؼٍاصة خغو ٝالاؾخٟهام والىٟي والخىُ٦ض ،و٦ؼٍاصة اإلاٟاُٖل ،والٓغو ... ٝبلخ.
والخظ٦ ٝدظ ٝالٟٗل ؤو الٟاٖل ؤو اإلاٟٗى ٫به ،ؤو خظ ٝاإلابخضؤ ؤو الخبر  ...بلخ
وَظا ما ظٗل بٌٗ الضاعؾحن ًظَب بلى ؤن الٟغ ١بحن الخ٣لو وبحن الخظ ٝفي اللٛت الٗغبُت
ً٨مً في ؤن الخظ٩ً ٝىن في الٗىانغ الغثِؿت ،والخ٣لو ً٩ىن في الٗىانغ اإلا٨ملت في الجملت(.)1
وؤما ما طَب بلُه ؾمحر اؾخِخُت مً ؤن الٟاع ١بحن الخظ ٝوالخ٣لو ،وبحن الخمضص والؼٍاصة
َّ
املخى ٫بلى الٗىهغ ٢بل الخدىٍل وٖضم اهخماثهٞ ،اقترٍ في الخمضص
ً٨مً في اهخماء الٗىهغ
والخ٣لُو ؤن ً٩ىن الٗىهغ الظي جمضص به الترُ٦ب ؤو جًُ ٤مىخمُا ألخض ٖىانغ َظا الترُ٦ب ،ؤما
الؼٍاصة والخظٞ ٝلم ٌكترٍ ٞحهما َظا الاهخماءٞ ،الؼٍاصة ج٩ىن بةياٞت ٖىهغ ال وظىص له في
َّ
الترُ٦ب ،وال اهخماء ُٞه بلى ؤي ٖىانغ َظا الترُ٦ب ،والخظ٩ً ٝىن في ٖىهغ ال ً٩ىن
مخًمىا في
الٗىهغ اإلاىظىص في الترُ٦ب ٞ -هظا ٢ى ًٌ ٫م٢ ً٨بىله في همُي الخظ ٝوالؼٍاصة ،ول٨ىه ٚحر ص٤ُ٢
ُٞما ًسو الخمضص والخ٣لو؛ طل ٪ؤن الكغٍ الظي اقترَه مً خُض الاهخماء وٖضمه ٚحر مخد٤٣
َ
(خى٢ل) ٖلى ؤهه جدىٍل
في ٧ل التراُ٦ب التي صزلها الخمضص والخ٣لوٞ ،ةطا ٧ان ٢ض اؾدكهض بالٟٗل
بالخ٣لو ألن َظٍ الهُٛت اإلاىدىجت جًمىذ الٗىهغًٍ املخظوٞحن وَما٢( :ا )٫و (ال خى ٫وال ٢ىة
بال باهلل) بال ؤن مشاال آزغ ٖلى الخ٣لو لم ًخىٞغ ُٞه قغٍ الخًمحن والاهخماء٣٦ ،ىله٦( :خب دمحم
الضعؽ ،وزالض ؤًًا) ُٟٞه ج٣لُو للجملت ،خُض ؤٚىذ ٖباعة (ؤًًا) ًٖ ج٨غاع جغُ٦ب (زالض ٦خب

(ً )1ىٓغ :الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘
ؾاب.41: ،٤
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الضعؽ) ،ول ً٨الٗباعة (ؤًًا) التي جم بها ج٣لُو الجملت لم جخًمً ؤي ٖىهغ مً ٖىانغ الترُ٦ب
املخظو( ٝزالض ٦خب الضعؽ).
ُ
(ٖلمذ ؤن ػٍضا مؿاٞغ)،
ومشا ٫آزغ ٖلى الخمضص لم ًخىٞغ ُٞه قغٍ الخًمحن والاهخماء :ظملت:
٣ٞض جم جىؾُ٘ ظملت ( ُ
ٖلمذ قِئا) وطل ٪بةخال ٫اإلاغ٦ب الاؾمي (ؤن ػٍضا مؿاٞغا) مدل الٗىهغ
(قِئا)ُ ،وٍالخٔ ؤن َظٍ الٗىانغ التي جم بها جىؾٗت الجملت ال جخًمً وال جيخمي لٗىهغ (قِئا).
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫به ه ال ًم ً٨ايُغاص قغٍ الخًمحن َظا في الٗىانغ التي صزلها الخمضص
والخ٣لو ،وٍب٣ى الٟاع ١بحن َظًً الىمُحن وبحن همُي الؼٍاصة والخظ ٝفي ازخهام الىمُحن
ألاولحن باالؾدبضا( ٫ؤلاخال.)٫

 oبٖاصة الترجِب ؤو الخباص ٫ؤو الخ٣ضًم والخإزحر ؤو الى٣ل (:)Permutation
مى ٘٢آزغ ،ؾىاء ٧ان ج٣ضًما
مى ٘٢في الجملت بلى ٍ
ًخم بمىظب َظا الىمِ ؤن ًى٣ل ٖىهغ مً ٍ

ؤو جإزحرا(.)1

وٍم ً٨جمشُله بـ :ؤ  +ب

ب+ؤ

) (2

"خُض ًخم بٖاصة جغجِب اإلا٩ىهحن ؤ  +ب ًٖ َغٍ ٤جباص ٫مىٗ٢حهماُٞ ،هبذ (ؤ) في م٩ان (ب)  ،و
(ب) في م٩ان (ؤ)"(.)3
ومً ؤمشلت َظا الىمِ :جغُ٦ب اإلابجي للمجهى ٫في اللٛت ؤلاهجلحزًت:
ٞالبىاء للمٗلىم ً٩ىن الترُ٦ب:

John saw Bill

وبٗض جدىٍل الترُ٦ب بلى اإلابجي للمجهى٩ً ٫ىن:

Bill was seen by John

خُض اهخ٣ل الٗىهغ الشالض بلى مى ٘٢الٗىهغ ألاو ،٫واهخ٣ل الٗىهغ ألاو ٫بلى مى ٘٢الٗىهغ
الشالض ،وصزله همِ آزغ مً ؤهماٍ الخدىٍل َى الخدىٍل بالؼٍاصةٞ ،إيا ٝماضخي ٗٞل الُ٨ىىهت،
(ً )1ىٓغٚ :لٟان ،اللعاهياث الخىليذًت مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي مفاهيم وأمثلت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.221 :
( )2الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
( )3البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.44 :
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والخهغٍ ٠الشالض مً الٟٗل الغثِـ بلى الٗىهغ الشاوي وَى الٟٗل ،مً زال٢ ٫اٖضة الخ٣ت ،زم
ُ
ؤيا ٝؤًًا (٢ )byبل الٗىهغ ألاو ٫الظي ه ِ٣ل بلى مى ٘٢الٗىهغ الشالض(.)1
ومً ؤمشلت الخ٣ضًم والخإزحر التي ظاء بها حكىمؿ٩ي:
ؤيً × :بضو [ظىن ؾُٗضا]

]e Seems [John to be happy

جخدى ٫بلى البيُت الخالُت ، John seems [e to be happy] :ؤي :ظىن [× ًبضو ؾُٗضا]
ٞالٗىهغ الٟاعٌ )e( ٙكٛل مى ٘٢اإلاغ٦ب الاؾمي ( )Johnفي الترُ٦ب الٗمُ ٤الظي جإزغ مىٗ٢ه
بلى اإلاى ٘٢الشالض في طاث الترُ٦ب ،بضال مً اإلاى ٘٢ألاو ٫في الترُ٦ب الؿُخي( ،)2بمٗجى ؤهه ه٣ل
الٗىهغ الشالض في الىن ٠الترُ٦بي بلى مى ٘٢الٗىهغ ألاو ٫الظي ب٣ي ٞاعٚا في البيُت الٗمُ٣ت
َّ
اإلاىلضة بىاؾُت ٢ىاٖض بيُت الٗباعة(.)3
ومً مىاي٘ الخدىٍل بةٖاصة الترجِب ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به؛ وطل ٪إلْهاع الٗىاًت به(:)4
وؤنل الترُ٦ب:

Her hat she take off.
She took off her hat.

وٍم ً٨بالترجِب ؤن ج٩ىن ، A+ B + C :ؤو  ، B+ A + Cؤو  ، C+ A + Bؤو C+ B +A

وٍب٣ى اإلاٗجى ٖىضٍ في َظٍ الجملت ،بترجُبها الجضًض َى طاجه ،لم ًخٛحر؛ ألن حكىمؿ٩ي ًىُل٤
ّ
ٌ
واخض في الجمل الؿاب٣ت ِ٧لها ،وإن ٧ان الخٗبحر ٖىه بُغ١
مً ٞغيُت اإلاٗجى الٗمُ ٤الظي َى
مخٗضصة.



(ً )1ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،ملشفت اللغت ،جغظمت :مخي الضًً خمُضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،212 :و٦ظل ٪جغظمت دمحم ٞخُذ،
مغظ٘ ؾاب ،٤م ،211:وٍىٓغ ؤًًا :حكىمؿ٩ي ،البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.81 :
(ً )2ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،اللغت واإلاعؤوليت ،جغظمت وحٗلُ :٤خؿام البهيؿاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
(ً )3ىٓغ :حكىمؿ٩ي ،ملشفت اللغت ،بترظمت :مخي الضًً خمُضي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.211 :
( )4الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.43 ،41:
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الىـشٍت الخىليذًت الخدىٍليت في الفىش اللشبي اإلالاصش
ًجضع ال٣ى ٫بن نِذ الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت امخض ٖلى هدى واؾ٘ ،واخخل م٩اهت ٦بحرة
لٟخذ بلحها ؤهٓاع اللٛىٍحن في ؤهداء قتىٞ ،ىنل نضاَا بلى ٖاإلاىا الٗغبي ،وجلٟ٣ها بًٗهم مداوال
جُبُ٣ها ٖلى اللٛت الٗغبُت ،وجدلُل ٢ىاٖض الٗغبُت وَ ٤ٞظٍ الىٓغٍت ،وخاو ٫آزغون عبِ َظٍ
الىٓغٍت بترازىا الٗغبي ،ووؿبت ؤًٞلُت الؿب ٤للٗغب ،وجسههذ بٌٗ الضعاؾاث ؤ٦ثر في مٟهىم
الخدىٍل ٞغنضث ؤهماَه وٖىانغٍ التي جازغ في الترُ٦بَّ ،
وَب٣ذ َظٍ ألاهماٍ ٖلى ُٖىت مً
ُٖىاث الىو ألاصبي٧ ،إن َّ
جدب٘ َظٍ ألاهماٍ في هو قٗغي ؤو هثري .وُٞما ًلي ٖغى لهظٍ الجهىص في
جُبُ ٤الىٓغٍت الخدىٍلُت ٖلى اللٛت الٗغبُت:

دساظاث لخؼبيم الىـشٍت الخدىٍليت كلى اللغت اللشبيت:
ُح ّ
ٗض صعاؾت دمحم الخىلي كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت

()1

ؤو ٫مداولت لخدلُل ٢ىاٖض اللٛت

الٗغبُت ٖلى ؤؾاؽ ال٣ىاٖض الخىلُضًت الخدىٍلُت ،اٖخمض ٞحها ٖلى ٞغيُت (حكاعلؼ ٞلمىع( اإلاُىعة
ًٖ هٓغٍت حكىمؿ٩ي ،و٢ض ؤ٢ام صعاؾخه ٖلى ُٖىت مً جغاُ٦ب الٗغبُت بلٛذ ( )11ظملتَّ ،
٢ضم
ٞحها ال٣ىاهحن الخدىٍلُت الالػمت لخدىٍل البيُت الٗمُ٣ت بلى بيُت ؾُدُتٞ ،ها٢ )13( ٙاهىها مً
ال٣ىاهحن الخدىٍلُت الازخُا ٍت وؤلاظبا ٍت ،ومً َىا ًُلخٔ ّ
"ؤن َظٍ ال٣ىاهحن لم جدؿم بالبؿاَت٦ ،ما
ع
ع
ُ
ؤَغ ّ
٧لُت و٣ٞا إلاا ٖىض الخدىٍلُحن ،مشل :الخظ ٝوالاؾدبضا ٫والخىؾ٘
ؤجها ٦شحرة؛ بط لم ًدهغَا في ٍ
ّ
ٌٗ٣ض ال٣ىاٖض وال ًخىاءم م٘ مبضؤ الا٢خهاص في الضعاؾاث اللؿاهُت  ...زم بن الخىلي
٦ ...ما ؤن َظا ِ
اخخٟى بهظٍ ال٣ىاٖض ٞهغٞخه ًٖ الاَخمام باإلاٗجى في جدلُله"( ،)2ؤي ٠بلى طل ٪ؤه ٪ججض بٌٗ
الخ٩ل ٠في نُاٚت َظٍ ال٣ىاٖض؛ طل ٪ألهه اؾخٗمل ٢ىاٖض ويٗذ لىن ٠لٛت ؤزغي وخاو٫
جُبُ٣ها ٖلى اللٛت الٗغبُت ،وَظا ما ججضٍ بىيىح مً ؤو٢ ٫اهىن جدىٍلي ًىعصٍ ،وَى ٢اهىن خظٝ
ّ
ظاع الٟاٖل ،والظي ّ
َّ
وٍمشل لها
ٌٗضٍ مً ال٣ىاهحن ؤلاظباعٍت التي
ًخهىع ٞحها خغ ٝظغ ٌؿب ٤الٟاٖلِ ،
باإلاشا :٫مصخى  +مً  +الىلض.
مصخى  + ᴓ +الىلض.
(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت( ،2ٍ ، ،الغٍاى :صاع اإلاغٍش2482 ،م).
( )2الؿُضٖ ،بضالخمُض ،دساظاث في اللعاهياث اللشبيتَّ ( ،2ٍ ،
ٖمان :صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘1224 ،م) ،م:
.84 ،81
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وَٗلل اٞترايه لخظ ٝخغ ٝالجغ ٢بل الٟاٖل بؿبب ْهىع َظا الجاع ٖىض جدىٍل الٟٗل بلى
َْ
مهضع ،و٧إن البيُت الٗمُ٣ت له( :اإلاصخ ُي للىلض)(.)1
ٌ َ
هاَ ٢
ل ُٞه الىٓغٍت الخدىٍلُت ويغب ؤمشلت لخُبُ٣ها ٖلى اللٛت
و٢ض ؾب٦ ٤خابه َظا بدض
الٗغبُت ،وجدضر ُٞه ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل( :الخظ ،ٝوالخباص ،٫والخ٣ضًم ،واليسخ ،والخٗىٌٍ)(،)2
ولٗله ٧ان الىىاة التي َّ
ٖى ٫بلحها ُٞما طَب بلُه في ٦خابه (٢ىاٖض جدىٍلُت للٛت الٗغبُت).
ومً ؤواثل الضعاؾاث التي خاولذ حٗمُ ٤صعاؾت اللٛت الٗغبُت في يىء الىٓغٍت الخىلُضًت
الخدىٍلُت صعاؾاث مِكا ٫ػ٦غٍا ،ؤولها بٗىىان :ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت
اللشبيت (الىـشٍت ألالعييت)( )3والشاهُت بٗىىان :ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت
اللشبيت (الجملت البعيؼت)(ٖ ،)4غى إلاٟهىم الجملت ٖىض الىداة الٗغب ،و٢ؿمها بلى اؾمُت
وٗٞلُت وؤن بُجهما ٖال٢ت وزُ٣ت ،ؤي ججم٘ بُجهما ٖال٢ت جدىٍلُت؛ خُض جغظٗان بلى بيُت واخضة في
اإلاؿخىي الٗمُٞ ،٤الجملت الاؾمُت مكخ٣ت مً الجملت الٟٗلُت بىاؾُت جدىٍل ٌؿمى جدىٍل الاؾم
ّ ُٞ
بلى مى ٘٢الابخضاء ،جاع٧ا مىٗ٢ه يمحرا ٌٗىص بلُه٦ ،ما في (الغظالن ؤ٦ال الخٟاخت)ُ ،
ٗض الترُ٦ب
ألاؾاسخي في البيُت الٗمُ٣تَ :ى ٗٞل ٞ +اٖل +مٟٗى ٫به(.)5
و٢ض خاو ٫اؾخ٣غاء ٖضص مً ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت وجدلُلها بمىٓىع جىلُضي جدىٍليَّ ،
وبحن ؤن ما
َّ
اَخضي بلُه مً ٢ىاٖض لِؿذ بال٣ىاٖض ال٩املت في ما ًخٗل ٤بالجملت الٗغبُت؛ ولظلً ٪ضٖى بلى
مخابٗت البدض في َظا املجا.٫
وامخضث بٗضَما الضعاؾاث في جُبُ ٤الىٓغٍت الخدىٍلُت ٖلى اللٛت الٗغبُت ،ل ً٨ما حهم َىا -
َّ
ٖلى وظه الخهىمَ -ى ما ًخٗل ٤مجها بإهماٍ الخدىٍل.
(ً )2ىٓغ :الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 – 221 :
(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،الىٓغٍت الخدىٍلُت واللٛت الٗغبُت ،دساظاث حاملت اإلالً ظلىد ،الؿٗىصًت ،مج 2455( ،2م)،
الهٟداث.)128 – 241( :
(٦ )3خبه في ٧اهىن الشاوي (2481م)ً ،ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت
(الىـشٍت ألالعييت)( ،1ٍ ،بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘2483 ،م).
(٦ )4خبه في خؼٍغان ( 2481م) ؤي بٗض ال٨خاب الؿاب ٤بسمؿت ؤقهغ ج٣غٍباً ،ىٓغ :ػ٦غٍا ،مِكا ،٫ألالعييت الخىليذًت
والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البعيؼت)( ،1ٍ ،بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ2483 ،م).
( )5اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.14 – 11 :
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دساظاث اخ ّ
خصذ بالحذًث كً أهماغ الخدىٍل
وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض ٖالجذ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي جدىٍلي٣ٞ ،ض
ُوظضث صعاؾاث عنضث مً الخدىٍل ؤهماَه وٖىانغٍ التي جازغ في الترُ٦بّ ،
وٞهلذ الخضًض في
طل ،٪مجها:
٦خاب في هدى اللغت وجشاهيبها( )1لخلُل ٖماًغة الظي ٌُ ّ
ٗض مً ّ
اإلاهخمحن بضعاؾت التراُ٦ب اللٛىٍت
للٛت الٗغبُت و ٤ٞمىٓىع جىلُضي جدىٍلي ،وله م٣الت بٗىىان( :الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وؤنىلها
في الىدى الٗغبي) جدضر ٞحها ًٖ الهلت بحن الترار الىدىي والىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت( .)2وَى في
٦خابىا َظا ًدىاو ٫الجملت الٗغبُت وٍبحن ألاَغ الغثِؿت للجملت الىىاة وؤن ؤي حُٛحر ٞحها ّ
ًدىلها بلى
جدىٍل في اإلابجى ًخ ٤ٟم٘ الخدىٍل في اإلاٗجىَ .ظا
ظملت جدىٍلُت ٖبر ٖىانغ الخدىٍل التي جاصي بلى
ٍ
وله وظهت هٓغ مسخلٟت ٖما ظاء به حكىمؿ٩ي مً حٗغٍ ٠للبيُت الؿُدُت والبيُت الٗمُ٣تٞ ،ال
ً٣هض بالؿُدُت الترُ٦ب الٓاَغ ؤو الىظه اإلاىُى ١مً الجملت ،بهما هي الجملت الىىاة التي
جًبُها ال٣ىاٖض التي جخد٨م في هٓم ال٩لماث الغثِؿت الٓاَغة في جل ٪الجملت  ،ؤما البيُت الٗمُ٣ت:
ٞهي اإلاٗجى الظي ًغمي بلُه اإلاخ٩لم بٗباعاث ًداو ٫ؤن ًغجب ٧لماتها مً ظضًض ،ؤو ؤن ًدظ ٝمجها ،ؤو
ًؼٍض ٖلحها ،ؤو ؤن ّ
ٌٛحر في الخغ٧اث ألانل التي ٧اهذ لها ،ؤو ؤن ًىُ٣ها بىٛمت نىجُت ظضًضة جُٟض
ِ
اإلاٗجى الجضًض ،وَ٨ظا ٞالبيُت الٗمُ٣ت ٖىضٍ هي اإلاٗجى الظي جخًمىه الجملت الخدىٍلُت الخايٗت
ل٣ىاٖض الىدى الخدىٍلي.
والخ٣ُ٣ت ؤن َظا ال٨خاب ّ
ٌٗض ؤقهغ مً ؾابُ٣ه في جىاوله ألهماٍ الخدىٍل بمؼٍض بُان؛ بط ٧ان
َّ
وَٗغى آعاء
ٌكغح مٟهىم ٧ل همِ  -ؤو ٖىهغ ٦ما ٌؿمُه في ٦خابه  -و ًخدبٗه في ٦الم الٗغبِ ،
ال٣ضماء واملخضزحن ُٞما ًسههُ ،مدُال في ٧ل طل ٪بلى اإلاٗجى التي جخًمىه َظٍ التراُ٦ب اللٛىٍت،
وَظٍ الٗىانغ هي :الترجِب والؼٍاصة والخظ ،ٝوالخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،والخىُٛم.
وبىٓغة ص٣ُ٢ت في ٦خاب ٖماًغة ججض له مىٟ٢ا مً ؤلاٖغاب الخ٣ضًغي ،بط ٌٗضٍ مً ًٞى٫
ال٣ىَ ،٫وع َص طل ٪في مىاي٘ مخٟغ٢ت مً ٦خابهٗٞ ،ىضما ًخدضر ًٖ َ(مً) ً٣ى" :٫هي الٟاٖل وال جإزظ
(ٖ )1ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم)( ،2ٍ ،ظضةٖ :الم اإلاٗغٞت2484 ،م).
(ٖ )2ماًغة ،زلُل ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وؤنىلها في الىدى الٗغبي ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت،
الخغَىم :مٗهض الخغَىم الضولي للٛت الٗغبُت ،الٗضص2481( ،2:م) ،الهٟداث.)43 - 11( :
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خغ٦خه الًمت؛ ألجها مبيُت ،وال خاظت بىا بلى ال٣ىَ( :٫ى مبجي ٖلى  ...في مدل  )...ألن الخغ٦ت َىا
لِؿذ مما ًجب ؤن ًٓهغ ،وال صوع لها في ؤصاء اإلاٗجى" ،وٍ٣ى ٫في ؤؾماء الاؾخٟهام (ؤًً و ٠ُ٦ومتى):
"ومً ًٞى ٫ال٣ى ٫ؤن ً٣ا ٫بهظا ٖلى الخإوٍل ؤو املخل ؤو الخ٣ضًغ".
ومما ؾبًٓ ٤هغ مىٟ٢ه ججاٍ الٗاملٞ ،هى ٌؿدى٨غ مؿإلت بؾغا ٝالىداة ججاٍ الٗامل،
ٖامل ٖمال بن لم جٓهغ خغ٦خه
واقخٛالهم اإلاؿخمغ بالبدض ًٖ مؿى ٙل٩ل خغ٦ت بٖغابُت ،وؤن ل٩ل ٍ
ُ
مجتهض) ال مبرع لل٣ى ٫بإن الباء خغ ٝظغ ػاثض ،ومجت ٍهض :اؾم
ِّ ٢ضعثٞ ،مشال في ظملت (لِـ ٖلي ب
ٍ
َ
َ
(ال٨خاب) الظي ًغي
(ألاؾض) وؤلاٚغاء
مجغوع لٟٓا مىهىب مدال .ومشا ٫آزغٟٞ :ي ؤؾلىب الخدظًغ
الىداة ؤن الىانب ُٞه َى ٖامل مدظو ٝج٣ضًغٍ (اخظع) ؤو (الؼم) ً -غٖ ٌٞماًغة طل٢ ٪اثال:
"ولؿذ ؤصعي خ٣ا ما ُ٢مت َظا الٗامل املخظو ٝالظي ال ًجىػ بْهاعٍ ،وإن ْهغ ٣ٞض ه٣ل الخٗبحر
بلى مٗجى ٚحر الظي ٧ان له ،لؿذ ؤصعي ما ُ٢مخه ٚحر مداولت جبرًغ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت التي هي الٟخدت،
والتي ًجب ؤن ج٩ىن ؤزغا لٗامل"()1؛ وَظا ما ٢اصٍ بلى الىٓغ للخغ٦ت ؤلاٖغابُت بىنٟها ٖىهغا
ٌ
مؿخ٣ال مً ٖىانغ الخدىٍل؛ بط لها ؤزغ ٦بحر في حُٛحر اإلاٗجى قإجها قإن ؤي ٞىهُم في ال٩لمت له ُ٢مت
َ
ُ ّ
ّ
ٌ
د٣٣ا إلاا في هٟـ اإلاخ٩لم
مٗان ،ومً ز َّم ً٩ىن حُٛحرَا م ِ
وؤزغ في ؤلاٞهاح وؤلاباهت ٖما في الىٟـ مً ٍ
مً مٗجى ًغٍض ؤلاباهت وؤلاٞهاح ٖىهٟٞ ،ي اإلاشا ٫الؿابً ٤دلل الترُ٦ب ٖلى ؤهه ظملت جدىٍلُت
ُ
ألاؾض) زم ظغي ٖلحها جدىٍل بالخظ ٝاٖخماصا ٖلى الؿُا ١الظي ج٣اُٞ ٫ه،
لجملت جىلُضًت هيَ( :ظا

ُ
(ألاؾض) في خالت الغ ٘ٞلدكحر بلى ظملت زبرًت ال ً٣هض مجها ٚحر ؤلازباع ،ل ً٨اإلاخ٩لم إلاا
ٞبُ٣ذ ٧لمت
ؤعاص ؤن ّ
ٌٗبر ًٖ مٗجى ظضًض ًسخل ًٖ ٠اإلاٗجى في الجملت الخىلُضًت ألانل٩ٞ ،ان البض مً بظغاء
ِ
الخُٛحر في ٞىهُم الخغ٦تٞ ،اؾدبض ٫الٟخدت بالًمت ،واهخ٣ل اإلاٗجى مً ؤلازباع بلى الخدظًغ،
ٞالٟخدت هي الٗىهغ الظي ّ
خى ٫الجملت مً باب بلى باب ،ومً مٗجى بلى مٗجى ظضًضّ ،
وجدب٘ مشل َظا
في ؤبىاب ٖضة ،مجها :الازخهام ،وؤؾماء ألاٗٞا ،٫والاؾم اإلاىهىب بٗض واو اإلاُٗت ، ،والٟٗل
اإلاىهىب بٗضَا ،و٦م الخبرًت.
َظا وللباخض آع ٌاء مخٟغ٢ت ّ
ًىظه ٞحها بٌٗ الً٣اًا الىدىٍت جىظحها مسخلٟا ٖما ظاء به الىداة،
ِ
مٗخمضا في َظا ٖلى ٖىانغ الخدىٍلٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا :٫في خا ٫ج٨غاع الٟٗل (ًضعؽ ًضعؽ ٖلي)
ِ
ٞالىداة ظٗلىَا مً خظ ٝالٟاٖل ،ل٨ىه ًغي في الجملت جدىٍال بالؼٍاصة ٣ٞض ٦غع الٟٗل ج٨غاعا

(ٖ )1ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.231:
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لُٟٓا للخىُ٦ض؛ بط ؤعاص اإلاخ٩لم ؤن ًا٦ض الٟٗل ال الٟاٖل ٨ٞغعٍ .ومشا ٫آزغ في (بهما) التي ٖضَا
الىداة ٧اٞت ومٟ٨ىٞت ،ل٨ىه اٖخبرَا ؤصاة ٢اثمت بظاتها ،وهي ؤصاة جُٟض الخىُ٦ض بضعظت ؤ٢ىي مما
جُٟض (ب ّن) ،ولظل٧ ٪اهذ مً ٖىانغ الخدىٍل بالؼٍاصة.
ومً ال٨خب التي جىاولذ الخدىٍل الٗغبي٦ :خاب مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي

()1

ملخمض خماؾت ٖبضاللُُ٣ٞ ٠ض اؾتهل صعاؾخه ببُان الٛاًت التي ويٗذ لها وهي "بل٣اء الًىء ٖلى
بٌٗ التراُ٦ب في الٗغبُت التي جدىلذ مً ؤنل اٞتريه الىدىٍىن الٗغب مً زال ٫هٓغٍتهم التي
ج٣ىم ٖلى اٞتراى (ؤنل) ّ
م٣ضع ،وجغُ٦ب ْاَغ ًدا٦م بلى طل ٪ألانل ،مً زالٖ ٫ضص مً ال٣ىاٖض
التي جد٨م َظٍ الٗال٢ت ،م٘ اإلا٣اعهت بحن َظا الىىٕ مً اإلاٗالجت الىدىٍت ال٣ضًمت وبحن هٓغٍت
حكىمؿ٩ي".
وٍم ً٨ال٣ى ٫بن الباخض خاو ٫في ٦خابه ؤن ٌكحر بلى ؤن مٟهىم الخدىٍل ٢ض ْهغ في الىدى
الٗغبي ٢بل ْهىعٍ في الىٓغٍت الخدىٍلُت بمئاث الؿىحن ،خُض ُّ ٞؿ ْ
غث ٦شحر مً الٗباعاث والتراُ٦ب
ِ
و ٤ٞمٟهىم الخدىٍل ،ل ً٨صون الخهغٍذ بهظا اإلاهُلر ،وٍبحن ؤن (جمُحز الجملت) الٗغبُت ّ
ٌٗض مشاال
واضخا ٖلى الخدىٍل الظي ًغص بلٟٓه نغاختٟٞ ،ي (َاب ػ ٌٍض هٟؿا) جمُحز مدىٌ ًٖ الٟاٖل ،وفي
(ٚغؾذ ألاعى شجغا) جمُحز مدىٌ ًٖ مٟٗى.٫
وَؿخضٖ ٫لى طل ٪بإن مٟهىم البيُت الٗمُ٣ت ٧ان وعاء الخٟغٍ ٤بحن ٦شحر مً الجمل التي جبضو
مدكابهت في ؾُدهاٞ ،هى وعاء الخٟغٍ ٤بحن الخا ٫واإلاٟٗى ٫به الشاوي ،وبحن ؤلاياٞت اللُٟٓت
واإلاٗىىٍت ،وبحن ُٖ ٠البُان والبض ... ٫بلخ ،وٍبحن ؤن الىدى الٗغبي ٢ام ٖلى اٖخباع البيُت الٗمُ٣ت
والخدىٍل مجها بلى البيُت الؿُدُت ،وؤن مٗٓم زالٞاث الىداة ٧اهذ خى٫
ج٣ضًغ البيُت الٗمُ٣ت
ِ
ُّ
وجىى ِٕ ٢ىاٖض الخدىٍل في جدلُل الترُ٦ب الىاخضٞ ،ؿِبىٍه ًجٗل الاؾم اإلاىاصي مىخمُا بلى ظملت
ٗٞلُت خظ ٝمجها الٟٗل والٟاٖل ،ج٣ضًغَا( :ؤصٖى ؤو ؤهاصي) ،ل ً٨اإلابرص ههبه بدغ ٝالىضاء الظي
َ َّ
ّ
َ
الترُ٦ب الىاخض جدلُلحن مسخلٟحن؛ بط اؾخٗمل ؾِبىٍه
ؾض مؿض الٟٗل ،ومً ز َّم خلل الازىان
٢اهىن الخظ ،ٝواؾخٗمل اإلابرص ٢اهىن الخٗىٌٍ ،ول٨جهما مخ٣ٟان ٖلى ؤن الىضاء َّ
مدى ًٖ ٫جغُ٦ب
آزغ َى( :ؤصٖى ػٍضا).

(ٖ )1بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي( ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي2442،م).
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ولٗل الىٓغة لٗىىان ال٨خاب جىحي بإن ناخبه جدضر ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل (الؼٍاصة والخظٝ
والترجِب ...بلخ) ،لٖ ً٨بضاللُُ ٠جىاوله ٖلى خؿب اإلاؿخىٍاث التي جإحي ٞحها َظٍ ألاهماٍٞ ،خىاو٫
الخدىٍل ٖلى مؿخىي ال٩لمت  -وَى ؤمغ ًخٗل ٤بالهغ ٝؤ٦ثرٞ -إحى بإمشلت ٢لُلت ها٢ل ٞحها مؿإلت
ألانل والٟغٕٞ ،الى٨غة ؤنل ،واإلاٗغٞت ٞغٕ ،واإلاظ٦غ ؤنل ،واإلااهض ٞغٕ ...بلخ ،زم جىاوله ٖلى
مؿخىي اإلاغ٦ب الاؾميٞ ،خىاو ٫الخدىٍل في باب ؤلاياٞت والخىاب٘ واإلاهضع الٗامل ،و٧ان ٌٗغى
للمشا ٫وٍظ٦غ ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلخه ،مشل ؤلاياٞت في (ياع ُب ػ ٍٍض):
 ؤنلهاًً( :غب ػٍضا) زم جدى ٫الٟٗل بلى اؾم ٞاٖل ّ
مىىن ٞهاعث (ياع ٌب ػٍضا).
 زم خظ ٝالخىىًٍ ب٣اهىن ؤلاياٞت للخسٞ ٠ُٟهاعث (ياع ُب ػٍضا)
 زم جدىلذ ٖالمت الىهب في (ػٍض) بلى ٖالمت ظغ لئلياٞت.

زم جىاو ٫الخدىٍل ٖلى مؿخىي الجملتٖ ،غى ٞحها ألمشلت زالٟذ ال٣ىاٖض الكاجٗت ّ
وبحن وظهاث
هٓغ الىداة ال٣ضماء ٞحها؛ اهُال٢ا مً ؤن لها ٖم٣ا مسخلٟا ًٖ ْاَغَا ،وبحن ألاؾباب التي صٖتهم بلى
َظا الخ٣ضًغ٧ ،اقٟا ًٖ ألاهماٍ الخدىٍلُت التي صزلذ َظا الترُ٦ب٦ ،ما في ظملت( :يغبي ػٍضا
٢اثما).
ٌٗغى له مجها في التراُ٦ب التي ًدىاولها؛ ومً َىا
وَ٨ظا ًخدضر ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل خؿب ما ِ
لم ٌٗالج ٧ل ؤهماٍ الخدىٍل ،وَظا ما ًٓهغ مً ٖىىان ٦خابه اإلابضوء بمً الخبًُُٗت.
ّ
وَٗض ٦خاب اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت( ،)1مً الضعاؾاث اإلامحزة في َظا املجا ٫بط
ّ
ٞخدضر مالٟه ٖبضالخلُم بً ِٖسخى ًٖ ؤبغػ ؤهماَهَّ ،
وجدب٘ ؤمشلتها في
جىاو٧ ٫ل ما ًخٗل ٤بالخدىٍل،
ؤبىاب الىدى الٗغبي ،وؤؾماَا بال٣ىاٖض الخدىٍلُت ،وهي٢( :ىاٖض الؼٍاصة ،و٢ىاٖض بٖاصة الترجِب،
و٢ىاٖض الخظ.)ٝ
ّ
ٞخدضر ًٖ ؤهىإ الؼٍاصة :بةياٞت ؤع٧ان مازغة في الترُ٦ب اللٛىي٧ ،األٗٞا ٫الىا٢هت ،وؤصواث
الىٟي والاؾخٟهام ...بلخ ،وإياٞت ٖىانغ م٨ملت للترُ٦ب ال جازغ في ٖال٢اث الترُ٦ب ألاؾاسخي،
٧ةياٞت الىٗذ ،والخىُ٦ض ،والبض ،٫والخا ،٫والخمُحز.
وجدضر ًٖ ٢ىاٖض بٖاصة الترجِب وبحن ؤن ال٣ىاٖض الخدىٍلُت للترُ٦ب اللٛىي ٢ض ظٗلذ عجبت
الٗىانغ التي جازغ في مًمىن الجملت وحٛحر وُْٟت ال٨الم ؤوال ،ؤي لها الهضاعة ،وبسانت ألاصواث،
(ِٖ)1سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت( ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت1222 ،م).
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ؤما مالٟاث الترُ٦ب ألاؾاسخي ٞةهه ًجىػ ُٞه بٖاصة جغجِبه ،وؤما الٗىانغ اإلا٨ملت للترُ٦ب ٞاألنل
في عجبتها الخإزحر٧ ،الخىاب٘ والخمُحز وٚحر طل ،٪وط٦غ ؤن ال٣ىاٖض الخدىٍلُت التي حٗمل ٖلى بٖاصة
جغجِب م٩ىهاتهما ال حٛحر في اإلاىا ٘٢بال مً ؤظل جد ٤ُ٣وُْٟت مسهىنت.
وٞغ ١بحن الخظ ٝالظي ًدظُٞ ٝه الغ ً٦اللٛىي ًّ
وجدضر ًٖ الخظَّ ٝ
٧لُا ،وبحن ما ؤؾماٍ
ّ
ًخجلى مً زال ٫الاهخ٣ام مً ألاظؼاء ّ
اإلا٩ىهت لبٌٗ الٗىانغ اللٛىٍت ،والظي
باالهخ٣ام الظي
ِ
ًخمشل في (ع٦جي ؤلاياٞت والىن ٠والُُٗٞ )٠دظ ٝاإلاًا ٝوٍ٣ىم اإلاًا ٝبلُه م٩اهه ،ؤو ًُدظٝ
اإلاىٗىث وٍ٣ىم الىٗذ م٣امه.
ّ
وزهو الضعاؾت بضعاؾت ٢ىاٖض الاحؿإ في الجملت الٗغبُت .و٢ض ًًٓ ْان بإن الاحؿإ ٖىضٍ
ٌ
مغاص ٝللخىؾ٘ الظي ؾب ٤الخضًض ٖىه ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ل٨ىه لم ٌؿخسضم الاحؿإ بهظا
اإلاٗجى٣ٞ ،ض خاو ٫قغح مٟهىمه في الترُ٦ب اللٛىي ،مً زالّ ٫
جدب٘ َظا اإلاهُلر في جغازىا ال٣ضًم،
مكحرا بلى ؤن اللٛىٍحن ج٩لمىا ٖىه في مىاي٘ مخٟغ٢ت ،وبمٟاَُم مسخلٟتٞ ،خٗضصث وظهاث الىٓغ
ُٞهٞ :مجهم مً عآٍ ٖلى ؤهه هىٕ مً املجاػ ٧ابً ظجي( ،)1ومجهم مً عبُه بالخظ ٝوظٗله هىٖا مً
ؤهىاٖه ٧اإلابرص وابً الؿغاط( ،)2ومجهم مً ّ
ٖضٍ مً باب بًغاص اإلاٗجى اإلاغاص بٛحر لٟٓه اإلاٗخاص ،ؤو
الخغوط ٖما جملُه ال٣ىاٖض ألانلُت في الترُ٦ب بالؼٍاصة ؤو بالخ٣ضًم ٖلى هُت الخإزحر ،وٍبحن الباخض
ؤن َظا الخٗضص والخىىٕ ال حٗاعى ُٞه؛ بل ّبن ظمُٗها جٟؿغ اإلاىاي٘ التي ًضزلها الاحؿإ.
وٍٓهغ ؤهه َّ
ُّ
والخهغ ٝاللظا ِن ً٣ىمان ٖلى وي٘
جىنل بلى ؤن الاحؿإ في الترُ٦ب َى اإلاغوهت
ألالٟاّ في ٖال٢اث ٖلى ٚحر ما ً٣خًُه الٗ٣ض ألانلي للترُ٦ب اللٛىيٞ ،االحؿإ ٌكمل ال٨شحر مً
اإلآاَغ الخدىٍلُت التي جهِب الترُ٦ب اللٛىي في ٚحر اَغاص.
ومً مٓاَغ الاحؿإ ٖىضٍ الاحعاق في الـشف ًٖ َغٍ ٤جدىٍل الٓغو ٝاإلا٩اهُت والؼماهُت مً
وُْٟتها ألانلُت  -وهي الٓغُٞت -بلى وُْٟت ؤزغي ،مشل (نمذ الُىم) ُٞىهب (الُىم) ٖلى الٓغ،ٝ
وٍجىػ ؤن ًىهب احؿاٖا ٖلى ؤهه مٟٗى ٫به ،و٢ض ً٩ىن الاحعاق في الفلل بخٗضًخه ٦ما في (صزلذ
َ
البِذ) ،و٢ض ً٩ىن الاحعاق في ؤلاطافت ٦ما في بياٞت ؤؾماء الؼمان بلى ألاٗٞا ،٫مشل( :ؤجِذ ًىم
ًٗ٣ض ٖمغو).
(ً )2ىٓغ :ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب441/1 ،٤
(ً )1ىٓغ :ابً الؿغاط ،ألاصىٌ في الىدى ،مغظ٘ ؾاب11/1 ،٤
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و٢ض ؤظاص في حؿمُت ٦خابه بال٣ىاٖض الخدىٍلُت؛ بط لم ً٣خهغ خضًشه ًٖ ألاهماٍ الخدىٍلُت،
ّ
الخدى ٫الىُْٟي في الترُ٦ب اللٛىي ؾىاء ٖلى
بل جىاو ٫مؿاثل ؤزغي في الخدىٍلٞ ،خدضر ًٖ
مؿخىي الغ ً٦اللٛىي الىاخض ؤو ٖلى مؿخىي الجملت ٧لهاٗٞ ،لى مؿخىي الغ ً٦اللٛىي الىاخض َّ
جدب٘
ألامشلت التي حٗضصث ٞحها الىْاث ٠اللٛىٍت هدُجت ُّ
جىىٕ ألازغ الىُْٟي ،مً طل :٪وُْٟت الاؾخٟهام
ّ
ظل ٖىضٞ ،)٥م٘ الاؾخٟهام
وؤلازباع في م ِمحز ٦م الظي وعص مسخلٟا في ٦( :م عظال ٖىض٥؟) و (٦م ع ٍ

ً٩ىن مىهىبا ،وم٘ ؤلازباع ً٩ىن مجغوعا ،ومً الخىىٖاث الىُُْٟت للٟٗل :ههبه ؤو عٗٞه بٗض ختى،
ومً الخىىٖاث الىُُْٟت لؤلصاة :الاؾخٗماالث اللٛىٍت للهمؼة ٧إن جإحي للىضاء ؤو الاؾخٟهام ؤو
الدؿىٍت ٞ ...األصاة ٢ض جخٗضص وُْٟتها الىدىٍت ،ولً ً٨ب٣ى طل ٪مغجبُا بىعوصَا في الترُ٦ب اللٛىي
ُّ
الخدى ٫الىُْٟي ٖلى مؿخىي الجملت ٣ٞض ًخٗضص بؿبب الؿُا ١اللٛىي،
خُض ًخدضص مٗىاَا .وؤما
مً طل٢ ٪ىلىاٟٚ( :غ هللا لؼٍض) ٞهي في ألانل جضٖ ٫لى مٗجى الخبر ،بال ؤجها جدىلذ بلى الضٖاءَّ ،
وص٫
ُّ
الخدى ٫الىُْٟي ٖلى مؿخىي الجملت بؿبب الخىُٛم ،مً طل٢ ٪ى٫
ٖلى طل ٪الؿُا ،١و٢ض ًخٗضص
الكاٖغ٢( :الىاُّ :
جدبها ٢لذ بهغا) بدىُٛم الاؾخٟهام ؤي (ؤجدبها؟) ،ؤو بدىُٛم الخبر (ؤهذ جدبها) ،ؤو
بدىُٛم الخىبُش.
٦ما ّ
جدضر ًٖ الٛمىى الترُ٦بي في الجملت الٗغبُت الظي ًجٗل للٗباعة الىاخضة ؤ٦ثر مً
٢غاءة ،وبحن ؤق٩اَ ٫ظا الٛمىى ٖبر ؤمشلت مً الجمل الٗغبُت ،ومجها( :يغب مىسخى ِٖسخى) و (ػٍاعة
ألا٢غباء م٩لٟت) و (ظامٗت اإلاضًىت الجضًضة) زم َّ
٢ضم ال٣ىاٖض التي جضَ ٘ٞظا الٛمىى وؤلابهام
َ
البض ٫ؤو الخىُ٦ض ...
ؤلابهام ؤو
الخمُحز الظي ًغ٘ٞ
بىاؾُت ؤلاٖغاب ،ؤو الترجِب ،ؤو الؼٍاصة ٦ؼٍاصة
ِ
ِ
ّ
ّ
جمشل في خض طاتها يىابِ جٖ ٠٣ىضَا مٓاَغ الخدىٍل في
وبحن ؤن ٢ىاٖض الٛمىى الترُ٦بي ِ
الترُ٦ب اللٛىي.
ومً الجُض ؤهه ٧ان ًخدب٘ ظظوع ٧ل ًُ٢ت جدىٍلُت ٖىض ال٣ضماء ،وٍبدض ٖجها في جغاثهم ،زم
ٌٗغى الخدلُالث الخضًشت لها في ال٨ٟغ اللؿاوي الخضًض؛ ال لُيؿب ًٞل الؿب ٤بلى الىدى الٗغبي
ال٣ضًم ،بل لل٨ك ًٖ ٠الُغاث ٤الٗلمُت التي اهخهجها ٢ضمائها ،وج٣ضًم ون ٠قامل وص٤ُ٢
للتراُ٦ب الٗغبُت ،وعنض اإلآاَغ الخدىٍلُت التي جهُبها.
ّ
والخدى ٫الىُْٟي في الترُ٦ب
َظا و٢ض لٟذ الاهدباٍ بلى ٦شحر مً الً٣اًا الخدىٍلُت ٧االحؿإ،
اللٛىي ،والٛمىى الترُ٦بي الظي ٌٗتري الجملت.
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وم٘ ؤن َظا ال٨خاب مً ال٨خب اإلامحزة في ٖغى ما ًخٗل ٤بالخدىٍل ٦ما ؾب ٤لم ًخٗغى لىمِ
َ
ؤلاخال ،٫ومً ز َّم جغ٦ ٥شحرا مً ألابىاب الىدىٍت التي ًضزلها الخدىٍل باإلخال ،٫ومجها اإلاهاصع
واإلاكخ٣اث التي حٗمل ٖمل الٟٗل ...بلخ.
()1
ُ ّ
هغح مالٟه عابذ بى
٦خاب الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) وُٞه ً ِ

مٗؼة ببىاٖض مٗالجخه إلاىيىٕ الخدىٍل في الىدى الٗغبي وهي ٚمىى مٟهىمه ،وٖضم وظىص ٦خب
مخسههت جدىاو ٫مىيىٖاجه وجدلل البجى وَ ٤ٞظا اإلاٟهىم.
ؤ٢ام ٦خابه ٖلى الخٟغٍ ٤بحن زىاثُت الجملت وزىاثُت الىخضة ؤلاؾىاصًت ،خُض ؤقاع بلى ؤن حٗامل
الىدىٍحن مٗهما ٧ان ٖلى ؤؾاؽ ؤجهما واخض ،مؿخسضمحن ٞحهما مهُلخا واخضا َى الجملت ،وؤقاع
بلى يغو ة َ ٘ٞظا اللبـ في اإلاهُلر بإن ظٗلهما مهُلخحن لدؿمُخحن مسخل َ
ٟخحنٞ ،الجملت :هي
عع
ِ
الترُ٦ب ؤلاؾىاصي ألانلي الظي ٌؿى ٙالؿ٩ىث ٖلُه وهي مؿخ٣لت مبجى ومٗجى ،ؤما الىخضة
ؤلاؾىاصًت ٞهي التي جضزل في جغُ٦ب ؤ٦بر مجها ،وهي ٚحر مؿخ٣لت جغجبِ بترُ٦ب ؾاب ٤ؤو الخ ،٤وال
حؿخ٣ل باإلاٗجى بظاتها ،بهما حٗخمض ٖلى ٚحرَا(ٝ ،دمحم هجر) ظملت  ،ل( ً٨هجر) ال ٌؿمحها ظملت
زبرًت ،بهما هي وخضة بؾىاصًت م٩ىهت مً الٟٗل وٞاٖله اإلاؿختر ،ماصًت وُْٟت الخبر.
وبٗض طل٢ ٪ضم قغخا إلاٟهىم الخدىٍل ب٣ؿمُه الجظعي واملخلي ،وما ًىُىٍان ٖلُه مً ؤهىإ
الخدىٍل ألاعبٗت وهي :الخدىٍل باالؾدبضا ،٫وبالخظ ،ٝوبالؼٍاصة ،وبالترجِب ،و٧ان ًُ٨ثر مً ألامشلت
ال٣غآهُت ،والخدلُالث الخُبُُ٣ت لها و ٤ٞالىٓغٍت الخدىٍلُت٩ٞ ،ان ًىٓغ للبيُت الٗمُ٣ت وٍغظ٘
للمٗجى الضاللي في اؾخسضام َظا الترُ٦ب بهظا الىظه مً الخدىٍلٞ ،مشال في الخدىٍل باؾدبضا٫
ّ
ّ
اإلاهضع اإلااو ٫بض ٫اإلاهضع الهغٍذ ًخإحى طل ٪ألن ُٞه صاللت ال جخإحى في اإلاهضع الهغٍذٟٞ ،ي ٢ىله
ﳇ ﱠ( )2ظاء اإلابخضؤ وخضة بؾىاصًت ٗٞلُت م٩ىهت مً (ؤن  +الٟٗل
ﳈ
حٗالى :ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ
اإلاًاعٕ) مدىلت باالؾدبضا ٫خُض بن بيُتها الٗمُ٣ت (والٟٗى زحر ل٨م) ،ولم ًخم الخٗبحر بلٟٔ
الٟٗى؛ ألن في الخٗبحر باإلاهضع اإلااو ٫بياٞت مٗجى الخجضص والخ٨غاع؛ ألظل طلّ ٪
٢ضم بٌٗ

( )1بى مٗؼة ،عابذ ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) (ص( ،)ٍ.صمك :٤صاع ماؾؿت عؾالن
للُباٖت واليكغ1224 ،م).
( )2ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.115 :
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الخٟهُل في هٓغٍت الخمل والُ٣اؽ ،طل ٪ؤجها حؿاٖض ٖلى ٞهم البيُاث الٗمُ٣ت للترُ٦بٞ ،مشال
اإلاكخ٣اث الخمـ ُ
ٌؿهل مٗغٞت ٖملها خحن ٌُٗغ ٝؤجها مدمىلت ٖلى ٗٞلها.
ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه وإن ٧ان ٢ض ٖىىن ٦خابه بالخدىٍل في الىدى الٗغبي ٢ض ؤٟٚل بٌٗ
ألابىاب الىدىٍت التي ًضزلها الخدىٍل ٧االقخٛا ٫والخىاػٕ والخعجب.
زم ًإحي ٦خاب مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي دساظت
جدليليت هـشٍت( )1وُٞه جىانل ابتها ٫الباع الخضًض ًٖ الخدىٍل وؤهماَه بال ؤن َغٍ٣ت ٖغيها
ؾاب٣حهاٞ ،لم ً ً٨ج٣ؿُمها ٖلى خؿب ألاهماٍ الخدىٍلُت مً خظ ٝوػٍاصة واؾدبضا٫
ازخلٟذ ًٖ ِ
 ...ولٖ ً٨لى خؿب ال٣ىاٖض الىدىٍتٞ ،خىاولذ مٓاَغ الترُ٦ب في الجملت الاؾمُت ،والترُ٦ب في
الجملت الٟٗلُت ،و٧اهذ جإزظ ال٣اٖضة٧ ،اإلاٟٗى ٫به مشال ،زم حؿخٗغى ؤهماٍ الخدىٍل التي حٗترى
اإلاٟٗى ٫به ،مً خظٞه ،ؤو ج٣ضًمه ٖلى الٟاٖل ،ؤو بخالله م٩ان الٟاٖل في الٟٗل اإلابجي للمجهى.٫
وَظٍ الُغٍ٣ت ؤجاخذ لها جدب٘ ؤبىاب الىدى ٞالخٟخذ بلى ؤبىاب مهمت لم َ
جل ٤جل ٪الٗىاًت ُٞما
ُ
لخدىٍل ٞحها َبض ْو ٍع ٦بحر ،وَظٍ ألابىاب هي الخىاػٕ ،والاقخٛا،٫
ؾب٣ها مً ٦خب ،م٘ ؤهه ًٓهغ ا
والخعجب ،والىضاء ،والازخهام ،والخدظًغ ،وؤلاٚغاءْ ،
وؤؾ َم ْذ َظٍ التراُ٦ب بالتراُ٦ب الخانت؛

ألجها زلذ مً ؤخض ع٦جي ؤلاؾىاص ،مما ّ
ٖضٍ الىداة زغوظا ًٖ ال٣ىاٖض اإلاُغصة؛ وألظل طل٪
اؾخسضمىا الخدىٍل بالخظّ ٝ
و٢ضعوا املخظوٝ؛ لخيسجم َظٍ التراُ٦ب م٘ ال٣ىاٖض اإلاُغصة.
ُْ
وبجاهب جىاولها للتراُ٦ب الخانت جىاولذ التراُ٦ب اإلاك٩لت ،وهي التراُ٦ب الخاعظت ًٖ
ال٣ىاٖض ألانلُت ،والتراُ٦ب التي ًض ٫ؤخض م٩ىهاتها ٖلى ؤ٦ثر مً مٗجى ،و٧ل طل٣ً ٪ضم زضمت ظُضة
في اؾخيباٍ ألانى ٫الىٓغٍت للخدىٍل ،وفي الى٢ىٖ ٝلى ال٣ىاهحن ال٩لُت التي اخخ٨م بلحها ال٣ضماء في
جُبُ٣اتهم اإلابيُت ٖلى الخدىٍل ،اؾخُاٖذ به وي٘ يىابِ للخدىٍل في جغازىا الىدىي.
ُ َ
ومما ًجضع بُاهه في َظٍ الضعاؾت ؤن ال٩اجبت ؤياٞذ بٌٗ ألابٗاص الخدىٍلُت التي لم جىا٢ل
ْ
ُ
ٞؿلُذ الًىء ٖلى الخدىٍل ُٞما ًخهل بإنى ٫الىدى ٧الخإوٍل،
وٟ٢ذ ٖلُه مً صعاؾاث،
ُٞما
والخمل ٖلى اإلاٗجى ،والخًمحن ،واؾخصخاب الخا ،٫والُ٣اؽ والخٗلُلٞ ،مشال في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲳ

( )1الباع ،ابتها ٫دمحم ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي دساظت جدليليت هـشٍت،
ٍ(،2بعبضٖ :الم ال٨خب الخضًض1224،م).
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ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ( )1لجإ البهغٍىن بلى الخإوٍلّ ،
٣ٞضعوا في آلاًت ٗٞال مدظوٞا؛
لخخىا ٤ٞالىهىم م٘ ال٣ىاٖض ،خُض ب ّن ْ
(بن وإطا) مسخهت بالضزىٖ ٫لى ألاٗٞا ،٫ولظلٞ ٪خ٣ضًغ
ال٨الم( :وإن اؾخجاع ٥ؤخض اؾخجاع.)٥

وفي مؿاَ ١ظٍ الضعاؾاث التي ٖالجذ ؤهماٍ الخدىٍل بك٩ل ٖامٞ ،ةن بٌٗ الضعاؾاث ٢ض
َب٣ذ َظٍ ألاهماٍ ٖلى ُٖىت مً ُٖىاث الىو ألاصبي٧ ،إن َّ
َّ
جدب٘ َظٍ ألاهماٍ في هو قٗغي ؤو
هثري ،ومً َظٍ الضعاؾاث:
٦خاب اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي( ،)2خُض ؤعاص خؿام البهيؿاوي حؿلُِ
الًىء ٖلى الىٓام الترُ٦بي للٛت الكٗغٍت ،والبىاء الىدىي ُ
لج ِمل ِه؛ ألهه عؤي ؤهه لم ًُى َ ٫جل ٪الٗىاًت،
وؤٚلب ألاٖما ٫في صعاؾت اللٛت الكٗغٍت جىاولذ ما ًخٗل ٤بالًغوعة الكٗغٍت؛ ولظل٣ً ٪ى ٫عمًان
ٖبضالخىاب في ج٣ضًمه لهظا ال٨خاب" :ل٣ض ؤعاص الض٦خىع خؿام ؤن ًجغب جُبُ ٤هٓغٍت خضًشت ٖلى
هو لٛىي ٢ضًم ... ،وَى بظلٞ ٪خذ آٞا٢ا ظضًضة في صعاؾت الىهىم ال٣ضًمت بٟ٨اءة وا٢خضاع".
والجضًغ بالظ٦غ ؤن مال ٠ال٨خاب ّ
ٖض الىٓغٍت الخدىٍلُت مىهجا مً ؤقهغ مىاهج البدض
اللٛىي الخضًض ،وبسانت في مجا ٫صعاؾت الجمل الىدىٍت؛ ولظل ٪ؤ٢ام ٦خابه ٖلى الىن٠
الخدلُلي للتراُ٦ب املخىلت في صًىان خاجم٦ ،تراُ٦ب الاؾخٟهام ،وألامغ ،والىهي ،والىٟي ،والكغٍ،
والخعجب ،وال٣ؿم ،والىضاء ...بلخ٩ٞ ،ان ًإحي بالكاَض الكٗغي ،زم ًدلله بلى اإلا٩ىهاث اإلاباقغة له
ًٖ َغٍ ٤الخ٣ؿُم الصجغي ،زم ًبحن ال٣ىاٖض الخدىٍلُت التي اٖتريخه.
ومما ًدمض له في جدلُله للتراُ٦ب ؤهه ٧ان ًىٓغ للبيُت الٗمُ٣ت هٓغة ؤٖمٞ ،٤مشال في جغُ٦ب
الاؾخٟهام (ؤؤٞطر ظاعحي)( )3ال ًجٗل الخدىٍل بةياٞت َمؼة الاؾخٟهام جدىٍال بالؼٍاصة ،بهما َى
ّ
جدىٍل باإلخال ٫ؤو (الخٗىٌٍ) خُض خلذ َمؼة الاؾخٟهام مدل خغ ٝالىٟي (ال) ألن اإلاٗجى الٗمُ٤
َىا لِـ لالؾخٟهام ،بهما َى للىٟي والاؾدى٩اع ،ؤي( :ال ؤٞطر ظاعحي).

( )1ؾىعة الخىبت ،مً آلاًت3 :
( )2البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي( ،ال٣اَغة :م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت2441 ،م).
ُ
خُِذ
( )3البِذ بخمامه :ؤؤٞطر ظاعحي وؤزىن ظاعي؟ّ! مٗاط هللا ؤٗٞل ما
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ّ
وإطا ٧ان الاؾخٟهام ٖلى خ٣ُ٣خه مشل ٠ُ٦( :الؼمان)( )1ظٗل ألاصاة ( )٠ُ٦خالت مدل
َّ
َ
(ؤؾخٟه ُم َ
(خاٞ ،)٫دل ْذ ألاصاة مدل
(ؤؾخٟه ُم) ومغ٦ب الخ٨ملت
خا )٫اإلا٩ىهت مً اإلاغ٦ب الٟٗلي
ِ
ِ
ُ
ٓهغ ؤهه ٧ان ًىٓغ ل٩ل جغُ٦ب ٖلى خضة وٍغاعي اإلاٗجى اإلا٣هىص
اإلاغ٦بحن الؿاب٣حن املخظوٞحن ،وَظا ً ِ
ّ
في البِذ وٍغنض البيُت الٗمُ٣ت له ،وعبما ّؤصي َظا ألامغ بلى الخ٩ل٢ ٠لُال ،في مشل (ٗٞل ألامغ) خُض
ّ
َّ
ماىٞ ،دلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي مدل نُٛت اإلااضخي إلٞاصة صاللت
ٖضٍ مدىال ًٖ ٍ
ٗٞل ٍ
ألامغ.
وبىٓغة ٖلى اإلاىهج الٗام جٓهغ ص٢خه البالٛت في جدلُله للتراُ٦ب وجدبٗه ألهماٍ الخدىٍلٟٞ ،ي
اإلاهاصع اإلا٨خُٟت بظاتها ًٖ الٟٗل واإلاىهىبت في الاؾخٟهام وؤلازباعّ ،
ٖضَا بًٗهم هىٖا مً
الخدىٍل بالخظ ،ِ٣ٞ ٝخُض ُخ ِظ ٝالٟٗل( ،)2في خحن ؤجها ٖىضٍ جدىي ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ
الخدىٍلٟٞ ،ي اإلاشا( :٫مهال هىاع)( :)3جدىٍل بدظ ٝع٦جي ؤلاؾىاص (جمهلي) اإلا٩ىن مً الٟٗل والٟاٖل،
خل ُ
ع ً٦الخ٨ملت (مهال) َ
زم جدىٍل باإلخال ٫خُض َّ
مى ٘٢اإلاٟٗى ٫اإلاُل ،٤زم جدىٍل بالخ٣ضًم خُض

َّ
ج٣ضم مغ٦ب الخ٨ملت ،واخخل عجبت الهضاعة ،زم جدىٍل بالخ٣لو ،خُض ج٣لو اإلاغ٦بان الٟٗلي
والاؾمي اإلامشالن لغ ً٦ؤلاؾىاص بلى مغ٦ب واخض َ ِ٣ٞى ع ً٦الخ٨ملت.
وؤؾٟغث َظٍ الض٢ت في جدلُل ألاهماٍ ًٖ هٓغ للبيُت الٗمُ٣ت في الًماثغَّ ،
ٗٞض الترُ٦ب
ٍ
ُ
(ؤبِذ) َّ
مدىال بدظ ٝاإلاغ٦ب الاؾمي يمحر اإلاخ٩لم وج٣ضًغٍ (ؤها) زم بةخال( ٫جاء الٟاٖل) الًمحر
ُ
مدل الًمحر اإلاىٟهل (ؤها)؛ ألهه ًُغظ٘ ّ
اإلاخهل َّ
(ؤبِذ ؤها) .وُٞما ٌؿمى
٧ل جغُ٦ب لبىِخه الٗمُ٣ت
ِ
ً٣ضع َظا الٟاٖل باؾم ْاَغ (مغ٦ب اؾمي)ّ ،
بالٟاٖل اإلاؿخترَ ،ى ّ
وَٗض الترُ٦ب ّ
مدىال بدظٝ
ِ
اإلاغ٦ب الاؾمي ،زم بةخال ٫الًمحر اإلاؿختر مدلهٞ .مشال الًماثغ في (حٗاصوها)

()4

ٞحها جدىٍل

باإلخال ٫خُض جم بخال( ٫واو الجماٖت) مدل اإلاغ٦ب الاؾمي (ظضًلت) ،وجم بخال( ٫ها الضالت ٖلى
ُ
ُ
ظضًلت َ
سٗل).
اإلاٟٗىلحن) مدل اإلاغ٦ب الاؾمي (س َٗل)ٖ ،لى ؤؾاؽ البيُت الٗمُ٣ت (وإال حٗاصي

ُ
٣ٞلذ :ؤال  ٠ُ٦الؼمان ٖلُ٨ما؟
( )1البِذ بخمامه:

٣ٞاال :بسحر ٧ل ؤعيُ ٪
ؾاثل.

(ً )2ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤مٟٞ ،41:ي ٢ىله( :ؤُ٢اما و٢ض
ٗ٢ض الىاؽ) ٞالبيُت الٗمُ٣ت حؿخضعي ٗٞال ٢بل اإلاهضع (ج٣ىم ُ٢اما).
ّ
َ
وال ج٣ىلي لصخيء ٞاث :ما ٗٞال؟
ؤ٢لي اللىم والٗظال
( )3البِذ بخمامه :مهال هىاع ِ
( )4البِذ بخمامه :وإال ٌٗاصوها ظهاعا هال٢هم ألٖضاثىا ِعصءا ولُال ومىظعا.
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ويماثغ اإلاٟٗى ٫به بطا اجهلذ بالٟٗل ٦ما في َ(ج َغوي ُوجس ْٟجي)(ّ )1
ٌٗضَا جدىٍال بالخ٣ضًم خُض اجهال
ِ ِ
بالٟٗل مباقغة بؿبب الخظ ٝالظي ؤناب اإلاغ٦بحن الاؾمُحن الىاٗ٢حن مى ٘٢اإلاؿىض بلُه.

سظالت :كىاصشالخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش( )2ألعٍج التر٥
ل٣ض زههذ َظٍ الضعاؾت اإلاش َل الٗغبي بالخدلُل؛ ملخاولت مٗغٞت مضي جإزحر ٖىانغ الخدىٍل
الترُ٦بي في بىِخه؛ بط بن اإلاشل ٌك٩ل قغٍدت واؾٗت مً قغاثذ الاؾخٗما ٫اللٛىي ،بل بهه ؤ٦ثر
ُٖغيت لٗىانغ الخدىٍل الترُ٦بي؛ لخاظخه لالزخهاع وج٨شُ ٠الضاللت ،ومداولت بًها ٫اإلاٗجى
بإ٢هغ الُغ ،١بل بن ألامشا ٫الٗغبُت جخمحز ًٖ ٚحرَا مً قغاثذ اللٛت بإجها ال جخٛحر وال جلتزم
ب٣ىاٖض اللٛت٣ٞ ،ض جسالٟها؛ لظا زهها الىداة بجىاػ الخغوط ًٖ جل ٪ال٣ىاٖض ،مً طل٢ ٪ى٫
اإلابرص" :ألامشاٌ ٫ؿخجاػ ٞحها ما ال ٌؿخجاػ في ٚحرَا ل٨ثرة الاؾخٗما ،"٫و٢ض بُيذ الباخشت ؤن الخدىٍل
اإلاؿخٗمل للمشل ال
الترُ٦بي في اإلاشل ؾىاء ٧ان ازخُاعًٍّا ؤو بظباعًٍّاً ،هبذ بظباعًٍّا بٗض الىُ ٤به؛ ألن
ِ
ًجىػ له حُٛحر اإلاشل ،ختى وإن ٧ان ُمدىال جدىٍال ازخُاعًٍّا.
ل٣ض ؤ٢امذ الباخشت صعاؾتها ٖلى ؤن ل٩ل ظملت بىِخحن :بيُت ٖمُ٣ت جدمل اإلاٗجى الٗام للجملت،
وبيُت ؾُدُت جغي ؤجها ؤ٦ثر الخها٢ا بالىا ٘٢اللٛىي َ
اإلاؿخ َ
ٗمل ٗٞال ،وٍ٩ىن مٗىاَا ؤ٦ثر ٖم٣ا مً
ؾاب٣تها ،و٧اهذ في جدلُل ٧ل مشل جشبذ ؤن البيُت الؿُدُت للمشل جسخل ًٖ ٠البيُت الٗمُ٣ت له في
الك٩ل واإلاٗجى ،وجدمل مٗجى بياُٞا ،لم ج ً٨جدمله البيُت الٗمُ٣ت ٢بل الخدىٍل.
ل٣ض ٢ؿمذ الباخشت خضًثها ًٖ ٖىانغ الخدىٍل بلى ؤعبٗت ٞهىٞ ،٫جٗلذ الٟهل ألاو٫
ًدىاوٖ ٫ىهغ الغجبت ؤي (الخ٣ضًم والخإزحر) ٢ضمذ له بةَاع هٓغي ًٖ َظا الٗىهغ ،زم ٖغيذ
لٗضص مً ألامشا ٫التي ُخ ّ ِىلذ بهظا الٗىهغ ،و٢امذ بخدلُلها و ٤ٞالىٓغٍت الخدىٍلُت ،وٗٞلذ مشل
َظا م٘ الٟهل الشاوي الظي زههخه لٗىهغ الؼٍاصةٞ ،خىاولذ مىعُٞماث الؼٍاصة التي جضزل ٖلى
الجملت الاؾمُت ٧الىىاسخ ،وٖلى الجملت الٟٗلُت ٧الكغٍ ،وٖلى الجملخحن (الاؾمُت والٟٗلُت)
٦مىعُٞماث الاؾخٟهام والىٟي ...بلخ ،وزههذ الٟهل الشالض لٗىهغ الخظ ،ٝجىاولذ ٚالبُت
( )1البِذ بخمامه :متى َجغوي ؤمصخي بؿُٟي وؾُها

ُجسٟجي وجًمغ بُجها ؤن ّ
ججؼعا.
ِ

( )2التر ،٥ؤعٍج خامض ،كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش ،عؾالت ماظؿخحر،
ظامٗت ماجت ،ال٨غ1224( ،٥م).
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املخظوٞاث في الجملت الٗغبُت ،ؾىاء ٧ان الخظٞ ٝحها وظىبا ؤو ظىاػا  ،وجىاولخه في الجمل الاؾمُت
والٟٗلُت ،ؾىاء ٧ان بدظ٧ ٝلمت ؤو ؤصاة ؤو ظملت بإ٦ملها ،وؤما الٟهل الغاب٘ ٞخىاولذ ُٞه الٗالمت
ؤلاٖغابُت خُض اٖخبرتها ٗ٦ىهغ عاب٘ مً ٖىانغ الخدىٍل؛ ألجها ألازغ الظي ًسلٟه الٗامل ،وألجها
ججٗل التراُ٦ب اللٛىٍت ؤ٦ثر َىاُٖت مً خُض الغجبت؛ ألن الٗالمت ؤلاٖغابُت جضٖ ٫لى اإلاٗاوي ٞخدمل
مٗجى الٟاٖلُت ،ومٗجى اإلاٟٗىلُت ،ومٗجى ؤلاياٞت ،وعؤث ؤن الٗالمت ؤلاٖغابُت ٢ض ج٩ىن ٖىهغا
مؿاٖضا م٘ بٌٗ ٖىانغ الخدىٍلٞ ،خ٩ىن مؿاٖضة للٗىهغ الغثِـ ٞختر ٥له خغٍت الخى٣ل
والازخٟاء في البيُت الؿُدُت ،وٍ٩ىن طل ٪في ٖىهغي الغجبت والخظ.ٝ
جإث ٖلحها
والٛغٍب ؤن الباخشت حٛايذ ًٖ ٖىانغ الخدىٍل ألازغي٧ ،اإلخال ٫مشالٞ ،لم ِ
بالضعاؾت وال بالخُبُ ،٤بالغٚم مً ؤجها ؤقاعث بقاعة ٖابغة بلى بٌٗ َظٍ الٗىانغ في جدلُلها
ُ
لبٌٗ ألامشاٗٞ ،٫ىض جدلُلها للمشل (ًا ُظ َهحزة) بُيذ ؤن البيُت الؿُدُت لجملت الىضاء َظٍ هي:
(ؤهاصي ؤها ظهحزة) ٞضزلها ٖىهغا الخدىٍل بالخظ ٝوالخٗىٌٍٞ ،دظ ٝالٟٗل والٟاٖل مً البيُت
الؿُدُت للمشل وهابذ ٖجهما ؤصاة الىضاء.
ومً الخ ٤ؤن ٌكاع بلى مى ٠٢الباخشت مً الخىُٛم بىنٟه وزُ ٤الهلت بالخدىٍل ،خُض ج٣ى٫
بإن َظا الٗىهغ الخدىٍلي ال ٌُٗض مً ٖىانغ الخدىٍل في اإلاؿخىي الترُ٦بي ،بل َى ٖىهغ ٞى١
جغُ٦بي ،ول ً٨الضعاؾت ال حؿخُُ٘ ججاَله؛ ألن له ؤَمُت ٦بحرة في بيٟاء صالالث ظضًضة ٖلى اإلاٗاوي.
ومً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤهماٍ الخدىٍل في هو ٢غآوي ،عؾالت ماظؿخحر بٗىىان :أهماغ
ً
أهمىرحا)(،)1
الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ كمشان
لهضي الىُٗمي ،وٞحها ؤْهغث الضوع الظي ًاصًه الخدىٍل في الجملت الٟٗلُت ،و٦كٟذ الخُٛحراث التي
جدضر للجملت الٟٗلُت ،وعنضث م٩ىهاتها وعجبت َظٍ اإلا٩ىهاث ،وبُيذ وُْٟت الخدىٍل في بيُت
الجملت ال٣غآهُت ،وعبُذ طل ٪بالضاللتٞ ،بُيذ صوع ٖىانغ الخدىٍل في ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗجى الضاللي
في التراُ٦ب اللٛىٍت ،وازخاعث الجملت الٟٗلُت؛ ألجها جغي ؤجها لم جدٔ بضعاؾت واُٞت و ٤ٞاإلاىهج
الخىلُضي الخدىٍلي.

(ً )1ىٓغ :الىُٗمي ،أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ كمشان
أهمىرحا) عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت آ ٫البِذ1224( ،م).
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وجدضزذ ًٖ الخدىٍالث التي جُغؤ ٖلى الجملت الٟٗلُتّ ،
و٢ؿمتها بلى ؤهىإ( :الخدىٍل بالى٣ل،
ُ
والخدىٍل بالخظ ،ٝوالخدىٍل بالؼٍاصة ،والخدىٍل باالؾدبضا ،)٫والٛغٍب ؤجها لم جضعط ٞحها الخغ٦ت
ٖىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل في الجملت الٟٗلُتّ ،
ٌ
ؤلاٖغابُت ،م٘ ؤجها َّ
وبُيذ ؤن لها ؤزغا في
نغخذ بإجها
بُان اإلاٗجى وؾالمت الترُ٦بٞ ،هي ٖىهغ جدىٍلي عثِـ في اللٛت الٗغبُت ً٣ل هٓحرٍ في اللٛاث
ُ
ألازغي ،زم جدضزذ ًٖ الٗضو ٫الترُ٦بي ،ؤي مسالٟت اليؿ ٤الٗام٧ ،إن جسال ٠الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
َ
ال٣اٖضة الىدىٍت٣٦ ،ىله( :بن َظان لؿاخغان) ،وال ً٣خهغ ٖلى الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،بل ًخٗضاٍ بلى
مسخل ٠ال٣ىاٖض الترُ٦بُت ٧اإلاُاب٣ت في الٗضص والجيـ٦ ،ما في ٢ىله( :وظاءَم البِىاث) ،وَظا
الٗضوً ٫اصي وُْٟت بالُٚت ،وَى في ال٣غآن وؿ ٤مً ؤوؿا ١ؤلاعجاػ ال٣غآوي.
وهي ٦ؿاب٣تها ؤولذ اَخماما بالخدىٍل ٞى ١الترُ٦بي ،وَى ال٣ىاٖض اإلاىعُٞمُت الهىجُت ،والتي
ًبضؤ ٖملها بٗضما ًيخهي ٖمل ال٣ىاهحن الخدىٍلُت ،خُض حُٗي الك٩ل الجهاجي اإلاؿخٗمل ،ومجها الىبر،
والخىُٛم ،والىنل والٟهل.
ومً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤهماٍ الخدىٍل في هو ٢غآوي عؾالت ماظؿخحر بٗىىان :ألاهماغ
ً ()1
الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت و أزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي (ظىسة الىهف أهمىرحا)
اهُل ٤ناخبها مً ٨ٞغة ؤعاص الخد ٤٣مجها ،وهي َل ٧ان حكىمؿ٩ي مخإزغا بترازىا الىدىي في هٓغٍخه
اللؿاهُت ؤم ال؟ ولظا ؤعاص ؤن ًشبذ ظىاهب الدكابه بحن الضعاؾخحن الٛغبُت والٗغبُت ،وما بن ٧ان
للخدىٍل ظظوعٍ في الترار الٗغبيٞ ،داو ٫جإنُل الخدىٍل لضي الىدىٍحن الٗغب ،وجُبَُ ٤ظٍ
الضعاؾت ٖلى هو ٖغبيٞ ،خىاو ٫الخدىٍل في هو ٢غآوي ،وازخاع ؾىعة ال٨ه ٠لُ٨ك ًٖ ٠ألاهماٍ
الخدىٍلُت في جغاُ٦بها ؤلاؾىاصًت ،ومضي ؤزغَا ٞحها مً الىاخُت الىدىٍت والبالُٚت.
ومً ؤهماٍ الخدىٍل التي ٖالجتها َظٍ الضعاؾت( :الخظ ،ٝوالؼٍاصة ،والترجِب ،والاؾدبضا،٫
والاحؿإ) ،والخ٣ُ٣ت ؤهه لم ًً٦ ٠شحرا ُٞما ًسو ألاهماٍ ،وزانت الاحؿإ الظي ههج ُٞه مىهج
ٖبضالخلُم ِٖسخى.

( )1زامغ ،بى قاعب ،ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت وأزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي (ظىسة الىهف
ً
أهمىرحا) ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ػٍان ٖاقىع -الجلٟت1221( -م).
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وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض َب٣ذ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ُٖىت مً ُٖىاث الىو ألاصبي،
ٞةن بٌٗ الضعاؾاث ٢ض زههذ الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل ٖبر وظىصَا في بٌٗ ألاؾالُب
الٗغبُت ٧االؾخصىاء والاؾخٟهام والىهي  ...بلخ ،ومً َظٍ الضعاؾاث:
بدض ألاهماغ الخدىٍليت في الجملت الاظخفهاميت اللشبيت( )1جدضر ُٞه ؾمحر اؾخِخُت ًٖ
الاؾخٟهام في خ٣ُ٣خه الترُ٦بُت والتي هي جدىٍل جغُ٦ب بزباعي بلى اؾخٟؿاع باؾخسضام ؤصواث
وجىُٛم مٗحن ،وجدضر ًٖ ؤصواث الاؾخٟهام وما ًُٟض مجها الخهضً ٤وما ًُٟض مجها الخهىع ،زم بضؤ
جُبُ ٤ؤهماٍ الخدىٍل التي وعصث ٖىض حكىمؿ٩ي ٖلى جغاُ٦ب الاؾخٟهام.
ٞابخضؤ الخضًض ًٖ الخظ ،ٝوبحن ؤن الخظ ٝفي جغاُ٦ب الاؾخٟهام ٢ض ً٩ىن في بٌٗ ألاصواث،
ُ
ٖالم
و٢ض ً٩ىن في الٟٗل الظي جخٗل ٤به (َمؼة الاؾخٟهام وَل) حٗل٣ا مباقغا٦ ،ما فيَ( :ل مً ٍ
ٞإؾاله؟).
وٖغى بالخٟهُل ألاصواث التي ًجىػ خظٞها مً جغاُ٦ب الاؾخٟهام وهي (َمؼة الاؾخٟهام وَل)
ٖىض بٞاصتهما الخهضً ٤ال الخهىعٞ ،ةطا ؤٞاصث الخهضً٣٦ - ٤ىلَ( :٪ل ظاء دمحم؟) -ظاػ خظٞهما
اؾخٛىاء بالخىُٛم؛ وبحن ؤن خظٞهما مً الجملت الخدىٍلُت الاؾخٟهامُت ًب٣ي البيُت الٗمُ٣ت ٦ما
هي ،ؤما بطا ؤٞاصا الخهىع ٣٦ -ىلَ( :٪ل ظاء دمحم ؤو ٖلي؟) -لم ًجؼ خظٞهما؛ خُض بن الخىُٛم ال
ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي وُْٟت الخهىع ٦ما ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي وُْٟت الخهضً.٤
ُ
ؤما ؤصواث الاؾخٟهام ألازغي (ؤًً ومتى وإلااطا وٞ )٠ُ٦هي حؿخٗمل للخهىع ال للخهضً،٤
ولظل ٪لم ًجؼ خظٞهماَّ ،
وٖضص ؤعبٗت ؤؾباب جمى٘ خظٞها ،مجها :ؤن الخىُٛم ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي
الضاللت اإلاعجمُت التي جاصحها ؤصواث الاؾخٟهام َظٍ (الضاللت اإلا٩اهُت والؼماهُت والؿببُت وصاللت
َ
الهُئت) ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن ؤصواث الاؾخٟهام َظٍ لم ح ُٗض ًٞلت بل هي ظؼء ؤؾاسخي مً ٧ل جغُ٦ب.
زم جدضر ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل الىاظمت ًٖ الخظ ٝوالخًُِ ،٤وبحن الٟغ ١بُجهما ،وا٢ترح
حٗضًال في ٢اهىن الخًُِ ٤إلػالت اللبـ بِىه وبحن الخدىٍل بالخظ ،ٝوٗٞل مشل طل ٪في خضًشه ًٖ
همُي الؼٍاصة والخىؾٗت ،و٢ض مغ الخضًض ًٖ مى ٠٢ؾمحر اؾخِخُت مً َظٍ ألاهماٍ في َظا
البدض.
(ً )1ىٓغ :اؾخِخُت ،ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد  ،الٗغا :١اإلاىعص ،مج،2:ٕ ،28 :
(2484م) ،الهٟداث.)31 -11( :
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ل٣ض ؤخصخى ؾمحر اؾخِخُت مىاًَ الؼٍاصة في التراُ٦ب الاؾخٟهامُت٦ ،ؼٍاصة ِ(مً) ،وػٍاصة
الاؾخصىاء في الجملت الاؾخٟهامُت  ،وػٍاصة الىٟي ٖلى (َمؼة الاؾخٟهام وَل) ،وعبِ ٧ل طل ٪بالبيُت
الٗمُ٣تَّ ،
وبحن صالالث َظا الترُ٦ب.
زم اهخ٣ل بٗض طل ٪للخضًض ًٖ الخ٣ضًم والخإزحر في الجملت الاؾخٟهامُتٗٞ ،غى ألؾماء
الاؾخٟهام التي مً خ٣ها الخ٣ضًم مُل٣ا ،وها٢ل اإلاىاي٘ التي جخسلٞ ٠حها (٦م) ًٖ مىي٘
الهضاعة في الجملت الاؾخٟهامُت .وبٗض ؤن ؤٞطخى بلى وظىب ج٣ضم ؤؾماء الاؾخٟهام في التراُ٦ب
ٖغى بلى ُّ
الاؾخٟهامُت َ
ج٣ضم ؤخض ٖىانغ الترُ٦ب ٖلى ٖىانغ ؤزغي٧ ،إن ج٣ى( :٫ؤخًغ دمحم؟) ؤو
(ؤدمحم خًغ؟) ،وهي اإلاؿإلت التي ها٢كها ٖبضال٣اَغ الجغظاوي.
َظا و٢ض ُوظضث صعاؾت ؤزغي جدب٘ التراهيب الخدىٍليت في حملت الاظخفهام لٟغٍض الٗمغي
الظي َّ
َب ٤صعاؾخه ٖلى قٗغ مدمىص ؾامي الباعوصي٩ٞ ،ان ًخدب٘ التراُ٦ب الاؾخٟهامُت ،وٍغي ما
حٗغيذ له مً جدىٍل بإهماَه املخخلٟت ،صون ؤن ّ
ً٣ضم ؤي صعاؾت هٓغٍت للخٗغٍ ٠بإهماٍ الخدىٍل،
ِ
ٞجاءث ص اؾخه بخهاثُت لتراُ٦ب الاؾخٟهام في قٗغ الباعوصي وجدلُلُت لهظٍ التراُ٦بّ ،
مىػٖت ٖلى
ع
()1

ؤعبٗت ؤ٢ؿام:
 ال٣ؿم ألاو :٫حٗغٍ ٠باالؾخٟهام ،وصعاؾت ألصواجه.
 ال٣ؿم الشاوي :صعاؾت لالؾخٟهام مدظو ٝألاصاة.
 ال٣ؿم الشالض :صعاؾت لالؾخٟهام اإلاباقغ ،بل ٟٔالؿاا ٫واقخ٣ا٢اجه.
 ال٣ؿم الغاب٘ :صعاؾت لالؾخٟهام اإلاىٟي.
والظي ًُلخٔ مً َظا الخ٣ؿُم جىاوله الاؾخٟهام مً خُض الترُ٦ب ؤ٦ثر مىه مً هاخُت
الخدىٍل٩ٞ ،ان ٌٗغى لخهاثو ؤصواث الاؾخٟهام وؤٚغايه ،و٧ان الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل
مبشىزا في زىاًا جدلُل جغاُ٦ب البِذ الكٗغي الاؾخٟهامي ،وَظا ما ًجحز ال٣ى ٫بن صعاؾت اؾخِخُت
ؤبٗض مضي في صعاؾت الخدىٍل في الاؾخٟهام مً َظٍ الضعاؾت ،وؤ٦ثر جٟهُال ُٞما ًسو ؤهماَه.
ُ
وٟ٢ذ ٖلى صعاؾت ج٩اص جخمازل مً خُض ٖىىاجها م٘ بدض ؾمحر ؾخِخُت (ألاهماٍ
وَظا و٢ض
الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت) ،خُض ٧اهذ بٗىىان :أهماغ الخدىٍل في أظلىب
(ً )1ىٓغ :الٗمغيٞ ،غٍض مدمىص ؤخمض ،التراُ٦ب الخدىٍلُت في ظملت الاؾخٟهام ٖىض مدمىص ؾامي الباعوصي ،مجلت
دساظاث لجاملت ألاغىاغ  ،الجؼاثغ ،الٗضص1221( ،24 :م) الهٟداث.)34 - 11( :
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ّ
الاظخفهام :اللشآن الىشٍم أهمىرحا( ،)1وٍبضو ؤن الغؾالت ٖلى خضازتها (1221م) لم ًُل٘ ناخبها
ٖلى بدض ؾخِخُت ،اإلايكىع ٖام (2484م) وال ٖلى بدض :التراُ٦ب الخدىٍلُت في ظملت الاؾخٟهام
ٖىض مدمىص ؾامي الباعوصي ،اإلايكىع ٖام (٦ ،)1221ما ْهغ طل ٪بىيىح مً اؾخٗغايه
للضعاؾاث الؿاب٣ت ومً الاَالٕ ٖلى ٢اثمت مغاظٗه.
ل٣ض ٢ؿم بدشه بلى زالزت ٞهى :٫جدضر في ؤولها ًٖ الاؾخٟهام وًٖ الخدىٍل ،وفي زاهحهما
وزالثهما جىاو ٫الخدىٍل الترُ٦بي في ظملتي الاؾخٟهام الاؾمُت والٟٗلُت ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جدب٘ ؤصواث
الاؾخٟهام التي جضزل ٖلى َظٍ الجمل ،وحٗضاص مىاي٘ طل ٪في ال٣غآن٩ٞ ،ان ًإحي باآلًت التي صزلها
الاؾخٟهام ،وَٗغى ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلذ ظملت الاؾخٟهام ،وؤؾاؽ َظٍ ألاهماٍ ٖىهغ
الؼٍاصة بةياٞت ؤصاة الاؾخٟهام التي ّ
خىلذ الجملت مً زبرًت بلى َلبُت ،وَؿخٗغى بن ٧اهذ َىا٥
ٖىانغ ؤزغي مً ٖىانغ الخدىٍل ٧الخ٣ضًم والخإزحر والخظ ٝوٚحرَا.
ومً الضعاؾاث التي زههذ الخضًض ًٖ ؤهماٍ الخدىٍل ٖبر وظىصَا في بٌٗ ألاؾالُب
عؾالت ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت) (2لخِؿحر دمحم ِٖسخى ،وحٗىص ؤَمُتها بلى ٧ىجها
ؤ٢ضم الغؾاثل التي َب٣ذ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى التراُ٦ب الٗغبُت ،في مداولت مجها لضعاؾت ؤؾلىب مً
ؤؾالُب اللٛت الٗغبُت وَى الاؾخصىاء في يىء الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،وٞحها ًٓهغ بىيىح
مضي جإزغ الباخض بإ٩ٞاع ؤؾخاطٍ ؾمحر ؾخِخُت في ٦شحر مً ؤظؼاء الغؾالت ،بضءا مً ٖىىاجها الظي ال
ًسخل ٠البخت ًٖ ٖىىان البدض الظي زههه ؾمحر ؾخِخُت لبدض الاؾخٟهام ،واهتهاء بمىا٣ٞخه
ّ
همُي الخمضص والخ٣لو التي ؤصزل حٗضًال في
ألؾخاطٍ ُٞما ا٢ترخه بكإن ؤهماٍ الخدىٍل ،وزانت في
٢ىاهُجها ،وم٘ طل ٪ؤْهغ الباخض اؾخ٣الال في مىا٢كت بٌٗ الً٣اًا ًُ٣٦ت الٗامل في اإلاؿدشجى.
ل٣ض ابخضؤ الخضًض ًٖ الاؾخصىاء في خ٣ُ٣خه الضاللُت والترُ٦بُت والتي هي "جدىٍل مغ٦ب ظملي
بالخظ ٝوالخٗىٌٍ بإصواث زانت ًسغط بها ما بٗضَا مما صزل ُٞه ما ٢بلها خ٨ما" ،زم ها٢ل آعاء
الىداة في الٗامل في اإلاؿدشجى ،واهخهى بلى ؤن الٗامل ُٞه َى الٟٗل املخظو( ٝؤؾدشجي) والظي هابذ

(ٖ )1بضالٗؼٍؼ ،باؾم خمىص ٖبضالٗؼٍؼ ،أهماغ الخدىٍل في أظلىب الاظخفهام :اللشآن الىشٍم أهمىرحا ،عؾالت
ماظؿخحر ،ظامٗت آ ٫البِذ ،ألاعصن1221( ،م).
(ً )2ىٓغِٖ :سخى ،جِؿحر دمحم ،ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الحرمى،٥
ألاعصن2484( ،م).
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ٖىه ؤصواث الاؾخصىاء ،وهُابتها ًٖ الٟٗل مٗجى ال ٖمالٞ ،اإلاؿدشجى مىهىب بالٟٗل املخظو ،ٝال بـ
(بال) هٟؿهاٞ ،البيُت الٗمُ٣ت لجملت :خًغ ال٣ىم بال ػٍضا
هي :خًغ ال٣ىم ؤؾدشجي ػٍضا.
ٞهي م٩ىهت مً ظملخحن ،ظغي ٖلى ظملت (ؤؾدشجي ػٍضا) جدىٍل بدظ ٝالٟٗل (ؤؾدشجي) ،وحٗىًٍه
بإصاة الاؾخٟهام (بال) التي جخًمً مٗىاٍ ،زم ؤصزلذ الجملت الشاهُت في الجملت ألاولى.
وما حهم َى خضًشه ًٖ ألاهماٍ الخٗبحرًت الاؾخصىاثُت ،خُض ٖىىن لها بهظا الاؾم و٢ؿمها بلى
زالزت ؤ٢ؿام ،وهي:
 الاؾخصىاء بالخٗىٌٍ :وألاصواث التي حؿخسضم في َظا الىمِ هي( :بال وٚحر وؾىي)؛ ألن
الٟٗل (ؤؾدشجي) ًُدظ ٝوَٗىى بةخضي َظٍ ألاصواث.
 الاؾخصىاء الخ٣ُ٣ي :وَظا الىمِ ً٩ىن باؾخسضام البيُت الٗمُ٣ت لالؾخصىاءٞ ،ال ً٩ىن ُٞه
خظ ٝللٟٗل (ؤؾدشجي) ،وإهما حؿخسضم ُٞه ؤٗٞا ٫جخًمً مٗجى الاؾخصىاء وهي( :زال وٖضا
وخاقا)ٞ ،خ٣ى( :٫خًغ الُالب زال ػٍضا) وَظا الىمِ لم ًجغ ٖلُه جدىٍل بال بدظٝ
الٟاٖل.
 الاؾخصىاء الضاللي (اإلاٗىىي) :وؿبت بلى خ٣ُ٣ت الاؾخصىاء الضاللُت ،وٍ٩ىن في ألاصواث( :لِـ
وال ً٩ىن) ،لم ًُدظ ٝالٟٗل (ؤؾدشجي) َّ
وَٗىى بهما ،ل٨جهما ًخًمىان مٗجى ؤلازغاط ؤي
بزغاط ما بٗضَا مما صزل ُٞه ٢بلها في الخ٨مٞ ،خ٣ى( :٫خًغ الُالب لِـ ػٍضا)( ،خًغ
الُالب ال ً٩ىن ػٍضا) والبيُت الٗمُ٣ت لها (خًغ الُالب لِـ الخايغ ػٍضا) ٞجغي جدىٍل
ٖلى الجملت بدظ ٝاؾم لِـ وال ً٩ىن.
واإلاالخٔ ؤهه بالغٚم مً وؾم عؾالخه بٗىىان (ألاهماٍ الخدىٍلُت) ،بل وجسهُو الٟهل
الشالض ٧امال للبدض ًٖ َظٍ ألاهماٍ الخدىٍلُت بال ؤهه  -مً وظهت هٓغي  -الخبـ ٖلُه جىُْ٠
مٗجى (ؤهماٍ) ٞهى ًىٓغ بلُه مً هاخُت جغُ٦بُت ،وَظا ما ججضٍ في ال٣ؿمحن الشاوي والشالض ،ولى ؤهه
ظٗل الخ٣ؿُم ٖلى ٚغاع الىمِ ألاو( ٫الاؾخصىاء بالخٗىٌٍ) ل٩ان ؤ٦ثر ٢غبا إلاا ٌؿمى ؤهماٍ
الخدىٍل.
َظا ولي وٟ٢ت ؤزغي ٖىض ما ؾماٍ (الاؾخصىاء بالخٗىٌٍ)؛ خُض بهه مما ًشحر الاؾخٛغاب طا٥
الخٗاعى الظي ًُلخٔ في جدلُله لجملت الاؾخصىاء ٖلى ؤجها مدىلت بالخظ ٝوالخٗىٌٍ ،خُض ًٓهغ
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َظا الخٗاعى بحن جإًُضٍ ال٢تراح ؤؾخاطٍ في ٢اهىوي الخمضص والخ٣لو ،وجُبُ٣ه الٟٗلي ألهماٍ
الخدىٍل.
٣ٞض ؤزبذ طل ٪ب٣ىله :وهدً م٘ الض٦خىع ؾمحر ؾخِخُت في حٗضًل نىعة ٢اهىوي الخىؾٗت
والخًُِٖ ٤لى الهىعة التي ا٢ترخها لل٣اهىهحن ،وهي:
٢ اهىن الخىؾٗت (الخمضص) :ؤ

ؤ+ب:ب

ؤ ،ؤي ؤن (ؤ) جخدى ٫بلى (ؤ)( +ب) ،خُض (ب)

مخًمىت في (ؤ)
ٞالخىؾٗت :بياٞت ٖىهغ ظضًض ًخًمً ؤخض ٖىانغ الترُ٦ب.
٢ اهىن الخًُِ( ٤الخ٣لُو) :ؤ  +ب

ب:ؤ

ب ،ؤي ؤن الترُ٦ب اإلا٩ىن مً الٗىهغًٍ

(ؤ)( +ب) ًخدى ٫بلى (ب) ،خُض (ب) مخًمىت في (ؤ).
َّ
مخًمً في الٗىهغ الباقي ُٞه.
ٞالخًًُِ :٤خمشل في خظٖ ٝىهغ مً الترُ٦ب
ٞةطا ٧ان ؾمحر ؾخِخُت "خغم ٖلى بػالت اللبـ بحن الخظ ٝوالخًُِ ٤بخٗضًل ال٣اهىهحن"،
و٧ان الباخض ًخ ٤ٟمٗه في َظاَ ،
ٞلم ظٗل الخدىٍل في ظملت الاؾخصىاء (خًغ ال٣ىم بال ػٍضا) جدىٍال
بالخظ ٝال بالخًُِ٤؟! ؤلم ً ً٨بىاء ٖلى ال٣اهىن ّ
اإلاٗض ٫ؤن ً٩ىن الخدىٍل بالخًُِ٤؟! بط بن

َ
البيُت الٗمُ٣ت للجملت الؿاب٣ت هي( :خًغ ال٣ىم ؤؾدشجي ػٍضا) ،ومً ز َّم ُخظ ٝالٟٗل (ؤؾدشجي) وَى
َّ
مخًمً في الٗىهغ الباقي والظي َى ؤصاة الاؾخصىاء (بال) .ومً َىا ْهغ الخٗاعى بحن جإًُضٍ ال٢تراح
ؤؾخاطٍ في ٢اهىوي الخظ ٝوالخ٣لو ،وجُبُ٣ه الٟٗلي لهظًً الىمُحن الخدىٍلُحن.

وٍإحي بدض ألاهماغ الخدىٍليت لجملت الىهي جدىٍلت البييت الغابشة( )1الظي ٖجى ُٞه َاوي
نبري آً ٫ىوـ بإؾلىب الىهي بىنٟه واخضا مً ؤؾالُب الٗغب التي جدخىي ٖلى ٦شحر مً اإلاٗاوي
اإلاخجضصة٧ ،الضٖاء ،والالخماؽ ،وؤلاعقاص ،والدؿىٍت ،والاؾخٗالء  ...بلخ ،وبىنٟه ؤؾلىبا خضزذ
ُٞه حُٛحراث جدىٍلُت بضزى( ٫ال) التي ا٢خًذ الخدى ٫مً الخبر بلى ؤلاوكاء ،ومً ؤلازباث بلى
الىٟي ،ومً الًمت بلى الؿ٩ىن ،ومً الغ ٘ٞبلى الجؼم.
خغم الباخض ٦ -ما ؤقاع في اإلا٣ضمتٖ -لى ؤن ًجٗل البدض م٣اعبت جدىٍلُت مٟاصَا جىزُ٤
ُ
إلاٗان مخُىعة في الخّ ٩ىن والضاللت؛ طل ٪ألهه
ٖغي الٗال٢ت بحن الىهي وألامغ بىنٟهما ؤهماَا جدىٍلُت ٍ
(ً )1ىٓغ :آً ٫ىوـَ ،اوي نبري ٖلي ،ألاهماٍ الخدىٍلُت لجملت الىهي جدىٍلت البيُت الٛاثغة ،مجلت التربيت والللم،
الٗغا ،١املجلض ،21 :الٗضص1228( ،4 :م) ،الهٟداث.)213 - 222( :
92

ُ
ًغي ؤن الىهي َى هٟي ألامغٞ ،ةطا ٢لذ٢( :م) ٞإهذ جإمغٍ بالُ٣ام ،وإطا ٢لذ( :ال ج٣م) ٣ٞض ؤعصث مىه
هٟي طل.٪
ُ
وظ َّل ما ؤعاص جىيُده في َظا البدض َى ؤن الىهي ّ
مغ بٗضة جدىٍالث٣ٞ ،ىل( :٪ال جًغب) بيُت
جغُ٦بُت ؾُدُت ً٣هض بها البيُت الٗمُ٣ت (ايغب) والتي هي في الى٢ذ طاجه بيُت جغُ٦بُت ؾُدُت
ٚاثغة ؤي (ٚحر ْاَغة) لبيُت ؤزغي ؤٖم٣ً ٤هض بها ؤلازباع وهي (ًًغب) الىىاة ؤو ألانل الظي
جىلضث مىه اإلاٗاوي الؿُدُت ألازغي ،وٍم ً٨جىيُذ الخدىٍالث التي خضزذ في ظملت الىهي ٖلى
الىدى آلاحي:
الخدى ٫ألاو:٫
بيُت زبرًت (مشبخت) (ًًغب)
بيُت ؤولى ٖمُ٣ت

بيُت بوكاثُت (مشبخت) (ايغب)
بيُت زاهُت ٚاثغة.

الخدى ٫الشاوي:
بيُت بوكاثُت (مشبخت) (ايغب)

بيُت بوكاثُت (مىُٟت) ( ال جًغب)

بيُت زاهُت ٚاثغة

بيُت زالشت ؾُدُت.

والظي ًُلخٔ في َظا البدض ؤن مٟهىم ألاهماٍ ظاء ُٞه مسخلٟاٞ ،لم ً٣هض به الخظٝ
والؼٍاصة والخمضص والخ٣لو وؤلاخال... ٫بلخ ،ول٨ىه ّ
ٖبر به ًٖ الىهي وألامغ ٞاٖخبرَما ؤهماٍ جدىٍل
صزلذ ٖلى الجملت ٞدىلتها مً الخبر بلى ؤلاوكاء ،ومً ؤلازباث بلى الىٟي ،ولظل ٪وؾم بدشه
باألهماٍ الخدىٍلُت لجملت الىهي ،ال (ألاهماٍ الخدىٍلُت في ظملت الىهي) ،وفي ْجي ؤن الىهي وألامغ
والاؾخٟهام والىٟي  ....بلخ هي ؤؾالُب مً ؤؾالُب الجملت الٗغبُت ًضزلها همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل
َ ُ
بؼٍاصة ؤو خظ ٝؤو ج٣ضًم وجإزحر ...بلخ ،ومً ز َّم ال حؿمى بىٟؿها ؤهماٍ جدىٍل ،وما خهل في ظملت
الىهيَ ،ى جدىٍل بالؼٍاصة خُض ػٍضث ؤصاة الىهي (ال) ٞدىلذ الجملت مً الخبر بلى ؤلاوكاء ،ومً
ؤلازباث بلى الىٟي.
وإطا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت جىاولذ ؤهماٍ الخدىٍل بك٩ل ٖامٞ ،ةن بٌٗ الضعاؾاث
زههذ الخضًض ًٖ همِ واخض مً ؤهماٍ الخدىٍلّ ،
وجدبٗذ نىعٍ ومىايٗه٦ ،غؾالت( :صىس
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ً
أهمىرحا)( ،)1وبدض( :الخدىٍل باالظدبذاٌ
الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت ،ظىسة البلشة
في الىدى اللشبي دساظت هـشٍت جدليليت) ( ،)2وبًٗها َٖ َغ َ
ى لِ ــبُان البيُت الٗمُ٣ت في الترُ٦ب بٗض
ّ
املحىلت باالظدبذاٌ الاػشادي)(.)3
صزىَ ٫ظا الىمِ٦ ،بدض ( :البييت اللميلت لللىاصشاللعاهيت
َظٍ بٌٗ الضعاؾاث التي خاولذ جُبُ ٤الىٓغٍت الخدىٍلُت ٖلى اللٛت الٗغبُت ،وٖالجذ ٖلى
وظه الخهىم ؤهماٍ الخدىٍل التي اٖترث ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت ،وفي الخ٣ُ٣ت َ
وعص ْث صعاؾاث ٦شحرة
َ
َ
جىاول ْذ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي جدىٍلي( ،)4وجدضز ْذ ًٖ الهلت بحن الترار الىدىي
َ
والىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت( ،)5وبدش ْذ ًٖ ال٨ٟغ الخدىٍلي ٖىض ال٣ضماء( .)6ولِـ مً ٚاًاث

البدض جدب٘ ٧ل ما ظاء في َظا الكإن؛ ولهظا ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى ما ظاء الخضًض ُٞه ًٖ ؤهماٍ
الخدىٍل بك٩ل ؤص.١

ً
أهمىرحا ،عؾالت ماظؿخحر،
(ً )1ىٓغٚ :غبيٖ ،اجكت ،صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت ،ظىسة البلشة
ظامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ الىاصي1221 ،م).
(ً )2ىٓغ :الباع ،ابتها ،٫الخدىٍل باالؾدبضا ٫في الىدى الٗغبي صعاؾت هٓغٍت جدلُلُت )Eimj( ،املجلت الالىتروهيت
الشاملت مخلذدة الخخصصاث ،الٗضص1224( ،24 :م).
ّ
(ً )3ىٓغ :بى مٗؼة ،عابذ ،البيُت الٗمُ٣ت للٗىانغ اللؿاهُت املخىلت باالؾدبضا ٫الاَغاصي ،بدض ميكىع في :اإلاؤجمش
الذولي الخامغ للغت اللشبيت( ،ص.ث) الهٟداث.)281 - 232( :
(ً )4ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫
 الغقُض ،ؤبى ب٨غ ،اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت،الؿىصان ،املجلض ألاو ،٫الٗضص ألاو2481( ،٫م) ،الهٟداث.)42 - 31( :
 اإلاىهىعي ،ؤخمض اإلاهضي /والهالر ،ؤؾمهان ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وجُبُ٣اتها في الىدى الٗغبي ،مجلتحاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاثٞ ،لؿُحن1221( ،14 :ٕ ،م) ،الهٟداث.)144 -111( :
(ً )5ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫
 الىجاصاث ،هاً ٠دمحم ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٛىٍت والىدىٍت الٗغبُت ،مجلت وليتداسالللىم حاملت اللاهشة ،مهغ ،الٗضص1221( ،83 :م) ،الهٟداث.)121 - 255( :
 ٖمحرة ،ماَغ مدمىص ،ؤزغ الىدى الٗغبي ٖلى هٓغٍت الىدى الخىلُضي الخدىٍلي لدكىمؿ٩ي ،مجلت التربيت حاملتألاصهش ،مهغ ،الٗضص ،243 :ط1222( ،1:م) ،الهٟداث.)34 - 41( :
(ً )6ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫
 مٗىىٖ ،اَٖ ٠بضالٗؼٍؼ ،ؤنى ٫هٓغٍت الىدى الخدىٍلي ٖىض ٖبضال٣اَغ الجغظاوي ،مجلت كلىم اللغت ،مهغ،مج1225( ،4ٕ ،22 :م) ،الهٟداث.)181 - 125( :
 ظاص ال٨غٍمٖ ،بضهللا ؤخمض ،في ال٨ٟغ البيُىي الخدىٍلي في زهاثو ابً ظجي ،خىلياث آلاداب والللىمالاحخماكيت ،الخىلُت الشالشت والشالزىن1221( ،م) ،الهٟداث.)241 - 22( :
94

وؾإوظؼ ُٞما ًلي ؤبغػ اإلاالخٓاث في َظٍ الضعاؾاث الٗغبُت الخدىٍلُت:
 ج٩اص َظٍ الضعاؾاث ُججم٘ ٖلى ؤن ؤي حُٛحر في الجملت الىىاة ّ
ًدىلها مً ظملت جىلُضًت بلى
ِ
ّ
م٩ىها بهظا الخُٛحر ؤزغا في اإلاٗجى؛ وبظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بإجها جىنلذ بلى ُّ
جهى ٍع
ظملت جدىٍلُتِ ،
ال زالُٞ ٝه إلاٟهىم ألاهماٍ الخدىٍلُت.
ُّ 
ؤهماٍ الخدىٍل في ٦شحر مً َظٍ الضعاؾاث الٗغبُت ظاء قامال ألبىاب الىدى الٗغبي،
جدب٘
ِ
َ
اى ٢ىاٖض الىدى الٗغبي ،وجدلُلها و ٤ٞؤهماٍ
٩ٞاهذ َظٍ الضعاؾاث ؤقبه باؾخٗغ ِ
الخدىٍل ،ؤي ؤجهم َّ
جدبٗىا ؤهماٍ الخدىٍل في ٧ل ٢اٖضة هدىٍت ،و٢ض ؾاعوا في طلٖ ٪لى
ههجحن:
ٞ oغٍ٧ ٤ان ًظ٦غ همِ الخدىٍل ،زم ًضعط جدخه ال٣ىاٖض الىدىٍت الٗغبُتٞ ،مشال ًإحي
بىمِ بٖاصة الترجِب ،وٍضزل ُٞه مىاي٘ ج٣ضًم الخبر ،ومىاي٘ ج٣ضًم اإلاٟٗى... ٫بلخ.
 oوٞغٍ ٤اٖخمض الٗ٨ـ٩ٞ ،ان ًإحي بالترُ٦ب الاؾمي ؤو الٟٗلي ،وَؿخٗغى ألاهماٍ
الخدىٍلُتُٞ ،إزظ ال٣اٖضة٧ ،اإلاٟٗى ٫به مشال ،زم ٌؿخٗغى ؤهماٍ الخدىٍل التي
حٗتريه ،مً خظٞه ،ؤو ج٣ضًمه ٖلى الٟاٖل ،ؤو بخالله م٩ان الٟاٖل في الٟٗل اإلابجي
للمجهى.٫
 وفي مؿاَ ١ظٍ الضعاؾاث ًٓهغ ؤخُاها ّؤن ال٣اٖضة الىدىٍت الىاخضة جخٗاوعَا ٖضة ؤهماٍ
مً ؤهماٍ الخدىٍل مشاٖ ٫لى طل :٪جميحز اليعبت ّ
ٖضٍ ٖبضالخلُم جدىٍال بؼٍاصة ٖىانغ
مخممت للترُ٦ب( ،)1وؤما ابتها ٫الباع ّ
ٗٞضجه جدىٍال باالؾدبضاٞ ٫الخمُحز مدىٞ ًٖ ٫اٖل ؤو

ًٖ مٟٗى ،)2(٫ومشال :الىلذ العببي (مغعث بغظل ٢اثم ؤبىٍ) ٖضٍ ٖبضالخلُم جدىٍال
بؼٍاصة ٖىانغ مخممت للترُ٦ب( ،)3وؤما ابتها ٫الباع ّ ٞ
ٗضجه جدىٍال باالؾدبضا ٫خُض خل
الىن ٠مدل الٟٗل (مغعث بغظل ٢ام ؤبىٍ) ( ،)4وَظا عاظ٘ بلى ازخال ٝالخىظحهاث الىدىٍت
في َظٍ التراُ٦ب ٦ -ما ؾُإحي بُاهه –
(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م18 :
(ً )2ىٓغ :الباع ،مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.13 :
(ً )3ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م14:
(ً )4ىٓغ :الباع ،مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م251 :
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 ُ٘٢ البدض اللؿاوي الٗغبي ؤقىاَا ٦بحرة في جدلُل ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت بمىٓىع جىلُضي
جدىٍلي ،وحٗضصث في ؾبُل طل ٪اإلاالٟاث الٗغبُت ،ل ً٨م٘ طل ٪ال جؼا ٫الضعاؾاث خى٫
ُ
جدبٗذ -صعاؾت قملذ
الٗغبُت ٢انغة؛ بط لم ؤظض ُٞ-ما
جُبُ ٤ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ٢ىاٖض
ِ
جُبُ ٤ظمُ٘ ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ٧امل ؤبىاب الىدىٞ ،الظي ًخدب٘ ؤبىاب الىدى ًجضٍ
ٌٟٛل بٌٗ ؤهماٍ الخدىٍل ،والظي ّ
ًٟهل في ؤهماٍ الخدىٍل ًجضٍ ًُب٣ها ٖلى بٌٗ
ؤبىاب الىدى؛ ولظا ٧ان مً اإلاهم الُ٣ام بٗمل بخهاثُت ججم٘ ال٣ىاٖض الىدىٍت وجخدبٗها في
٦خب ألاهماٍ الخدىٍلُت؛ إلاٗغٞت همِ الخدىٍل الظي جىضعط بلُه ،وعنض ازخالٞاث
الضاعؾحن في بٌٗاػ الىمِ الخدىٍلي لل٣اٖضة الىدىٍت ،و٧ان طلٖ ٪بر بغهامج ٢ىاٖض البُاهاث
(.)Microsoft Access
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جمهيذ:
بٗض الخضًض الىٓغي ًٖ مٟهىمي الترُ٦ب والخدىٍل ،وحؿلُِ بٌٗ الًىء ٖلى الىٓغٍت
الخدىٍلُت التي ظاء بها حكىمؿ٩ي ،والتي ًمّ ً٨
ٖضَا مً ؤَم الىٓغٍاث في ون ٠جغاُ٦ب اللٛاث
ؤلاوؿاهُت  -تهض ٝالضعاؾت الخُبُُ٣ت بلى جدلُل التراُ٦ب في ٖباعاث الُال ،١الىاعصة في ٦خاب:
(ال٩ى٦ب الضعي ُٞما ًخسغط ٖلى ألانى ٫الىدىٍت مً الٟغوٕ ال٣ٟهُت) لئلؾىىي ،مً زال ٫هٓغٍت
٢ىاهُجها التي لها
بٌٗ
ج٨كَ ٠غاث ٤جدلُل َظا الترُ٦ب ،وهي الىٓغٍت الخدىٍلُت ،باالٖ ِخ ِ
ِ
ماص ٖلى ِ
ؤزغَا في حُٛحر اإلاٗجى ،ومً َز ّم في جدىٍل ُ
ُ
ظملت جدىٍلُت ،وهي
جىلُضًت بلى
بؿُُت
الجملت مً ظملت
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ََ
ٞخخد َّب ُ٘ الضعاؾت َظٍ ألاهماٍ ،وما ًاصًه صزىلها مً
الخدىٍل،
بإهماٍ
الخضًشت
الىٓغٍت
حؿمى في
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
جإزحر في اإلاٗجى ٢ض ًاصي  -في ؤخُان ٦شحرة -بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ،ومً ز َّم ً٨ك ًٖ ٠ألازغ ال٨بحر
ٍ
للىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ،وؤن ٞهم الىو الكغعي مخىٖ ٠٢لى ؤلاإلاام بٗلىم الٗغبُت،
وَظا ما ًشبذ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكغَٗت وٖلىم الٗغبُت ،و٢ض مغ في م٣ضمت الضعاؾت ٠ُ٦
٧ان الٗلماء ًضًغون مؿاثل ال٣ٟه ٖلى ٢ىاٖض الىدى ،وَؿخُٗىىن بٗلماء الىدى في بٌٗ اإلاؿاثل.
ُ
وألظل َظا الاعجباٍ ال٣اثم بحن الٗلمحن ا٢خًذ الضعاؾت ؤن جل٣ي الًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب
ال٣ٟهُت ًٖ مٟهىم الُال ١ونُٛه وبٌٗ ؤخ٩امه؛ بط ّبن ل٩ل َظا صوعا ٦بحرا في ٞهم جغاُ٦ب
الُال ١ومٗغٞت ؤهماٍ الخدىٍل الىاعصة ٞحها.

حلشٍف الؼالق:
َ ُْ
َّ
ََ َ ْ
وَال٣ت
َالِ ٤
لغت٣ً :اَ" :٫ل ٤الغظل امغؤجه جُلُ٣ا ،وَل٣ذ هي بالٟخذ ،جُلَ ٤ال٢اٞ ،هي ِ
َُ َ
()1
ؤًًا ٢ ...ا ٫ألازٟل :ال ً٣اَ ٫ل٣ذ بالًم"  ،وَى "مإزىط مً ؤلاَال ،١وَى ؤلاعؾا ٫والتر.٥
ج٣ى :٫ؤَل٣ذ ألاؾحر ،بطا خللذ ُ٢ضٍ وؤعؾلخه"(" ،)2ومإزىط مً الخسلُت٣ً ،اَ :٫ل٣ذ الىا٢ت ،بطا
َّ
ََ ْ
()4
()3
ؾغخذ خُض قاءث"  ،وٍ٣اَ( :٫ل٣ذ اإلاغؤة جُلُ٣ا) ،و (َل٣ذ هي َال٢ا) .
( )2الجىَغي ،بؾماُٖل خماص ،الصحاح ،جاج اللغت وصحاح اللشبيت ،جد :٤ُ٣ؤخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع،4ٍ ،
(بحروث :صاع الٗلم للمالًحن2442 ،م)  ،2124/4باب (َل.)٤
( )1ؾاب ،٤الؿُض ،فله العىت( ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع الٟخذ لئلٖالم اإلاهغي1224 ،م) ،م.313 :
( )1آٞ ٫ىػان ،نالر بً ٞىػان ،اإلالخص الفلهي٢ ،ؿم اإلاٗامالث وٚحرَا( ،22ٍ ،الضمام :صاع ابً الجىػي لليكغ
والخىػَ٘2444 ،م).121 /1 ،
(ً )4ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.51/2 ،٤
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َّ
والٟٗل (َل َ )٤واخض مً ألاٗٞا ٫التي جضٖ ٫لى ؤلاوكاء ،وَى :بً٣إ مٗجى بل٣ً ٟٔاعهه في
َّ
بؼو ُ
الىظىص٧ ،ةً٣إ التزوٍج َّ
ظذ ،والخُلُ ٤بُل ُْ ٣ذٞ ،هظٍ ألاٗٞا ٫وؤمشالها مايُت الل ٟٔخايغة
اإلاٗجى ،وٍ٣هض بها ؤلاوكاء ،ؤي :بً٣إ مٗاهحها خا ٫الىُ ٤بها(.)1
ومٗجى الُالً ١
ششكا" :خل عابُت الؼواط ،وإجهاء الٗال٢ت الؼوظُت"(.)2
وؤما خىمهٞ :هى ًسخل ٠بازخال ٝالٓغو ٝوألاخىا ،٫جاعة ً٩ىن مباخا ،وجاعة ً٩ىن م٨غوَا،
()3
ًّ
وجاعة ً٩ىن
مؿخدبا ،وجاعة ً٩ىن واظبا ،وجاعة ً٩ىن خغاماٞ ،خإحي ٖلُه ألاخ٩ام الخمؿت .
وؤما مً ًلم مىه الؼالق ٣ٞض اج ٤ٟالٗلماء ٖلى ؤن الؼوط ،الٗا٢ل ،البال ،ٜاملخخاع َى الظي
ًجىػ له ؤن ًُل ،٤و٦ظل ٪وُ٦له ،ؤما بطا ٧ان مجىىها ،ؤو ًّ
نبُا ،ؤو م٨غَاٞ ،ةن َال٢ه ٌٗخبر لٛىا.
ًّ
ًّ
وؤما مً ًلم كليها الؼالق ٞهي الؼوظت بطا ٧اهذ مدال للُالٞ ،١ةطا لم ج ً٨مدال له ٞال ً٘٣
ٖلحها الُال.١

ٞاإلاٗخضة مً ٞسخ الؼواط لٓهىع ٞؿاص الٗ٣ض بؿبب ْ
٣ٞض قغٍ مً قغوٍ صخخه ،ال ً٘٣
ُ
ٖلحها الُال١؛ ألن الٗ٣ض في َظٍ الخاالث ٢ض ه ِ ٌ٣مً ؤنله.
و٦ظل ٪ال ً ٘٣الُالٖ ١لى اإلاُل٣ت ٢بل الضزى ،٫و٢بل الخلىة بها زلىة صخُدت؛ ألن الٗال٢ت
ًّ
الؼوظُت بُجهما ٢ض اهتهذ ،وؤنبدذ ؤظىبُت بمجغص نضوع الُالٞ ،١ال ج٩ىن مدال للُال ١بٗض
طل٪؛ ألجها لِؿذ ػوظخه وال مٗخضجهٞ" ،لى ٢ا ٫لؼوظخه ٚحر اإلاضزى ٫بها( :ؤهذ َال ،٤ؤهذ َال،٤
ؤهذ َال ،)٤وٗ٢ذ باألولى َ ِ٣ٞل٣ت باثىت ،ألن الؼوظُت ٢اثمت ،ؤما الشاهُت والشالشتٞ ،هما ٌ
لٛى ال
()4

ً ٘٣بهما شخيء؛ ألجهما ناصٞخاَا وهي لِؿذ ػوظخه وال مٗخضجه ،خُض ال ٖضة لٛحر اإلاضزى ٫بها" .

ّ
باإلاُل ٤ػوظُت ؾاب٣تٞ ،لى ٢ا ٫المغؤة لم ٌؿب ٤له
و٦ظل ٪ال ً ٘٣الُالٖ ١لى ؤظىبُت لم جغبُها
ِ
الؼواط بها( :ؤهذ َال٩ً ،)٤ىن ٦المه لٛىا ال ؤزغ له.
(ً )2ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،جدٖ :٤ُ٣بضالغخمً الؿُض ،ودمحم بضوي املخخىن( ،2ٍ ،الجحزة :هجغ للُباٖت
واليكغ2442 ،م).12/2 ،
( )1ؾاب ،٤الؿُض ،فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.313 :
(ً )1ىٓغ :ابً ٢ضامت ،مى ٤ٞالضًً ٖبضهللا بً ؤخمض ،اإلاغني ،جدٖ :٤ُ٣بضهللا بً ٖبضاملخؿً التر٧ي ،وٖبضالٟخاح دمحم
الخلى( ،1ٍ ،الغٍاى :صاع ٖالم ال٨خب2445 ،م).111 /22 ،
(ً )4ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 :
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ّ

و٦ظل ٪الخ٨م ُٞمً َل٣ذ واهتهذ ٖضتها؛ ألجها باهتهاء الٗضة جهبذ ؤظىبُت ٖىه.

ومشل طل ٪اإلاٗخضة مً َال ١زالر ،ألجها بٗض الُال ١الشالر ج٩ىن ٢ض باهذ مىه بِىىهت ٦بريٞ ،ال
ً٩ىن للُال ١مٗجى(.)1
وؤما ما ًلم به الؼالق  ٘٣ُٞب٩ل ما ًضٖ ٫لى بجهاء الٗال٢ت الؼوظُت ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بالل،ٟٔ
ؤم بال٨خابت بلى الؼوظت ،ؤم باإلقاعة مً ألازغؽ ،ؤو بةعؾا ٫عؾى.٫

والُال ١بالل ٟٔبما ؤن ً٩ىن نغٍدا ،ؤو ٦ىاًت.
فالصشٍذَ :ى الظي ًُ َ
ٟهم مً مٗجى ال٨الم ٖىض الخل ٟٔبه ،مشل :ؤهذ َال ٤ومُل٣ت ،و٧ل ما
اقخ ٤مً ل ٟٔالُال٦ ،)2(١ـالخٗبحر بالٟٗل اإلااضخي٧ ،إن ً٣ىَ( :٫ل٣خ ،)٪ؤو اؾم الٟاٖل٧ ،إن
َّ
ً٣ى( :٫ؤهذ َال ،)٤ؤو اؾم اإلاٟٗى٧ ،٫إن ً٣ى( :٫ؤهذ مُل٣ت)" ،و٢ا ٫الكاٞعي :ؤلٟاّ الُال١
الهغٍدت زالزت :الُال ،١والٟغا ،١والؿغاح ،وهي اإلاظ٧ىعة في ال٣غآن ال٨غٍم؛ ولظا ٢ا ٫بًٗهم :ال
()3

ً ٘٣الُال ١بال بهظٍ الشالر" .

وؤما الىىاًتٞ :هي ما ًدخمل الُال ١وٚحرٍ( ،)4مشل:
( ؤهذ باثً)ٞ ،هي جدخمل البِىىهت ًٖ الؼواط٦ ،ما جدخمل البِىىهت ًٖ الكغ.
( ؤمغ ٥بُضٞ ،)٥ةجها جدخمل جملُ٨ها ٖهمتها٦ ،ما جدخمل جملُ٨ها خغٍت الخهغ.ٝ
( ؤهذ ٖلي خغام)ٞ ،هي جدخمل خغمت اإلاخٗت بها ،وجدخمل خغمت بًظائها.

ُ
والهغٍذ ٘٣ً :به الُال ١مً ٚحر اخخُاط بلى هُت( )5ج ّبحن اإلاغاص مىه ،لٓهىع صاللخه وويىح
مٗىاٍ.

وَكترٍ في و٢ىٕ الُال ١الهغٍذ :ؤن ً٩ىن لٟٓه مًاٞا بلى الؼوظت٧ ،إن ً٣ى :٫ػوظتي َال ،٤ؤو
ؤهذ َال.٤
(ً )2ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 ،312 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.311 :
(ً )1ىٓغ :ابً عقض ،دمحم بً ؤخمض ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذ ،جد :٤ُ٣دمحم نبخي الخال( ،2ٍ ،١ال٣اَغة :م٨خبت
ابً جُمُت2444 ،م).244/1 ،
(ً )4ىٓغ :الكى٧اوي ،دمحم بً ٖلي ،العيل الجشاس اإلاخذفم كلى خذابم ألاصهاس( ،2ٍ ،بحروث :صاع ابً خؼم1224 ،م)،
م ،422 :وٍىٓغ ؤًًا :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 :
(ً )1ىٓغ :ابً ٢ضامت ،اإلاغني ،مغظ٘ ؾاب.151 /22 ،٤
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ؤهى الُال ،١بل هىٍذ
ؤما ال٨ىاًتٞ :ال ً ٘٣بها الُال ١بال بالىُتٞ" ،لى ٢ا ٫الىاَ ٤بال٨ىاًت :لم ِ
مٗجى آزغ ،ال ًَ ٘٣ال٢ه ،الخخما ٫الل ٟٔمٗجى الُال ١وٚحرٍ ،والظي ّ
ٌٗحن اإلاغاص َى الىُت
ِ
وال٣هض"(.)1

صيغ الؼالق:
مً ألامىع اإلاهمت ُٞما ًخٗل ٤بهُ ٜالُال ١ما ٌُٗغ ٝبهُ :ٜالخىجحز والخٗلُ ٤وؤلاياٞت بلى
اإلاؿخ٣بل.
فالصيغت اإلاُ َ
ىجضة :هي الهُٛت التي لِؿذ مٗل٣ت ٖلى قغٍ ،وال مًاٞت بلى ػمً مؿخ٣بل ،بل
٢هض بها و٢ىٕ الُال ١في الخا٧ ،٫إن ً٣ى ٫الؼوط لؼوظخه( :ؤهذ َال ،)٤وخ٨م َظا الُال ١ؤهه ً٘٣
ًّ
في الخا ٫متى نضع مً ؤَله ،وناص ٝمدال له.
َّ
وؤما الصيغت اإلالللتٞ :هي ما ظٗل الؼوط ٞحها خهى ٫الُال ١مٗل٣ا ٖلى قغٍ ،مشل ؤن ً٣ى٫
الؼوط لؼوظخه( :بن طَبذ بلى م٩ان ٦ظاٞ ،إهذ َال.)٤

وَكترٍ في صخت الخٗلُ ٤زالزت قغوٍ(:)2
 ؤن ً٩ىن ٖلى ؤمغ مٗضوم ٚحر مؿخدُل ،وٍم ً٨ؤن ًىظض بٗض طلٞ ،٪ةن ٧ان ٖلى ؤمغ
مىظىص ٗٞال خحن نضوع الهُٛت٧ ،إن ً٣ى( :٫بن َل٘ الجهاع ٞإهذ َال - )٤والىا ٘٢ؤن الجهاع
٢ض َل٘ ٗٞال٧ -ان طل ٪جىجحزا وإن ظاء في نىعة الخٗلُ .٤وإن ٧ان حٗلُ٣ا ٖلى ؤمغ مؿخدُل
٧ان لٛىا ،مشل( :بن صزل الجمل في ؾم الخُاٍ ٞإهذ َال.)٤
 الشاوي ؤن ج٩ىن اإلاغؤة خحن نضوع الٗ٣ض مدال للُال ١بإن ج٩ىن في ٖهمخه.
 الشالض ؤن ج٩ىن ٦ظل ٪خحن خهى ٫اإلاٗلٖ ٤لُه.
والخٗلُ٢ ٤ؿمان:

ّ
َ
للخض ٖلى شخيء ،ؤو
 ال٣ؿم ألاو٣ً :٫هض به ما ًُ٣هض مً الَ ٣ؿم؛ للمى٘ مً شخيء ،ؤو
ِ
لخإُ٦ض الخبر ،وَؿمى الخلليم َ
اللعمي٧ ،إن ً٣ى ٫لؼوظخه( :بن زغظذ ٞإهذ َالُ ،)٤مغٍضا
بظل ٪مىٗها مً الخغوط ،ال بً٣إ الُال.١

( )2ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.318 :
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 ال٣ؿم الشاوي :وٍ٩ىن ال٣هض مىه بً٣إ الُالٖ ١ىض خهى ٫الكغٍ ،وَؿمى الخلليم
الششػي ،مشل ؤن ً٣ى ٫لؼوظخه( :بن ؤبغؤججي مً مازغ نضاٞ ٪٢إهذ َال.)٤
وَظا الخٗلُ ٤ب٣ؿمُه واٖ ٘٢ىض ظمهىع الٗلماء ،وٍغي ابً خؼم ؤهه ٚحر وا.٘٢

َّ
َّ
وٞهل ابً جُمُت وابً الُ٣م٣ٞ ،اال :بن الُال ١اإلاٗل ٤الظي ُٞه مٗجى الُمحن ٚحر وا ،٘٢وججب
ُٞه ٟ٦اعة الُمحن بطا خهل املخلىٖ ٝلُه ،وهي بَٗام ٖكغة مؿا٦حن ،ؤو ٦ؿىتهمٞ ،ةن لم ًجض
ٞهُام زالزت ؤًام .و٢اال في الُال ١الكغَي :بهه واٖ ٘٢ىض خهى ٫اإلاٗلٖ ٤لُه.

وؤما الصيغت اإلاظافت إلى اإلاعخلبلٞ :هي ما ا٢ترهذ بؼمً ،ب٣هض و٢ىٕ الُالُٞ ١ه متى
ظاء( ،)1مشل ؤن ً٣ى ٫الؼوط لؼوظخه( :ؤهذ َالٚ ٤ضا ،ؤو بلى عؤؽ الؿىت)ٞ ،ةن الُال ٘٣ً ١في الٛض
()2

ؤو ٖىض عؤؽ الؿىت ،بطا ٧اهذ اإلاغؤة في مل٨ه ٖىض خلى ٫الى٢ذ الظي ؤيا ٝالُال ١بلُه .

ل ً٨ابً خؼم ًغَ ٌٞظا الىىٕ مً حٗلُ ٤الُال ١بلى ؤظل٣ُٞ ،ى" :٫مً ٢ا( :٫بطا ظاء عؤؽ
الكهغ ٞإهذ َال ،)٤ؤو ط٦غ و٢خاٞ ،ال ج٩ىن َال٣ا بظل .٪ال آلان ،وال بطا ظاء عؤؽ الكهغ؛ بغَان
طل :٪ؤهه لم ًإث ٢غآن وال ؾىت بى٢ىٕ الُال ١بظل ... ٪وؤًًا ٞةن ٧ل َال ١ال ً ٘٣خحن بً٣اٖه،
خحن لم ًىٗ٢ه ُٞه"
ٞمً املخا ٫ؤن ً ٘٣بٗض طل ٪في ٍ

()3

ُّ ّ
الع ِني والؼالق البذعي
الؼالق
الُال ١مً خُض و٢ىٖه بما ؤن ً٩ىن ٖلى الىظه اإلاكغوٕ ،ؤو ال ً٩ىن ،ولظل٢ ٪ؿمىٍ بلى َال١
ؾجي وبضعي:
فالؼالق العنيَ :ى الُال ١الظي وٖ ٘٢لى الىظه اإلاكغوٕ ،وطل ٪بإن "ًُل ٤الؼوط اإلاضزى َ ٫بها
َل٣ت واخضة ،في َهغ لم ًهبها ُٞه ،وٍتر٦ها ختى جى٣طخي ٖضتها"(ٞ ،)4هى ُؾ ِ ّجي مً ظهت الٗضص؛ خُض
(ً )1ىٓغ :ابً ٢ضامت ،اإلاغني ،مغظ٘ ؾاب.422 /22 ،٤
( )2لالؾتزاصة في َظا الىىٕ مً الُالً ١ىٓغ :بىَىتٞ ،غٍض ٖبضالغخمً ،الؼالق اإلاظاف إلى صمً اإلاعخلبل ،بحن
الفله وسأي اللاهىن ألاسدوي الجذًذ ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت1224( ،م).
( )3ابً خؼم ،ؤبى دمحم ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض ،املحلى باثآزاس ،جدٖ :٤ُ٣بض الٟٛاع ؾلُمان البىضاعي( ،2ٍ ،بحروث:
صاع ال٨خب الٗلمُت1221 ،م).454/4 ،
( )4ابً ٢ضامت ،مى ٤ٞالضًً ٖبضهللا بً ؤخمض ،اإلالىم في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل الشيباوي ،جد :٤ُ٣مدمىص
ألاعهائوٍ ،وٍاؾحن مدمىص الخُُب( ،2ٍ ،ظضة :م٨خبت الؿىاصي للخىػَ٘1222 ،م)  ،م.111:
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َل٣ها َل٣ت واخضةُ ،
وؾ ِ ّجي مً خُض الى٢ذ؛ خُض َل٣ها في َهغ لم ًجامٗها ُٞه( ،)1ل٣ىله حٗالى:
ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ( ،)2ؤي :بطا ؤعصجم جُلُ ٤اليؿاء
ّ
اإلاُلٞ ٤غنت ًخمٞ ً٨حها مً مغاظٗت
ُٞل٣ىًَ مؿخ٣بالث الٗضة؛ والخ٨مت في طل ٪ؤن هللا ؤُٖى ِ
ػوظخه بطا هضم ٖلى َال٢ها ،وَى لم ٌؿخٛغ ١ما له مً ٖضص الُال ،١وهي ال جؼا ٫في الٗضة ،ؤما بطا
اؾدىٟظ ماله مً ٖضص الُال٦- ١ما في الُال ١البضعي٣ٞ -ض ؤٚلٖ ٤لى هٟؿه باب الغظٗت(.)3
ؤما الؼالق البذعيَ :ى الُال ١املخال ٠للىظه اإلاكغوٕ ،وطل ٪بإن ًُل٣ها زالزا ب٩لمت واخضة،
ؤو ًُل٣ها زالزا مخٟغ٢اث في مجلـ واخض٧ ،إن ً٣ى :٫ؤهذ َال ،٤ؤهذ َال ،٤ؤهذ َالٞ ،٤هظا ّ
بضعي
مً ظهت الٗضص ،ؤو ًُل٣ها في خٌُ ؤو هٟاؽ ،ؤو في َهغ ظامٗها ُٞه ولم ًدب ّحن خملهاٞ ،هظا بضعي
()4

مً ظهت الى٢ذ .
ﲗ ﲙ
ﲘ
وؤظم٘ الٗلماء ٖلى ؤن الُال ١البضعي خغام ،وؤن ٞاٖله آزم ،ل٣ىله حٗالى :ﱡﭐﲖ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ( ،)5وطَب ظمهىع الٗلماء بلى ؤهه ً ،٘٣واؾدكهضوا بخهغٍذ ابً ٖمغ
هنع هللا يضر إلاا َل ٤امغؤة له وهي خاثٌ جُلُ٣تّ ،
ٞخ ُٔٛالغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص وؤمغٍ بمغاظٗتها( .)6وإلاا بل ٜالغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
"ؤً َ
َل ٤امغؤجه زالزا٢ ،ام ًٚباها و٢اُ :٫
لٗب ب٨خاب هللا وؤها بحن ؤْهغ٦م؟!"(.)7
ؤن عظال

الؼالق الشحعي والؼالق البابً:
ًى٣ؿم الُال ١مً خُض بم٩اهُت عظىٕ الؼوظت بلى ػوظها وٖضمه بلى ٢ؿمحنَ :ال ١عظعي
وَال ١باثً:

(ً )2ىٓغ :آٞ ٫ىػان ،اإلالخص الفلهي٢ ،ؿم اإلاٗامالث وٚحرَا ،مغظ٘ ؾاب.124 /1 ، ٤
( )1ؾىعة الُال ،١مً آلاًت.2 :
(ً )1ىٓغ :آٞ ٫ىػان ،اإلالخص الفلهي ،مغظ٘ ؾاب.124 /1 ، ٤
(ً )4ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب.124 /1 ، ٤
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.114 :
( )3البساعي ،صحيذ البخاسي٦ ،خاب الُال ،١باب بطا َل٣ذ الخاثٌ  ،مغظ٘ ؾاب.42/5 ،٤
( )5اليؿاجي ،ؤبى ٖبضالغخمً ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي ،ظجن اليعاةي الصغشي (املجخبى مً العجن) ،بةقغاٝ
ومغاظٗت :نالر ٖبضالٗؼٍؼ آ ٫الكُش ،2ٍ ،مً بنضاعاث :وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت والضٖىة وؤلاعقاص( ،الغٍاى :صاع
الؿالم لليكغ والخىػَ٘2444 ،م)٦ ،خاب الُال( ،١الشالر املجمىٖت وما ُٞه مً الٛلُٔ) ،م.453 :
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فالؼالق الشحعي َى الُال ١الظي ًىٗ٢ه الؼوط ٖلى ػوظخه التي صزل بها خ٣ُ٣ت ،ولم ًً٨
مؿبى٢ا بُل٣ت ؤنال ،ؤو ٧ان مؿبى٢ا بُل٣ت واخضة ،وال ٞغ ١في طل ٪بحن ؤن ً٩ىن الُال ١نغٍدا
()1
ﲝ ﱠ(ٞ ،)2للؼوط ؤن ًغاظ٘
ﲞ
ﲗ ﲙﲚﲛﲜ
ﲘ
ؤو ٦ىاًت  ،ل٣ىله حٗالى :ﱡﭐﲖ

ػوظخه بٗض الُل٣ت ألاولى باإلاٗغو٦ ،ٝما ًجىػ له طل ٪بٗض الُل٣ت الشاهُت ،وَظا مٗجى ؤلامؿا٥
باإلاٗغو ،ٝؤي مغاظٗتها ،وعصَا بلى الى٩اح ومٗاقغتها بالخؿجى.
والُال ١الغظعي ال ًترجب ٖلُه شخيء ما صامذ اإلاُل٣ت في الٗضة ،وٍجىػ لها ؤن جتزًً لؼوظها
َ َ
ٌ( ،)3وإهما
وجخُُب ،وه٣ٟتها واظبت ٖلُه ،وإطا ماث ؤخضَما وعزه آلازغ ما صامذ الٗضة لم جىِ ٣
ًٓهغ ؤزغٍ بٗض اهً٣اء الٗضة صون ؤن ًغاظٗهاٞ ،ةجها ِجبحن مىه ،والُال ١الغظعي ًى٣و ٖضص
الُل٣اث التي ًمل٨ها الغظل ٖلى ػوظخهٞ ،ةن ٧اهذ الُل٣ت ألاولى اخدؿبذ وبُ٣ذ له َل٣خان ،وإن
٧اهذ الشاهُت اخدؿبذ وبُ٣ذ له َل٣ت واخضة ،ومغاظٗتها ال جمدى َظا ألازغ ،بل لى جغ٦ذ ختى
اهً٣ذ ٖضتها مً ٚحر مغاظٗت ،وجؼوظذ ػوظا آزغ زم ٖاصث بلى ػوظها ألاوٖ ٫اصث بلُه بما ب٣ي مً
ٖضص الُل٣اث ،وال حهضم الؼوط الشاوي ما و ٘٢مً الُال.)4(١
وؤما الؼالق البابًٞ :هى الُال ١الظي ؤوٗ٢ه ٖلى ػوظخه ٢بل الضزى ٫بها ،ؤو َل٣ها َال٢ا
م٨مال للشالر ،وؤياٞىا له الُال ١بؿبب ُٖب الؼوط ،ؤو بؿبب ُٚبخه ،ؤو خبؿه ؤو للًغع.

والُال ١الباثً ًى٣ؿم ٢ؿمحن:
البابً بيىىهت صغشي :وَى ما ٧ان "بما صون الشالر"( ،)5ولم ًغاظٗها بلى ؤن اهتهذ مً الٗضة،
ٞةجها جبحن ٖىه بِىىهت نٛغي ،وجهحر اإلاُل٣ت ؤظىبُت ٖىه ،وال ًدل له الاؾخمخإ بها ،وال ًغر
ؤخضَما آلازغ ،وله ؤن ٌُٗضَا بلى ٖهمخه بٗ٣ض ومهغ ظضًضًً ،صون ؤن جتزوط ػوظا آزغ.
ؤما البابً بيىىهت هبري :وَى اإلا٨مل للشالر ،وٍإزظ ؤخ٩ام الباثً بِىىهت نٛغي بال ؤهه ال ًدل
للغظل ؤن ٌُٗضَا بلى ٖهمخه بال بٗض ؤن جى٨ذ ػوظا آزغ ه٩اخا صخُدا
(ً )2ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.344 :
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.114 :
(ً )1ىٓغ :ابً عقض ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذ ،مغظ٘ ؾاب.234/1 ،٤
(ً )4ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.343 :
(ً )1ىٓغ :ابً عقض ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذ ،مغظ٘ ؾاب.233/1 ،٤
ّ
املخلل.233/1 ،
(ً )3ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤و٢ض ؤقاع بلى قغوٍ ال٣ٟهاء في ه٩اح ِ
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()6

 ،ل٣ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﳊ

ﳔ ﱠ( ،)1ؤيٞ :ةن َل٣ها الُل٣ت الشالشتٞ ،ال جدل لؼوظها
ﳕ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓ
ألاو ٫بال بٗض ؤن جتزوط آزغ.

الخفىٍع والخىهيل في الؼالق
الُال ١خ ٤مً خ٣ى ١الؼوطٞ ،له ؤن ًُل ٤ػوظخه بىٟؿه ،وله ؤن ًٟىيها في جُلُ ٤هٟؿها،
وله ؤن ًى٧ل ٚحرٍ في جُلُ٣ها ،و٧ل مً الخٟىٌٍ والخىُ٦ل ال ٌؿ ِ٣خ ٤الؼوط وال ًمىٗه مً
اؾخٗماله متى قاء.
فالخفىٍعْ :
ظٗ ُل ؤمغ امغؤجه بُضَاُٟٞ ،ىيها في جُلُ ٤هٟؿها ،ومً نُ ٜالخٟىٌٍ:
(اخخاسي هفعً)
ولم ًسخل ٠ؤخض مً ال٣ٟهاء ٖلى ؤن َظا اللٌ ٟٔؿخٗمل في الُالٖ ،١لى خحن ازخلٟىا ُٞما
ً ٘٣بطا ازخاعث اإلاغؤة هٟؿها٣ٞ :ا ٫بًٗهم بهه ًَ ٘٣ل٣ت واخضة عظُٗت ،وَى مغوي ًٖ ٖمغ وابً
مؿٗىص وابً ٖباؽ ،و٢ا ٫بًٗهم :بطا ازخاعث هٟؿها ً ٘٣واخضة باثىت ،وَى مغوي ًٖ ٖلي بً ؤبي
()3

()2

َالب هنع هللا يضر ؛ وَٗلل ابً ٢ضامت َظا "ألن طل ٪جسُحر ،والخسُحر ال ًضزله ٖضص" .

(أمشن بيذن)
بطا ٢ا ٫الغظل لؼوظخه ؤمغ ٥بُضُٞ ،٥ل٣ذ هٟؿهاٞ ،هي َل٣ت واخضةٖ ،ىض ٖمغ ،وٖبض هللا
بً مؿٗىص ،وطَب ٚحرَما بلى ؤجها بن هىث ؤ٦ثر مً واخضة و ٘٢ما هىث ،ألجها جمل ٪الشالزت
بالخهغٍذٞ ،خمل٨ها بال٨ىاًت ٧الؼوط ،وَظا مظَب ٖشمان ،وابً ٖمغ ،وابً ٖباؽ(.)4
"ومتى ما ظٗل ؤمغ امغؤجه بُضَاٞ ،هى بُضَا ؤبضا ال ًىٖ ٪ٟجها ،ؤي لِـ مُ٣ضا باملجلـ ،وَظا
عؤي ٖلي بً ؤبي َالب ،وؤما مال ٪والكاٞعي ٣ٞالىاَ :ى م٣هىع ٖلى املجلـ ،وال َال ١لها بٗض
()5

مٟاع٢خه؛ ألهه جسُحر لها٩ٞ ،ان م٣هىعا ٖلى املجلـ٣٦ ،ىله :ازخاعي" .

( )2ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.112 :
(ً )1ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.312 :
( )1ابً ٢ضامت ،اإلاغني ،مغظ٘ ؾاب.181 /22 ، ٤
(ً )4ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب.181 /22 ،٤
( )1اإلاغظ٘ الؿاب.182 /22 ،٤
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(ػللي هفعً)
مً ٢ا ٫المغؤجه (َل٣ي هٟؿ ،)٪وال هُت له ،ؤو هىي َل٣ت واخضة٣ٞ ،الذَ( :ل٣ذ هٟسخي)ٞ ،هي
واخضة عظُٗت ،وإن َل٣ذ هٟؿها زالزا ،و٢ض ؤعاص الؼوط طل ،٪وٖ ًٗ٢لحها.
ُ

وإن ٢ا ٫لها َل٣ي هٟؿ٣ٞ ،٪الذ (ؤبيذ هٟسخي)َ ،ل٣ذ ،وإن ٢الذ٢( :ض ازترث هٟسخي) لم
()1

جُل ،٤وإن ٢ا ٫لهاَ( :ل٣ي هٟؿ ٪متى قئذ)ٞ ،لها ؤن جُل ٤هٟؿها في املجلـ وبٗضٍ .

وؤما الخىهيلٞ :هى ظٗل ؤمغ امغؤجه بُض ٚحرٍ ،وخ٨م جىُ٦ل ألاظىبي في الُال٦ ١د٨م ما لى
()2

ظٗله بُضَا  ،ؤي ٧الخٟىٌٍ .وَى لِـ م٣هىعا ٖلى املجلـ ،بهما بُضٍ في املجلـ وبٗضٍ.

ّ
ٞةطا ٢ا ٫لغظلْ ( :ؤم ُغ امغؤحي َ
ُ َ
َ
َل ْ٤
ِ
بُض ،)٥ؤو ٢ا( :٫ظٗلذ ل ٪الخُاع في َال ١امغؤحي) ،ؤو ٢اِ ( :٫
ْ
َ
امغؤحي)ٞ .هى ٖىض ابً ٢ضامت جىُ٦ل مُ ـ ـل٧ ٤الخىُ٦ل في البُ٘( ،)3وإطا زبذ َظا ٞةن له ؤن ًُل٣ها ما
لم ًٟسخ ؤو ًُإَا ،وله ؤن ًُل ٤واخضة وزالزا ،ولِـ له ؤن ًجٗل ألامغ بال بُض مً ًجىػ جىُ٦له
()4

وَى الٗا٢لٞ ،إما الُٟل واملجىىنٞ ،ال ًصر ؤن ًجٗل ألامغ بإًضحهم .

ُ
ْ
الجىاهب ال٣ٟهُت اإلاغجبُت بمٟهىم الُال١
بٌٗ
ى
ِ
ِ
٧ان لؼاما َظا الخ٣ضًم الىظحز بٗغ ِ
واؾخٗغاى نُٛه وبٌٗ ؤخ٩امه؛ بط بن لهظا صوعا ٦بحرا ٌؿاٖضها في جدلُل جغاُ٦ب الُال ١الىاعصة
في الضعاؾت ،وٞهم ما ٌٗتريها مً ج٣ضًم ؤو جإزحر ؤو خظ ٝؤو ػٍاصة  ، ....ومٗغٞت ؤزغ ٧ل طل ٪في
حٗغٍ ٠لـمهُلر (جغاُ٦ب
حُٛحر اإلاٗجى ،ومً زم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ ومً َىا وظب البضء بىي٘
ٍ
ُ
ُ
الُال ،)١وب٨خاب (ال٩ى٦ب الضعي) الظي ؤز ِخحر ْهبٗا حؿخ٣ى مىه َظٍ التراُ٦ب.

مفهىم (جشاهيب الؼالق):
بن مهُلر (جغاُ٦ب الُال )١مهُلر ُ
اؾخٗمل في َظٍ الضعاؾت لحرمؼ للجمل والتراُ٦ب التي
ّ
إلاى٧له ،والتي ج٨ك ًٖ ٠اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟؿه ،مً
ً٣ىلها الؼوط لؼوظخه ،ؤو لؼوظاجه ،ؤو ِ
زال ٫مجمىٖت مً ال٩لماث حكخمل ٖلى ل ٟٔالُال ١ؤو مكخ٣اجه ؤو مغاصٞاجه ،و٢ض جدخىي ٖلى
()2
()1
()1
()4

ًىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.312 :
ابً ٢ضامت ،اإلاغني ،مغظ٘ ؾاب.141 /22 ، ٤
ًىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب.144 /22 ، ٤
ًىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.312 :
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ٖىهغ واخض ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الخدىٍل .وَظا اإلاهُلر مغاص ٝإلاا َّ
ٖبر ٖىه ال٣ٟهاء ب ـ (نُٜ
الُال.)١
وٖباعاث الُال ١التي ً٣ىلها الؼوط لؼوظخه هي ٖباعاث ال ًدهغَا ػ ٌ
ٌ
جغُ٦ب واخض،
مً مٗحن ،وال
َ ُ ُ
ُ
الخ٨م ال٣ٟهي،
ازخال ٝفي
الترُ٦ب ٞحها مً
دضزه حُٛحر
ٍ
بل هي ٖباعاث مخضاولت هدخاط مٗغٞت ما ً ِ
ِ
ِ
ْ َ
ُ
وَ ٘٢ل ًَ ٘٣ال٢ا باثىا بشالر َل٣اث ،ؤم َال٢ا َ
الُال ،١ؤو ال ً ،٘٣وإن َ
بُل٣ت
بغظٗ ٍت ؤي
٧إن ً٘٣
ٍ
ِ
َّ
واخضة؟ وما بن ٧ان ًَ ٘٣ال٢ا في الخا ،٫ؤو ٖىض الاؾخ٣باُٗٞ ٫ل ٤بخد ٤٣قغٍ مٗحن ،ؤو و٢ذ
ٍ
مٗحن ؤو م٩ان مٗحن.
الخىاو ُُ ٫
ُ
جىاوال ًّ
ولِـ الٛغى ألاؾاؽ في َظا ؤن ً٩ىن
٣ٞهُا بدخا ًخٗغى للخ٨م ال٣ٟهي،
وازخالٞاث اإلاظاَب ال٣ٟهُت الىاعصة في اإلاؿإلت ،بهما َى ُ
جىاو ٌ ٫لٛىي ٌَٗغ ُ
ى َ
ألازغ الىدىي الظي
ا٢خًاٍ صزى ُ ٫ؤهماٍ الخدىٍل ،وَكحر بلى الخُٛحراث التي خضزذ في اإلاٗجى ،وإن َّؤصي َظا بلى حُٛحراث
في الخ٨م ال٣ٟهي.
ّ
حُٛحر في
طل ٪ؤن ما ٌٗتري ٖباعاث الُال ١مً ج٣ضًم ؤو جإزحر ،ؤو ػٍاصة ؤو خظ ،ٝؤو ج٨غاع ،ؤو ٍ
َ
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت٧ ،ل َظا ٌؿهم في حُٛحر مٗجى الترُ٦ب ،ومً ز َّم ً٨ك ًٖ ٠الخإزحر ال٨بحر للىدى في
اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ،وؤن ٞهم الىو الكغعي مخىٖ ٠٢لى ؤلاإلاام بٗلىم الٗغبُت ،وَظا ما
ًشبذ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكغَٗت وٖلىم الٗغبُت.
و٧ان مً ؤبغػ ال٨خب التي عنضث َظا ألامغّ ،
وزغظذ ٦شحرا مً اإلاؿاثل ال٣ٟهُت ٖلى ألانى٫
ّ
ّ
"ؤل ُْ ٟذ ٦خابا َ
بالىدى وال٣ٟه،
امتزط
الىدىٍت ٦خاب( :ال٩ى٦ب الضعي) ( )1بط ٌُكحر لظل ٪مال ُٟه ب٣ىله:
ِ
ّ
ولم ّ
ًخ٣ضمجي بلُه ٌ
ؤخض مً ؤصخابىا"( ،)2وٍا٦ض دمحم خؿً ٖىاص -ؤخض مد٣٣ي ال٨خابّ -ؤن ؤلاؾىىي
ْ ًّ
َى ّؤو ٫مً َ
مؿخ٣ال إلاٗالجت الً٣اًا ال٣ٟهُت و ٤ٞال٣ىاٖض الىدىٍت ،وال ٌٗجي َظا ؤهه لم
ؤٞغ َص ٦خابا
ُ
ٌُؿب ٤بمداوالث جضًغ مؿاثل ال٣ٟه ٖلى مؿاثل الٗغبُت ٦ما في الىظحز للٛؼالي ،وقغخه ال٨بحر
للغاٞعي ،والغويت للىىوي ،بال ؤن َظٍ املخاوالث لم ًُ ّ
٣ضع لها ؤن ججخم٘ في ٦خاب زام بها ،وْلذ
(٣ً)1ى ٫مدمىص دمحم الُىاحي" :في م٨خبدىا الٗغبُت ٦خاب خاقضً ،ضوع خى ٫عبِ ال٣ٟه بالىدى َى ٦خاب( :ال٩ى٦ب
الضعي في جسغٍج الٟغوٕ ال٣ٟهُت ٖلى اإلاؿاثل الىدىٍت) لجما ٫الضًً ؤلاؾىىي ،مً ٖلماء ال٣غن الشامً" ،صيدت في ظبيل
اللشبيت ملاالث مً أحل نهظت اللشبيت وزلافتها  ،جدغٍغ وحٗلُ :٤ؤخمض ٖبضالغخُم ،ج٣ضًم :خؿً الكاٞعيّ 2ٍ ،
(ٖمان:
ؤعو٢ت للضعاؾاث واليكغ1224 ،م) م.214:
(ً )1ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي فيما ّ
ًخخشج كلى ألاصىٌ الىدىٍت مً الفشوق الفلهيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.251 :
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مخىازغة في ٦خب الىدى وال٣ٟه ،بلى ؤن ظاء ؤلاؾىىي وظم٘ مؿاثل ال٣ٟه ُمضاعة ٖلى مؿاثل الىدى،
َّ
ٖلمُا ٌُك٨غ ٖلُه(٩ٞ ،)1ان ٦خابه جُبُ٣ا ًّ
وسجل بهظا َؾب٣ا ًّ
ٖملُا ٖلى ؤزغ الىدى في ال٣ٟه ،وصلُال
ٖلى ّ
حٗم ٤مالٟه في الىدى وال٣ٟه(.)2
ْ
ول٣ض َ
ههج ؤلاؾىىي في ٦خابه َظا ِبظِ ٦غ اإلاؿإلت الىدىٍت ؤوال ،زم بجباٖها باإلاؿإلت ال٣ٟهُت ،زم
اؾخسالم الخ٨م ال٣ٟهي اإلابجي ٖلى م٣خًُاث ال٣ىاٖض الىدىٍتَّ ،
وبحن في م٣ضمت ٦خابه ؤن مؿاثله
الىدىٍت مى٣ىلت مً ٦خب الىدى ،وبسانت مً َ
٦خابي (الخظًُل والخ٨مُل)( )3و(اعحكا ٝالًغب)

()4

ألبي خُان ألاهضلسخي ،وؤما مؿاثله ال٣ٟهُت ٞمى٣ىلت مً ٦خب الٟغوٕ ال٣ٟهُت  ،وبسانت مً ٦خابي
(الكغح ال٨بحر)( )5للغاٞعي ،و(الغويت)( )6للىىوي.
وإلاا ٧ان َظا ال٨خاب ًغنض َظا الاعجباٍ بحن ال٣ٟه والىدى ٖبر ؤق٩اٖ ٫ضة؛ ٧ان مً ألاصعى ؤن

ُج َّ
ُبُٞ ٤ه ؤهماٍ الخدىٍل ،والتي هي ٖباعة ًٖ بٌٗ ال٣ىاهحن جاصي بلى حُٛحر اإلاٗجى .وحُٛحر اإلاٗجى في
ٖباعاث الُال٣ً ١ىص بك٩ل ٦بحر بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
وا٢خًذ الضعاؾت بخهاء جغاُ٦ب الُال ١التي ظاءث مخٟغ٢ت في ٦خاب ؤلاؾىىي ،وجغُ٢مها،

وؤلاقاعة إلاىايٗها في ال٨خاب( ،)7وما بطا ٧ان الترُ٦ب ٢ض ج٨غع في ٖضة مىاي٘ ؤو ال؟ و٢ض بلٖ ٜضص
جغُ٦ب ،مجها ( )14جغُ٦با قغَُا.
جغاُ٦ب الُال ١الىاعصة في َظا ال٨خاب 122
ٍ

(ً )2ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 214 ، 41 ،4 :وما بٗضَا.
(ً )1ىٓغ :ببغاَُم ،الىُٗم دمحم ؤخمض ،أزش اللالكت بحن أصىٌ الفله وأصىٌ الىدى في اظخيباغ ألاخيام الششكيت،
عؾالت ماظؿخحر( ،الؿىصان ،ظامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا1221 ،م) ،م.14 :
(َ )3ى :الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ،ألبي خُان ألاهضلسخي [ث ،]ٌ541 :جد :٤ُ٣خؿً َىضاوي( ،ص،)ٍ.
(صمك :٤صاع ال٣لم2443 ،م).
(َ )4ى :اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،ألبي خُان ألاهضلسخي ،جد :٤ُ٣عظب ٖشمان دمحم( ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت
الخاهجي2448 ،م).
(َ )5ى :اللضٍض في ششح الىححز ،وَى مٗغو ٝبالكغح ال٨بحر ،ألبي ال٣اؾم ٖبضال٨غٍم الغاٞعي [ث ،]ٌ311 :جد:٤ُ٣
ٖلي دمحم مٗىى ،وٖاص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص(،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت2445 ،م).
(َ )6ى :سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،ألبي ػ٦غٍا مدحي الضًً الىىوي [ث"( ،1ٍ ،]ٌ353 :ص.م"،اإلا٨خب ؤلاؾالمي،
2442م).
( )5اٖخمضث في جغُ٢م الهٟداث ٖلى جد :٤ُ٣دمحم خؿً ٖىاص.
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ول٣ض ج٨غعث بٌٗ التراُ٦ب في ؤ٦ثر مً مىي٘ ،هدى٧( :ل امغؤة لي ٚحرَ ٥ال٣ٞ ، )٤ض ج٨غع في
ٚض) ٣ٞ ،ض ج٨غع في مىيٗحن.
 1مىاي٘ ،و (ؤهذ َال ٤الُىم وٚضا وبٗض ٍ
وؤخُاها ًإحي بمشالحن ٖلى قاَض واخض ٖىضما ٌكتر٧ان في الخ٨م هٟؿه هدى( :ؤهذ َالَ ٤ل٣ت
ُ
م٘ َل٣ت ،ؤو مٗها َل٣ت) ًٟهل بُجهما بإو ،وبظل ٪ح َٗ ّض جغُ٦بان ،ومشلها( :ؤهذ َال٢ ٤بل ؤن جضزلي
الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغبٞ ،)٪هما جغُ٦بان لهما الخ٨م هٟؿه.
وؤخُاها ًإحي بإمشلت جىز ٤جغُ٦به٣ُٞ ،ى( :٫وهي مشل ٦ظا) ،ؤو( :وَى ٣٦ىله) ،ؤو٦( :ما لى ٢ا،)٫
ؤو٩ٞ( :إهه ٢ا ،)٫والٛغى مجها ج٣غٍب اإلاٗجى وقغخه ،ال لخدلُلها وبُان ألازغ الىدىي في حُٛحر الخ٨م
ال٣ٟهي ،ومً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشاٗٞ :٫ىض جدلُل ؤلاؾىىي لترُ٦ب( :ؤهذ ٌ
َالَ ٤ل٣خحن وواخضة بال
ً
واخضة) ّبحن ؤن مٗىاَا بطا ُ٢ل بجم٘ (َل٣خحن وواخضة) ٧إهه ٢ا( :٫أهذ ػالم زالزا إال واخذة) ٞهظا
٧ىاخض مً جغاُ٦ب الُال ١التي وعصث في ٦خاب ؤلاؾىىي والتي ٢هض جدلُلها،
اإلاشا ٫ال ًم ً٨بخهائٍ
ٍ
بهما َى مشا ٫جيء به لخىيُذ مٗجى الترُ٦ب الظي ٌؿب٣ه ولكغح مٗىاٍ.
ُ
ازترث مً جغاُ٦ب الُال ١التر َ
اُ٦ب التي اخخىث ٖلى
وًٖ اإلاىهجُت اإلاخبٗت في جدلُل ٧ل جغُ٦ب
جدىٍل لها ؤزغَا في حٛحر اإلاٗجى ،ومً زم في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي ،وجغ٦ذ التراُ٦ب
ؤهماٍ
ٍ
ُّ
والخ٩ل٦ ،٠ما َّ
ججىبذ ما ٧ان الخدىٍل ُٞه ٚحر جغُ٦بي٧ :الخدىٍل
الٛامًت الٛاع٢ت في الٗؿ٠
اإلاىُى ١زاعط بَاع اإلا٨خىب ،الظي ً٩ىن في الىبر والخىُٛم ،و٧الخدىٍل ٚحر اإلاىُى ١الظي ً٩ىن
باإلقاعة بالُض٣ُٞ ،ى( :٫ؤهذ َال ٤وَظٍ) ،ؤو ج٩ىن امغؤجه في وؿىة ٣ُٞىَ( :٫ل٣ذ َاالء بال َظٍ)
ِٞكحر بُضٍ بلى ػوظخه؛ ألن َظا الىىٕ مً الخدىٍل ًسغط ًٖ الىُا ١الترُ٦بي الظي خضصهاٍ في َظا
البدض.
و٦ىذ ؤخاو ٫جهيُ ٠التراُ٦ب جدذ ؤبغػ همِ جدىٍل ٞحها ،مؿخُٟضة مً ظهىص املخضزحن
الظًً َب٣ىا ؤهماٍ الخدىٍل ٖلى ؤبىاب الىدى ،ؤمشاٖ :٫بضاللُُ ٠خماؾت ،وزلُل ٖماًغة،
وخؿام البهيؿاوي ،وعابذ بىمٗؼة ،وٖبضالخلُم بً ِٖسخى ،وابتها ٫الباع ...بلخ ،الظًً َّبِىىا هىٕ
الخدىٍل في ٧ل ٢اٖضة هدىٍت ،و٢ض جدبٗذ ٧ل ظهىصَم ٢-بل جدلُلي لتراُ٦ب الُال -١وؤخهُتها ٖبر
بغهامج ٢ىاٖض البُاهاث ( )Microsoft Accessالظي ؤوكإجه بٛغى ظم٘ ال٣ىاٖض الىدىٍت وٖؼوَا
بلى همِ الخدىٍل الظي جىضعط بلُه ،وعنض ازخالٞاث الضاعؾحن في بٌٗاػ الىمِ الخدىٍلي لل٣اٖضة
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الىدىٍت ،مشاٖ ٫لى طل :٪ؤؾلىب الازخهام صزله جدىٍل بالخظّ ،ٝ
ٖضٍ ٖبضالخلُم بً ِٖسخى

()1

وابتها ٫الباع( )2جدىٍال بدظ ٝالٟٗل ،وٖضٍ عابذ بى مٗؼة( )3جدىٍال بدظ ٝوخضة بؾىاصًت (خظٝ
ظملت) .ومشال جمُحز اليؿبتّ ،
ٖضٍ ٖبضالخلُم جدىٍال بؼٍاصة ٖىانغ مخممت للترُ٦ب( ،)4وؤما ابتها٫
الباع َ
َّ ٗٞضجه اؾدبضالاٞ ،الخمُحز مدىٞ ًٖ ٫اٖل ؤو ًٖ مٟٗى .)5(٫ومشال :الىٗذ الؿببي (مغعث
بغظل ٢اثم ؤبىٍ) ٖضٍ ٖبضالخلُم( )6جدىٍال بؼٍاصة ٖىانغ مخممت للترُ٦ب ،وؤما ابتها ٫الباع ّ ٞ
ٗضجه
جدىٍال باالؾدبضا ،٫خُض خل الىن ٠مدل الٟٗل (مغعث بغظل ٢ام ؤبىٍ) (.)7
وَ٨ظا اؾخٟضث مً مغاظٗاحي ل٨خب الخدىٍل في الىدى الٗغبي ،واؾخُٗذ جهيُ ٠التراُ٦ب
و ٤ٞما اٖتراَا مً ؤهماٍ الخدىٍل.
وٍجضع ال٣ى ٫بهه ال ًم ً٨الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدىٍلُت في التراُ٦ب؛ ألهه ٚالبا ما
ًجخم٘ في الترُ٦ب الىاخض ؤ٦ثر مً همِ جدىٍلي٧ ،إن ً٩ىن ُٞه خظ ٝوػٍاصة وإخال ٫بالًمحر،
مشال :خظ ٝاإلابخضؤ وػٍاصة ؤؾلىب الكغٍ ،هدى( :بن صزلذ الضاع ُٞال٨ٞ ،)٤ىذ ؤٖؼو َظا الترُ٦ب
للىمِ الظي ٧ان جإزحرٍ ٖلى اإلاٗجى ؤ٦بر ،زم ؤصي حُٛحر َظا الىمِ بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
و٢ض ٦ىذ ؤظم٘ التراُ٦ب اإلادكابهت (٦تراُ٦ب الكغٍ مشال) ُ
ٞإٖغى الترُ٦ب ألاؾاسخي للكغٍ
وما صزله مً ؤهماٍ الخدىٍل ،زم الترُ٦ب الخالي وؤؾخٗغى الىمِ الظي ػاص ُٞه ،وبه ازخلًٖ ٠
ُ
الترُ٦ب ألاؾاؽ ؤو الظي ٌؿب٣ه؛ وٍٓهغ في َظا م٣اعهت لٛىٍت جٟطخي بلى ؤن ػٍاصة ٧لمت ؤو خظٞها،
ؤو ج٣ضًم وجإزحر في الترُ٦ب  ...بلخ ٧ل َظا ٌؿهم بؾهاما ٦بحرا في حُٛحر مٗجى الترُ٦ب ،ؤو بياٞت

(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م84 :
(ً )2ىٓغ :الباع ،مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م128 :
(ً )3ىٓغ :بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م212:
(ً )4ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م18 :
(ً )5ىٓغ :الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م13 :
(ً )6ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م14:
(ً )7ىٓغ :الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘
ؾاب ،٤م251 :
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مٗان ظضًضة ُٞه؛ وبظلً ٪خيسخى لل٣اعت ٦ك ٠ألازغ الظي ؤخضزه َظا الٟاع ١في اإلاٗجى ،وإن َّؤصي
ٍ
َّ
َظا بلى ؤزغ في الخ٨م ال٣ٟهي ؤو لم ًا ِص.
وبٗض جهيُ ٠الترُ٦ب جدذ الىمِ الباعػ والظي ؤصي بلى حٛحر اإلاٗجىُ ،ؤوع ُص َّ
هو ؤلاؾىىي ٧امال
ِ
ْ
الٕ ال٣اعت ٖلى وظهت هٓغ ؤلاؾىىي في جسغٍجه للخ٨م ال٣ٟهي
بَ
في جدلُله لهظا الترُ٦ب؛ عٚبت في ِ
بىاء ٖلى ألانل الىدىي.

وبٗض طل ٪ؤبضؤ بخدلُل الترُ٦ب بٗغى ؤؾاؽ ال٣اٖضة الىدىٍت وآعاء الىداة خى ٫الخُٛحر الظي
خضر في الترُ٦ب ،وما َى ؤنل اإلاٗجى ٖىضَم.
ومً زم ؤبضؤ جدلُلي للترُ٦ب و ٤ٞالىٓغٍت الخدىٍلُت ،مؿخٗغيت البيُت الٗمُ٣ت له ،زم همِ
الخدىٍل ألاؾاؽ الظي صزلها ،وألاهماٍ ألازغي اإلاؿاهضةّ ،
وؤبحن ؤزغ ٧ل طل ٪في اإلاٗجى ،زم في الخ٨م
َّ
مضٖمت طل ٪بإ٢ىا ٫الكحراػي والغاٞعي والىىوي في الًُ٣ت مً زال ٫الغظىٕ ل٨خبهم،
ال٣ٟهي،
ولِـ  ِ٣ٞبما ه٣له ؤلاؾىىي ٖجهم.
وإن ٧ان ٢ض َّ
ج٣ضم ال٣ى ٫بإهه ال ًم ً٨الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدىٍلُت في التراُ٦ب؛ ألهه
ٚالبا ما ًجخم٘ في الترُ٦ب الىاخض ؤ٦ثر مً همِ جدىٍلي٨ٞ ،ظل ٪ألامغ في بٌٗ التراُ٦ب التي ً٩ىن
ٖضة جىظحهاث هدىٍت ،ومً َز َّم جدىا ٖها ّ
لها ؤخُاها ّ
ٖضة ؤهماٍ جدىٍلُت؛ هٓغا الزخال ٝالخىظُه
ػ
الىدىيٞ ،مشال في جغُ٦ب( :ؤهذ َال ٤زالزا) ،وَى مً التراُ٦ب التي وعصث ب٨ثرة في ٦خاب ؤلاؾىىي،
ًإحي في ٧لمت (زالر) جىظحهاث مخٗضصة ٖىض الىداة وال٣ٟهاء ٖلى الىدى الخالي:
ٞدل مدل اإلاهضع ُ
 ؤن ج٩ىن هاثبا ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل ،٤ؤي اإلاهضعَّ ،
ٖضصٍ ،والخ٣ضًغ( :ؤهذ
ٌ
َالَ ٤ال٢ا زالزا)ُ٢ ،اؾا ٖلى ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ(ٞ" ،)1شماهحن :هاثب
ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل٣ً ،٤ى ٫ابً َكامً :ىىب ًٖ اإلاهضع في الاهخهاب ٖلى اإلاٟٗى ٫اإلاُل٤
ُ
اث) و ﭐﱡﭐﲄ ﲅ
ما ًضٖ ٫لى اإلاه ـ ـ ـضع ،ومً طلٖ ٪ضصٍ هدـى( :يغبخـ ـ ـه ٖكـ ـ ـ َغ يغب ـ ٍ
ﲆ ﱠ (.)2
( )1ؾىعة الىىع ،مً آلاًت.4 :
(ً )2ىٓغ :ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص( ،)ٍ.بحروث،
ُ
اإلا٨خبت الٗهغٍت1228 ،م) 285/1 ،وما بٗضَاً ،ىٓغ  :م 114:مً َظٍ الضعاؾت٣ٞ ،ض ط٦غث ٞحها الخاالث التي جىىب ًٖ
اإلاهاصع.
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ومً َز َّم ٟٞي جغُ٦ب( :ؤهذ َال ٤زالزا) ،هاب الٗضص ًٖ اإلاهضع ،ؤيَّ :
خل مدلهٞ ،ىمِ
الخدىٍل َىا ؤلاخال.٫
ول٣ض َّ
جدضر بٌٗ ال٣ٟهاء ًٖ َظا الترُ٦بٞ ،مجهم مً عؤي:
 ؤجها ٌ
ٌ
مىهىب ،وع ٌٞطل ٪ؤلامام الٛؼالي٣ً ،ى ٫الغاٞعي" :ازخلٟىا في جٟؿحر ال٣اثل:
جمُحز
(ؤهذ ٌ
َال ٤زالزا)  ٠ُ٦ؾبُله؟ ُ٢ل :بهه َّ
مٟؿغ ،و٢ىله( :زالزا) ٖلى الخٟؿحر( ،)1و٢ا ٫ؤلامام:
 عخمه هللا َ : -ظا ٌظهل بالٗغبُت ،وباب الخٟؿحر والخمُحز مكهىع بحن الىداة ،ولِـ َظا
مىه".
 والغؤي الشالض :ؤن ج٩ىن وٗخا إلاهضع مدظو ،ٝوٍ٨مل الغاٞعي خضًشه ًٖ الترُ٦ب الؿاب٤
٢اثال" :وإهما (الشالر) ُ
مهضع مدظو ،ٝواإلاٗجى( :ؤهذ َالَ ٤ال٢ا زالزا) ،وَى ٣٦ى٫
وٗذ
ٍ
ال٣اثل( :يغبذ ػٍضا قضًضا) ؤي يغبا قضًضا"( ، )2وٖلى َظا الخىظُه ً٩ىن همِ الخدىٍل
َىا الخظ.ٝ
وؤلاؾىىي لم َّ
ًخٗغى لخدلُل َظا اإلاشا ،٫ولً ً٨بضو مً جغُ٦ب مكابه ؤهه ًمُل لغؤي الغاٞعي
والٛؼالي في ظٗل (زالر) وٗخا إلاهضع مدظو ،ٝوَظا ما اجطر في ٢ىله٢ " :ض ًُدظ ٝاإلاهضع وج٣ام
نٟخه م٣امه٣٦ ،ى ٫ال٣اثل( :يغبخه قضًضا) ؤي :يغبخه يغبا قضًضا  .....بطا ٖلمذ َظا ٞمً
َ َ ْ َ
َ
ََ
نل ؤهذ َ ِال٤
ٞغوٖه :بطا ٢ا ٫لؼوظخه( :ؤهذ واخضة)  ......بالىهبَ ،وٗ٢ذ َل٣ت َو ِاخ َضة  ،ِ٣ٞوألا
َ
َ
َْ َ
َل٣ت َو ِاخ َضة ٞدظ ٝاإلاهضع وؤُ٢مذ نٟخه م٣امه" (.)3
َالَ ٤ل٣ت واخضة)ّ ،
ٞهى ظٗل (واخضة) نٟت للمهضع املخظو ،ٝوج٣ضًغ ال٨الم( :ؤهذ ٌ
وبحن في
َّ
َ
خلذ الهٟت (واخضة) ّ
مدل اإلاهضع املخظوٝ
٦المه ؤن "اإلاهضع ُخظ ،ٝوؤُ٢مذ نٟخه م٣امه" ،ؤي
(َل٣ت) ،وَى بهظٍ الٗباعة ًجم٘ بحن همُي الخظ ٝوؤلاخال٩ٞ ،٫إهه ظم٘ بحن الغؤًحن الؿاب٣حن.
َ
ُّ
ٖضة ؤهماٍ
وَ٨ظا ًٓهغ ؤن ازخال ٝالخىظحهاث الىدىٍت في الترُ٦ب َّؤصث بلى ؤن جدىا َػ َٖه
ً
جدىٍال باإلخالٌ خُض َّ
للخدىٍلٗٞ ،لى الغؤي ألاو٩ً ٫ىن
خل الٗضص (زالزا) مدل اإلاهضعٞ ،ىاب ًٖ
ً
ُ
(ٖضصٍ) ،وٖلى الغؤي الشالض ً٩ىن جدىٍال بالحزف خُض ُخظ ٝاإلاهضع اإلاىنى ،ٝوبُ٣ذ
اإلاهضع

( )1الخٟؿحرَ :ى الخمُحز بمهُلر ال٩ىُٞحن.
( )2الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.3/4 ،٤
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.115 :
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ً
الهٟت التي جضٖ ٫لى الٗضص ،وٖلى عؤي ؤلاؾىىي ً٩ىن جدىٍال بالحزف وؤلاخالٌٞ ،دظ ٝاإلاهضع
َّ
ُ
(نٟخه).
وخلذ الهٟت مدل اإلاهضعٞ ،ىاب ًٖ اإلاهضع
ّ
لٗلي ؤمُل بلى الغؤي ألاو٫؛ ّ
ألن ْ
ظٗل(زالزا) و(واخضة) ؤٖضاصا هابذ ًٖ اإلاهضع ،ؤص ١مً ظٗلها
و ِ
نٟاجا إلاهاصع مدظوٞت ٞ ،هي في الخ٣ُ٣ت ؤؾماء ؤٖضاص ،وؤؾماء ألاٖضاص صخُذ ؤجها مً ألاقُاء التي
ًُىٗذ بها( ،)1ل ً٨بطا صاع ألامغ بحن جغظُذ ظٗلها نٟت ؤو ٖضصاُ ،
ؾح َّ
رجر ما ُويٗذ له في ألانل،
وَى الٗضص.
وبٗض بُان اإلاىهج ّ
اإلاخب٘ في بخهاء جغاُ٦ب الُال ١التي ظاءث في ٦خاب ؤلاؾىىي ،والاؾخٟاصة مً
ُ
ٖغى بٌٗ اإلاٟاَُم وألاخ٩ام ال٣ٟهُت التي جسو الُال ،١والتي حؿهم بضوع ٦بحر في جدلُل َظٍ
التراُ٦ب ،ؾخيخ٣ل الضعاؾت بلى جهيَُ ٠ظٍ التراُ٦ب و ٤ٞما جدخىٍه مً ؤهماٍ جدىٍلُتَّ ،
م٣ؿ َمت
همِ في ٞهل ،وَظٍ الٟهى٧ ٫اآلحي( :الخدىٍل بالؼٍاصة ،زم الخدىٍل بالخظ،ٝ
بلى ٖضة ٞهى٧ ،٫ل ٍ
زم الخدىٍل باإلخال ،٫زم الخدىٍل بالخ٨غاع ،زم الخدىٍل بةٖاصة الترجِب ،زم الخدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت
ؤلاٖغابُت).


( )1و٢ض َّ
ٞهل مد٦ ٤٣خاب :أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض في ط٦غ ألاقُاء التي
ًُىٗذ بها بطا ٧اهذ مً الجامض اإلاكبه للمكخ ،٤وهي زمؿت ؤمىع ،مجها :ؤؾماء الٗضص ،هدى ٢ىل( :٪اقترًذ ألازىاب
َ
الشالزت)ٞ ،ةجها في مٗجى اإلاٗضوصة بهظٍ الٗضة ،ؤي ألازىاب اإلاٗضوصة بإجها زالزت ،ومً ز َّم ٞـ (الشالزت) اؾم ٖضص ظامض ٌكبه
اإلاكخٞ ،٤صر ؤن ً٩ىن نٟتً ،ىٓغ 151/1 :وما بٗضَاَ ،امل (.)2
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الخدىٍل بالضٍادة
)Transformation by addition(
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الفصل ألاوٌ :الخدىٍل بالضٍادة
اإلاصؼلح واإلافهىم:
ُ
ٌُ ّ
ٗض مهُلر الؼٍاصة مً اإلاهُلخاث التي ٦ثر وعوصَا في الضعؽ الىدىي٣ٞ ،ض وعصث ٖىض
ٞؿغَا بإن ًُ َ
ؾِبىٍه في مىاي٘ ٦شحرة َّ
٣دم في الترُ٦ب لً ٟٔم ً٨الاؾخٛىاء ٖىه ،مً ٚحر ؤن ًخإزغ

اإلاٗجى ،بهما صزل لخإُ٦ض اإلاٗجى ،مً طل ،٪بطا ٢ا ٫الغظل( :ما ؤجاوي مً ؤخض بال ػ ٌٍض)٩ٞ ،إهه ٢ا( :٫ما
ؤخض) و (ما ؤجاوي مً ؤخض) ٌ
ؤخض بال ٞالن)؛ ألن مٗجى (ما ؤجاوي ٌ
ؤجاوي ٌ
واخض ،ول(ِ ً٨مً) صزلذ َىا
ٍ
بٟاٖل) (ٞ )1إَل٣ه ؾِبىٍه
جىُ٦ضا٦ ،ما جضزل الباء في ٢ىلٟ٦( :٪ى بالكِب وؤلاؾالم) ،وفي( :ما ؤهذ
ٍ

ٖلى خغو ٝالجغ الؼاثضة ،وؤيا ٝابً ٌِٗل بإن الؼاثض َى :ما ٧ان صزىله ٦سغوظه مً ٚحر بخضار
مٗجى بال الخىُ٦ض(ّ ،)2
وبحن الؿُىَي "ؤجها ُؾ ّمُذ ػاثضة؛ ألجها ال ًخٛحر بها ؤنل اإلاٗجى ،بل ال ًؼٍض
َ
ُ
بؿببها بال جإُ٦ض اإلاٗجى الشابذ وج٣ىٍخه٩ٞ ،إجها لم ج ِْ ٟض قِئا إلاا لم حٛاًغ مً ٞاثضجه الٗاعيت الٟاثضة

الخانلت ٢بلها"(.)3
وَ٨ظا ّ
ٖضوا الؼٍاصة هي٧ :ل ما صزل بحن مخالػمحن  -ؾىاء ٧ان خغٞا ؤو ٗٞال ؤو اؾما  -م٘ بم٩ان
الاؾخٛىاء ٖىه مً ٚحر حُٛحر في اإلاٗجى بال إلياٞت الخإُ٦ض٦ ،ما في خغو ٝالجغ الؼاثضة ،في هدى ٢ىله
حٗالى :ﭐﱡﭐ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱠ( )4وػٍاصة (٧ان) في هدى (ما ٧ان ؤخؿً ػٍضا) ،وػٍاصة يمحر
الٟهل ،هدى( :ػٍض َى اإلاىُل ،)٤وػٍاصة (ما) في هدى ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ(.)5
َ
َ
مهُلر الؼٍاصة ٖلى َظا ألاؾاؽ ،وظٗلىٍ مغاصٞا لئل٢دام(،)6
ومً ز َّم ها٢ل بٌٗ املخضزحن
ج٣ى ٫ؾىاء الغَـ" :اإلاغاص بالؼٍاصة ؤن ًُ٣دم في ال٨الم ل ٟٔال ًاصي بؾ٣اَه بلى زلل٩ُٞ ،ىن صزىله
(ً )1ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب123/1 ،٤
(ً )2ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب34/1 ،٤
(ً )3ىٓغ :الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ،ألاشباه والىـابش في الىدى( ،ص( ،)ٍ.صمك :٤مُبىٖاث مجم٘ اللٛت الٗغبُت،
2485م)413/2 ،
( )4ؾىعة ٞهلذ ،مً آلاًت.43:
( )5ؾىعة آٖ ٫مغان ،مً آلاًت.214:

(ً )6ىٓغ :بؿىضي ،زالض ٖبضال٨غٍم ،ؿاهشة ؤلاكدام في التراهيب اللغىٍتّ ،2ٍ ،
(ٖمان٦ :ىىػ اإلاٗغٞت)1221 ،
م.41:
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٦سغوظه ،مً ٚحر بخضار مٗجى بال الخىُ٦ض"( ،)1وٖلى َظا ألاؾاؽ َّ
ٞؿغ ٖبضٍ الغاظخي همِ
الخدىٍل بالؼٍاصة ؤو ؤلا٢دام ،بإجها "جغُ٦باث هٓمُت جضزل ٞحها ٧لماث ال جضٖ ٫لى مٗجى في الٗم،٤
ُ
وإهما جُٟض وُْٟت جغُ٦بُت  ،و٢ض حٗض لىها مً ؤلىان الؼزاع.)2("ٝ
والخ٣ُ٣ت ؤن الؼٍاصة بىنٟها همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ال ج٣خهغ ٖلى َظا اإلاٗجى  ،ِ٣ٞبل هي
ُ
ؤٖم وؤقملٞ ،لِؿذ ٢هغا ٖلى ما ؤ٢دم بحن مخالػمحن ،ولِؿذ إلٞاصة الخىُ٦ض  ،ِ٣ٞبل لها ؤق٩ا٫
مسخلٟت وٞىاثض مخٗضصةٞ ،هي ٧":ل ما ًًا ٝبلى الجملت الىىاة مً ٧لماث ٌُ َٗ ّبر ٖجها الىداة
بالًٟالث ؤو الخخماث  ....؛ لخد ٤ُ٣ػٍاصة في اإلاٗجى٩ٞ ،ل ػٍاصة في اإلابجى ػٍاصة في اإلاٗجى"(٩ٞ ،)3لما
ؤوكإ اإلاخ٩لم ٖال٢اث اعجباٍ في الجملت ،ػٍاصة ٖلى الجملت الىىاة ٧ان طل ٪ػٍاصة في الٟاثضة ،وٍهبذ
اإلاٗجى اإلاؿخٟاص بٗض الؼٍاصة ٚحر اإلاٗجى اإلاؿخٟاص مً الجملت الىىاة وخضَا(ٞ ،)4ضزى ٫مىعُٞم ظضًض
ّ
ُٞدى ٫الجملت مً ؤلازباع بلى ؤلاوكاء ،ؤو
ٖلى الجملت الىىاة ٠ًًُ ،صالالث ظضًضة بلى الجملت،
ً٣لب الضاللت مً ؤلاًجاب بلى الىٟي ،ؤو ًُٟض الخىُ٦ض لجٗل اإلاٗجى ؤ٦ثر زبىجا في هٟـ اإلاخل٣ي(.)5
وٍخم بمىظب َظا الىمِ ػٍاصة ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الترُ٦بٖ ،لى ؤن ًخم ب٣اء الٗىهغ
ألاوٖ ٫لى ما َى ٖلُه ،وًٍا ٝبلُه ٖىهغ آزغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىهغ(.)6
وٍم ً٨جمشُلها بـ :ؤ
ؤو :ؤ  +ب

ؤ  +ب(.)7

ؤ  +ب  +ط(.)8

( )1الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهش الاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت( ،ص( ،)ٍ.صمك :٤الهُئت الٗامت الؿىعٍت
لل٨خاب1223 ،م) ،م 115 :وما بٗضَا ،و٦ظلٖ ٪ىض :اإلاىهىعي ،ؤخمض اإلاهضي /والهالر ،ؤؾمهان  ،الىٓغٍت الخىلُضًت
الخدىٍلُت وجُبُ٣اتها في الىدى الٗغبي ،مجلت حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111 :
( )2الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.211 :
(ٖ )3ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.43 :
(ً )4ىٓغ ،قٗحر ،دمحم عػ ،١الىؿابف الذالليت للجملت اللشبيت ،دساظت للالكاث اللمل الىدىي بحن الىـشٍت
والخؼبيم( ،2ٍ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب1225 ،م) ،م.15:
(ً )5ىٓغ :التر ،٥كىاصشالخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.42 :
(ً )6ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.44 :
( )7الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
( )8الخىلي ،معجم كلم اللغت الىـشي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م.1 :
116

طلّ ٪ؤن َغٍ٣ت جإلُ ٠الجملت الٗغبُت ْؤن جخإل ٠مً ع٦ىحن ؤؾاؾُحن َما :اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه،
ٞهما ٖمضة ال٨الم ،ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن ٧ل ما ٖضاَما ٌُٗض ًٞلت جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت
الىىاة؛ ٞخدىلها بلى ظملت جدىٍلُت لٛغى في اإلاٗجى ،مً طل ٪مشال بطا ٢ا ٫الؼوط المغؤجه( :أهذ ػالم
ً
زالزا) ٞجملت (ؤهذ َال )٤اخخىث ٖلى الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن (اإلاؿىض بلُه واإلاؿىض) ،ل ً٨بةياٞت
(زالزا) ؤعاص الؼٍاصة في اإلاٗجى ،وَى ؤن جٖ ٘٣لحها زالر َل٣اث ،وَظٍ الؼٍاصة جمذ ًٖ َغٍ ٤بياٞت
مدل اإلاهضع ُ
(زالزا) التي هابذ ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل ٤ؤي اإلاهضعّ ،
ٞدل َّ
ٖضصٍ ،وبهظا جدىلذ الجملت
بلى ظملت جدىٍلُت.
وإطا ٢ا( :٫أهذ ػالم أهثر الؼالق) (ٞ ،)1ةياٞت (ؤ٦ثر الُالٖ )١لى الجملت الىىاة (ؤهذ
َالٞ )٤حها بياٞت للمٗجى وَى ؤن ً ٘٣مً الُال ١ؤ٦ثرٍ ،وؤ٦ثر الُال ١زالر َل٣اث؛ لظا ٞالخ٨م
َّ
ال٣ٟهي في َظا الترُ٦ب ؤجها جُل ٤زالزا.

ً

وإطا ٢ا( ٫أهذ ػالم زالزا ً
جأدًبا لً) ٣ٞض ؤيا ٝمٗجى آزغ ،وَى جىيُذ ؾبب َال٢ها،
وَظا ما ٌُٗغٖ ٝىض الىداة باإلاٟٗى ٫ألظله ،وٍالخٔ  ٠ُ٦اعجبُذ ال٩لماث بالجملت الىىاة ،و٠ُ٦
جد ٤٣الىٓم الظي ٢اٖ ٫ىه ٖبضال٣اَغ " :ومٗلىم ؤن ال هٓم في ال٨الم وال جغجِب ختى ٌٗل ٤بًٗها
ببٌٗ ،وٍبجى بًٗها ٖلى بٌٗ ،وججٗل َظٍ بؿبب مً جل.)2("٪
٩ٞل ػٍاصة جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت جًُ ٠إلاٗىاَا مٗجى ػاثضا ،ؤو جدىله بلى مٗجى ظضًض
ٚحر الظي ٧ان؛ ولظا ٢ا ٫ابً ظجيٞ" :ةطا ٧اهذ ألالٟاّ ؤصلت اإلاٗاوي ،زم ِػٍض ٞحها شخيء ،ؤوظبذ
ال٣ؿمت له ٍاصة اإلاٗجى به"( ،)3وٍ٣ىٖ ٫بضال٣اَغ" :و٧لما َ
صث قِئا وظضث اإلاٗجى ناع ٚحر الظي
ػ
ػ
٧ان"( ،)4ومً َىا جخٗضص ؤٚغاى الخدىٍل بالؼٍاصة.

( )1جغُ٦ب ع٢م ، 11 :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111:
( )2الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.44 :
( )3ابً ظجي ،ؤبى الٟخذ ٖشمان ،الخصابص ،جد :٤ُ٣دمحم ٖلي الىجاع( ،1ٍ ،بحروث :صاع الهضي للُباٖت واليكغ،
2411م) .138 /1 ،
(ً )4ىٓغ :الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،بخد :٤ُ٣مدمىص دمحم قا٦غ( ،1ٍ ،ال٣اَغة :مُبٗت اإلاضوي -ظضة :صاع اإلاضوي،
2441م) ،م.114 :
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أغشاض الضٍادة:
٢ض ج٩ىن(:)1
 لخدليم غشض لغىي٦ ،ؼٍاصة ؤصواث الاؾخٟهام ،ؤو الىٟي ،ؤو الىهي ،ؤو الىضاء ....
 لخلىٍت اإلالنى ألاظاس ي وجىهيذه ،وهي بإن ًُ َ
٣دم في الترُ٦ب ل ٟٔال ًاصي بؾ٣اَه بلى زلل
في اإلاٗجى٦ ،دغو ٝالجغ الؼاثضة ،ويمحر الٟهل بحن اإلابخضؤ والخبر ....
 لخىطيذ ملنى بلذ ؤلابهام٦ ،ؼٍاصة البض ٫والىٗذ والخمُحز ...
(ؤخؿً بؼٍض)ٞ ،إنله
 لىلل أصل اإلالنى اإلاألىف إلى معخىي فني٦ ،ما في ٗٞل الخعجبِ :
َ
(ؤخؿ ًَ ػ ٌٍض).

مىاطم الضٍادة وصىسها:
وؤما مً خُض مىاي٘ الؼٍاصة ونىعَا ٣ٞض ج٩ىن ؤو ٫الترُ٦ب ،ؤو وؾُه ،ؤو آزغٍ ،و٢ض جخٗضص
ٖىانغ الؼٍاصة في الترُ٦ب الىاخض ،وجإحي ٖلى نىع مخٗضصة٣ٞ ،ض ج٩ىن(:)2
 بئطافت أسوان مؤزشة في الترهيب اللغىي ،جازغ في مًمىن الجملت ،ؤو في وُْٟتها ،ؤو ٞحهما
مٗا ،مشل :ألاٗٞا ٫الىا٢هت ،و٧إٗٞا ٫اإلا٣اعبت والغظاء والكغوٕ ،و٧إٗٞاّ ٫
ًْ وؤزىاتها،
وؤصواث الىٟي ،والىهي ،والاؾخٟهام ،والىضاء ،والكغٍ ...بلخ.
 بئطافت كىاصش ّ
مىملت للترهيب اللغىي ،ال جازغ في ٖال٢اث الترُ٦ب ألاؾاسخي ،وحٗمل ٖلى
جىؾُ٘ الترُ٦ب وجمضًضٍ٧ ،ةياٞت الىٗذ ،والُٗ ،٠والخىُ٦ض ،والبض ،٫والخا ،٫والخمُحز،
وؤلاياٞت  ...بلخ.
وفي الجملت الٗغبُت ٖىانغ ٦شحرة جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت الىىاة ٞخًُ ٠لها مٗجى
ظضًضا ،ولِـ اإلا٣ام ًٟ٨ي لخهغَا َىا ،ل ً٨الظي ًُُمذ لبُاهه في َظا البدض َى ّ
حٗضي َظا
ّ
اإلاٗجى بلى ؤبٗض مً طل ،٪بإن ًازغ ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي.

(ً )1ىٓغ :الباع ،مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘
ؾاب.111: ،٤
(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،18 – 24 :وٍىٓغ ؤًًا :بى
مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي٣ٞ ،ض نىٟها جدذ هىٖحن :الخدىٍل الجظعي والخدىٍل املخلي ،م.212 -244 :
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َ
ٞالجملت الكغَُت مً ؤ٦ثر التراُ٦ب التي َّ
ٌ
حُٛحر في اإلاٗجى ومً ز َّم
ًترجب ٖلى الخدىٍل ٞحها
الخ٨م ال٣ٟهي ،بل وؤزظث خحزا ال بإؽ به في جغاُ٦ب الُالٞ ،١جاء ما ًؼٍض ٖلى ( ُعب٘) جغاُ٦ب
ًّ
جغُ٦ب ًسو
قغَُا ،مً ؤنل ()122
الُال ١بهُٛت جغاُ٦ب قغَُت ،وونل ٖضصَا ( )14جغُ٦با
ٍ
ٖباعاث الُال.١
َ
ُوٍالخٔ ؤن الجملت الكغَُت لها َبُٗت جغُ٦ب زانت جسالٞ ٠حها بُ٣ت ؤهىإ الجمل الٗغبُت،
ٞهي جخ٩ىن مً زالزت ٖىانغ مسخلٟت ،ازىان مجهم :جغُ٦بان بؾىاصًان ل٩ل مجهما م٣ىماجه ؤلاؾىاصًت،
وَما :ظملت ٗٞل الكغٍ ،وظملت ظىاب الكغٍ ،والٗىهغ الشالض َى ألاصاة التي ج٣ىم بالغبِ
بُجهما( ،)1وظملت الجىاب َظٍ هي الجملت الخىلُضًت ،ؤي الىىاة ٦ما ً٣ىٖ ٫ماًغة()2؛ ألن "الجؼاء َى
اإلا٣هىص والكغٍ ٌ
ُ٢ض ُٞه ٌ
وجاب٘ له"(.)3

جشاهيب الؼالق املحىلت بالضٍادة في (الىىهب الذسي):
كمذ فأهذ ػالم)
بطا ٢ا ٫الؼوط لؼوظخه( :إن ِ

()4

ٞجملت الجىاب (ؤهذ َال ،)٤هي ظملت جىلُضًت اؾمُت جُٟض ؤلازباع بُال٢ها ،ول ً٨لِـ َظا
مغاص اإلاخ٩لم  ،ِ٣ٞبهما ؤعاص ؤن ٌكترٍ لُال ١امغؤجه َ
ُ٢امهاٞ ،إحى بجملت الكغٍ (بن ٢م ِذ)
ٞخدىلذ الجملت بلى ظملت جدىٍلُتٞ" ،الجىاب شخيء مى٢ى ٝصزىله في الىظىص ٖلى صزى٫
قغَه"(.)5
وؤما مً خُض بٞاصة ٗٞل الكغٍ وظىابه إلاٗجى اإلاطخي ؤو الاؾخ٣باٞ ،٫ةن اإلاكهىع ٞحهما ؤجهما ال
ًخٗل٣ان بال باإلاؿخ٣بلٞ ،ةن ٧ان ماضخي الل٧ ،ٟٔان مؿخ٣بل اإلاٗجى٣٦ ،ىل( :٪بن ِم َّذ ٖلى ؤلاؾالم

(ً )1ىٓغ :ؤبى اإلا٩اعمٖ ،لي ،التراهيب ؤلاظىادًت ،الجمل" :الـشفيت  -الىصفيت  -الششػيت"(،2ٍ ،ال٣اَغة :ماؾؿت
املخخاع لليكغ والخىػَ٘1225 ،م) ،م.124 ،248:
(ٖ )2ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.212:
( )3ابً ُ٢م الجىػٍت ،دمحم بً ؤبي ب٨غ ،بذاةم الفىابذ ،جدٖ :٤ُ٣لي بً دمحم الٗمغان( ،ص ،)ٍ.ظضة :مجم٘ ال٣ٟه
ؤلاؾالمي (ص.ث).42/2 ،
( )4جغُ٦ب ع٢م ،35 :م.151:
(ً )1ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.222/1 ،٤
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صزلذ الجىت) ( ،)1وَى ما ّ
ٖبر ٖىه ؤلاؾىىي ب٣ىله " :الٟٗل اإلااضخي بطا و ٘٢قغَا اه٣لب بلى ؤلاوكاء
ُ َ
ُ٢ام نضع مجها في اإلااضخي بال
باجٟا ١الىداة ٞ ....ةطا ٢ا( :٫بن ِ
٢مذ ٞإهذ َالٞ ،)٤ال ًدمل ٖلى ٍ
َّ
بضلُل آزغ"(ٟٞ ،)2ي َظا الترُ٦ب ٖلَ ٤ال٢ها بُ٣امها ،وَظا الخٗلُ ٤ال ًُدمل ٖلى ؤهه خهل في
اإلااضخي ،بهما ً٣هض به اإلاؿخ٣بل ،وٍ٨ثر مجيء اإلااضخي مغاصا به الاؾخ٣با ٫بٗض (بن) زانت(.)3
َ
ٞإهذ َال ،)٤هي( :بن ٢امذ الؼوظت ٞالؼوظت
٢مذ ِ
وٖلى َظا ٞالبيُت الٗمُ٣ت للترُ٦ب( :بن ِ
َال.)٤
و٢ض جم جدىٍلها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
(٢مذ) ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى الكغٍ،
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ
ِ
وحٗلَُ ٤ال ١الؼوظت بُ٣امها ،وَظا الخٗلُ ٤ال ًُدمل ٖلى ؤهه خهل في اإلااضخي ،بهما ً٣هض
به اإلاؿخ٣بل؛ ألن الٟٗل اإلااضخي بٗض (بن) ً٨ثر مجُئه لالؾخ٣با.٫
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
 ؤلاخال:٫
خُض خل الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ ،في جغُ٦ب الكغٍ
(٢م ِذ).
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل ِ
ّ
ّ
٦ما خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله) مدل ٗٞل الكغٍ ،وخلذ
الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍُ ،وعبِ بُجهما بالٟاء.

( )1ابً ُ٢م  ،بذاةم الفىابذ ،مغظ٘ ؾاب.55/2 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.151:

(ً )3ىٓغ :قى ،نبخي ٖمغ ،أظلىب الششغ واللعم مً خالٌ اللشآن الىشٍمّ ،2ٍ ،
(ٖمان :صاع ال٨ٟغ هاقغون
ومىػٖىن1224 ،م) ،م.4 :
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ٞإهذ َالٌ ،)٤ؿمحها ٖلماء
٢مذ ِ
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن َظٍ البيُت الؿُدُت للترُ٦ب (بن ِ
ُ ّ
بٟٗل ما
الىدى بإؾلىب الكغٍ والجؼاء ،وَؿمحها ال٣ٟهاء بالخٗلُ ،٤ؤي ؤن "الؼوط ٌ ِٗل ٤الُالِ ١
َ
ً٨غ َُه ،ؤو جغ ٥ما ًغٍضٍٞ ،ةما ؤن جمخى٘ وال جٟٗلُٞ ،دهل ٚغيه ،ؤو جسالٞ ،٠خ٩ىن هي املخخاعة
َّ
للُال ،١وإطا ٖل ٤الُال ١بكغٍ ،لم ًجؼ له الغظىٕ ٖىه٦ ،ما لى ٖ٣ض الُمحن ٖلى ٗٞل"(.)1
ومً ألالٟاّ التي ًخٗل ٤بها الُال٦ ،١ما ً٣ى ٫الغاٞعي" :ألالٟاّ التي ًخٗل ٤بها الُال١
(مً)ْ ،
بالكغوٍ والهٟاثَ :
و(بن) ،و(بطا) ،و(متى) ،و(متى ما) ،و(مهما)  ،و(و٧لما) ،و(ؤي)"( )2ولم

ّ
ًدهغ ألالٟاّٞ ،هىا( ٥ما الكغَُت) ،و(ؤًً) ،و(خُشما) ،و(ؤوى) ،و( ،)٠ُ٦و(لى) ....بلخ ،ل٨ىه ؤحى
باأللٟاّ اإلاخٗاعٞت بحن ال٣ٟهاء في ؤبىاب ال٣ٟه.
ً٣ى ٫ؤبى خُان" :ؤصواث الكغٍ هي ِ٧ل ٌم ُويٗذ لخٗلُ ٤ظملت بجملت ،وج٩ىن ألاولى ؾببا،
والشاهُت َ
مدؿ ِّببا؛ ولظلٖ ٪ىض ظمهىع ؤصخابىا ال ج٩ىن بال في اإلاؿخ٣بل"( ،)3و٢ض ًسغط الكغٍ ًٖ
َّ
طلٞ ،٪ال ً٩ىن الشاوي مؿببا ًٖ ألاو ٫وال مخىٟ٢ا ٖلُه ،هدى ٢ىله حٗالى :ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ّ
ّ
ﱹ ﱺﱠ(ٞ ،)4اهلل ال ًدب ال٩اٞغًٍ ؾىاء جىلىا ؤو لم ًخىلىاٞ ،لِـ الشاوي مكغوَا باألو٫
َّ
وال َّ
واإلاؿبب(.)5
مؿببا ٖىه ،ؤي بن الكغٍ والجىاب لِؿا صاثما بمجزلت الؿبب
وإياٞت َظٍ ألالٟاّ في التراُ٦ب َى همِ مً ؤهماٍ الخدىٍلٌ ،ؿمى الخدىٍل بالؼٍاصة ،وَى
ًاصي بلى حٗلُ ٤الُال ١بهظا الكغٍ ،وَظا حُٛحر في اإلاٗجى وػٍاصة ٖلى اإلاٗجى الظي ٧ان في ظملت
الىىاة.
ٌ
جغُ٦ب
٢مذ ٞإهذ َال - )٤في ظمُ٘ ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلخه-
وٍمازل َظا الترُ٦ب( :بن ِ
آزغَ ،ىْ :
صزلذ َ
الضاع ٞإهذ َال )٤وَى لم ًَغص ًّ
هها في ٦خاب ؤلاؾىىي ،لٚ ً٨البُت ظمل
(بن
ِ
ِ
الكغٍ في جغاُ٦ب الُال ١الىا صة في ٦خاب ؤلاؾىىي ج٣ىم ٖلى ؤلٟاّ َظا الترُ٦ب هٟؿهاُ ،
ٞخٗل٤
ع
الُال ١بضزى ٫الضاع؛ ولظا ٞهى الهُٛت ألاؾاؾُت التي ٢امذ ٖلحها ؤٚلب جغاُ٦ب الكغٍ ،زم
( )1الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،وَى مٗغو ٝبالكغح ال٨بحر ،مغظ٘ ؾاب.32/4 ،٤
( )2الغاٞعي ،اإلاغظ٘ الؿاب.54/4 ،٤
( )3ؤبى خُان ألاهضلسخي ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2831/4 ،٤
( )4ؾىعة آٖ ٫مغان ،مً آلاًت.11 :
(ً )5ىٓغ :قى ،نبخي ٖمغ ،أظلىب الششغ واللعم مً خالٌ اللشآن الىشٍم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.22:
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(بن صزلذ الضاع وإن ٧لمذ ٍضا ٞإهذ َال ،)٤ؤو خظ٦ ،ٝما فيْ :
اٖتريها ٍاصة٦ ،ما فيْ :
صزلذ
(بن
ِ ػ
ػ
ِ
ِ
َ
صزلذ)؛ ولظا ٧ان لؼاما ؤلاقاعة بلى ؤن ؤهماٍ
الضاع ُٞال ،)٤ؤو ج٣ضًم وجإزحر٦ ،ما في( :ؤهذ َال ٤بن
ِ
٢مذ ٞإهذ َال.)٤
الخدىٍل التي ظاءث في َظا الترُ٦ب هي هٟؿها التي ظاءث في جغُ٦ب( :بن ِ
ُ
(بن)ْ ،
بُ٣ذ مؿإلت مهمت ُٞما ًسو ؤصاة الكغٍ ْ
ٞةن الكغَُت ُ
جلتزم ٦ؿغ الهمؼ ،وإن ٞخدذ
الضاع) ْ
صزلذ َ
صزلذ َ
الضاع ٞإهذ َالٞ ،)٤اإلاٗجى
(ؤن
ناعث للخٗلُلٗٞ ،ىضما ً٣ى( :٫ؤهذ َال ٤ؤ ْن
ِ
ِ
َ
َّ
ِ(أل ْن ٧ان ٦ظا) ؤي :ؤهذ َال ٤لضزىل ٪الضاع ،وٖلى َظا ٞالُال ٘٣ً ١في الخا ،٫وال ًُىٓغ بلى ما ٖلل
بهٖ ٘٣ُٞ ،لحها الُال ١وإن لم جضزل ،وخ٩ى بًٗهم بطا ٧ان الغظل ممً ال ٌٗغ ٝالٗغبُت ،وال ًُ ِّمحز
(ؤن) و ْ
بحن ْ
(بن)ٞ ،الٓاَغ ؤهه ً٣هض الخٗلُ )1(٤ال الخٗلُلٞ ،خ٩ىن قغَا.
وجىاٞـ بحن الىدىٍحن وال٣ٟهاء ،ختى وظضهاٍ في ٦خب
ومً َىا ٧ان َظا الترُ٦ب مدل ظضا٫
ٍ
التراظم وألازباعُ " ،
ٞغ ِو َي ؤن ؤبا ًىؾ ٠الُ٣ٟه الخىٟي صزل ٖلى الغقُض ،وال٨ؿاجي ٖىضٍ٣ٞ ،ا٫
َ
وٚلب ٖلُّ !٪
ٌكخمل
ٞغص الغقُض :ؤهه ًإجُجي بإقُاء
ؤبى ًىؾ ٠للغقُضَ :ظا ال٩ىفي ٢ض اؾخٟغٖ٪
ِ
ٖلحها ٢لبيٞ .إ٢بل ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ ٠و٢اً :٫ا ؤبا ًىؾَ ،٠ل ل ٪في مؿإلت؟ ٢ا :٫هدى ؤم
ُ
٣ٞه؟ ٢ا :٫بل ٣ٞهٞ ،طخ ٪الغقُض :و٢ا ٫جل٣ي ٖلى ؤبي ًىؾ٣ٞ ٠ها؟! ٢ا ٫ال٨ؿاجي :وٗم ،زم
َ َ
لذ َ
الضاع
ؾإلهً :ا ؤبا ًىؾ ٠ما ج٣ى ٫في عظل ٢ا ٫المغؤجه( :ؤهذ َال ٤بن
صزلذ الضاع)؟ ٢ا :٫بن صز ِ
ِ
َ
ََ َ
َلْ ٣ذ٢ .ا :٫ؤزُإث ًا ؤبا ًىؾٞ .٠طخ ٪الغقُض ،زم ٢ا ٠ُ٦ :٫الهىاب؟ ٢ا :٫بطا ٢ا( ٫ؤ ْن)
٣ٞض وظب الٟٗل ،وإطا ٢ا( ٫ب ْن) ٞلم ًجب ،ولم ً ٘٣الُال٩ٞ .١ان ؤبى ًىؾ ٠بٗضَا ال ًَضٕ ؤن َ
ًإحي
ِ
َّ
ال٨ؿاجي"(.)1

ًبحن ؤن ٞخذ ْ
ٞخٟؿحر ال٨ؿاجي ّ
(ؤن) ًجٗلها للخٗلُل ،وٍ٩ىن اإلاٗجى :ؤهذ َال ٤لضزىل ٪الضاع،
َّ
وبظل ٘٣ً :٪الُال ،١ؤما ٦ؿغ (بن) ًجٗلها قغَُت ،وَى ما ؤؾماٍ ال٣ٟهاء بالخٗلُٗٞ ،٤لَ ٤ال٢ها
بضزى ٫الضاعٞ ،ةطا صزلذ الضاع وٖ ٘٢لحها الُال ،١وإن لم جضزل ٞال ً.٘٣
والظي ًٓهغ مً َظٍ الغواًت ّؤن ٞحها اهخهاعا للىدىٍحن ٖلى ال٣ٟهاءٞ ،الؿاا ٫هٟؿه الظي
َغخه ال٨ؿاجي ٖلى ؤبي ًىؾ٧ ٠ان ب٨ؿغ ْ
(بن) مما ٌٗجي صخت ما طَب بلُه ؤبى ًىؾٞ ،٠هى َّ
ٞؿغ

(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،81/4 ،٤والىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘
ؾاب.213/8 ،٤
(ًُ )2ىٓغ :الؼبُضي ،دمحم بً الخؿً ،ػبلاث الىدىٍحن واللغىٍحن ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.215 :
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الترُ٦ب ٖلى ؤهه جغُ٦ب قغَيْ ،
و(بن) ؤصاة قغٍٞ ،لى جد ٤٣صزىلها الضاع و ٘٢الُال ،١وؤما ما
طَب بلُه ال٨ؿاجي مً جٟؿحر اإلاٗجى بـ (ؤن) الخٗلُلُتٞ ،هظا ُّ
جؼٍ ٌض ٖلى الؿاا ،٫وعبما َضٞه
اؾخٗغاى ال٣ضعاث الىدىٍت ،وبُان خاظت ال٣ٟه بلى ٢ىاٖض الىدى.
والخ٣ُ٣ت ؤن ؤصاة الكغٍ ْ
(بن) ٧اهذ ؤ٦ثر ألاصواث ُوعوصا في التراُ٦ب الكغَُت للُال ١الىاعصة
ًّ
قغَُا ،وال عجب في طل ٞ ٪ـ
في ٦خاب ؤلاؾىىي٣ٞ ،ض وعصث في ( )41جغُ٦با ،مً ؤنل ( )14جغُ٦با
ُ
()2
ْ ّ
بؼمان ً٩ىن ُٞه جى ٠٢خهى ٫الجؼاء ٖلى خهى ٫الكغٍ مً
(بن) ؤم ؤصواث الجؼاء  ،وال حكٗغ ٍ
لٟٓها(.)2
ّ
وُٞما ًلي بٌٗ اإلاؿاثل التي َ
صزل ٞحها ٖىهغ الؼٍاصة بجملت الكغٍ ٞإزغ ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي:

ْ
ولمذ ص ًٍذا فأهذ ػالم)
دخلذ الذاسوإن
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
ِ
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ بالىاوٞ ،ةن ٧ان بةٖاصة ؤصاة الكغٍ ،هدى( :بن
ؤث َ
نمذ وإن ٢غ َ
َ
ٞإهذ خغ) ٟ٨ُٞي وظىص ؤخضَما في خهى ٫الٗخ.)3("٤
َ
ٗغى خضًشه ًٖ الجمل الكغَُت في جغاُ٦ب الُال ١ؤحى باإلاشا( :٫بن
والخ٣ُ٣ت ؤن ؤلاؾىىي في م ِ
ؤث َ
نمذ وإن ٢غ َ
َ
ٞإهذ خغ) ٞلم ً ً٨مً جغاُ٦ب الُال ،١والظي َّ
ؾى ٙالُ٣اؽ ٖلى َظا الترُ٦ب،

٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َالَ ،)٤ى وظىصٍ في الغويت والكغح
صزلذ الضاع وإن
وؤلاجُان بـاإلاشاْ ( :٫بن
ِ
ِ
ال٨بحر(٦ )4مشاٖ ٫لى ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ بةٖاصة ألاصاة ،وَما ّ
ؤَم مهضعًٍ اٖخمض ٖلحهما
ٍ
ؤلاؾىىي في ٦خابه ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن مشا ٫ؤلاؾىىي ًٖ الٗخ٤؛ "والُال ١والٗخً ٤خ٣اعبان في ٦شحر
مً ألاخ٩ام"(٦ ،)5ما ً٣ى ٫الغاٞعي.

(٢ )2ا ٫ؾِبىٍه" :وػٖم الخلُل ؤن ْ
(بن) هي ؤم خغو ٝالجؼاءٞ ،ؿإلخه :لم ٢لذ طل٪؟ ٣ٞا :٫مً ٢بل ؤوي ؤعي خغوٝ
َّ
 ً٨ُٞاؾخٟهاما ،ومجها ما ًٟاع٢ه ما ٞال ً٩ىن ُٞه الجؼاء ،وَظٍ ٖلى خا ٫واخضة ؤبضا ال جٟاع١
الجؼاء ٢ض ًخهغ،ًٞ
املجاػاة"  ،ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.31/1 ،٤
( )2ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2831/4 ،٤
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.131:
(ً )4ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،218/4 ،٤والىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘
ؾاب.253/8 ،٤
( )5الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز .32/4 ،
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ٞال٣اٖضة الىدىٍت ؤهه" :بطا َٖ ْ
َُ ٟذ ٖلى ٗٞل الكغٍ بالىاو ،وج٨غعث ؤصاة الكغٍ ،هدى( :بن
ُ
ؤصزل صاعٗٞ ٥بضي خغ)ِ ُٖ ،خ ٤بالٟٗلحن ٧لحهما ،ؤو بىاخض مجهما"(.)1
آ ِج ٪وإن
ٟٞي ٧ل التراُ٦ب الؿاب٣ت ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ باؾخسضام خغ ٝالُٗ ٠الىاو ،م٘ بٖاصة
ألاصاة (بن)٨ٞ" ،غع(بن) مغجحن ،والبض ّ
ل٩ل واخضة مً ظىاب؛ ألجهما قغَان"( ،)2و٧إن اإلاٗجى الٗمُ:٤
ِ
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال٣ً ،)٤ى ٫الغاٞعي" :ج٨غع خغ ٝالكغٍ،
صزلذ الضاع ٞإهذ َال ،٤وإن
( ْبن
ِ
ِ
وطلً ٪ىظب ج٨غاع الجؼاء ٘٣ُٞ ،الُال ١بإًت واخضة مً الهٟخحن ُوظضث ،وإطا وظضجا ظمُٗا وٗ٢ذ
َل٣خان"( ،)3وٍ٣ى ٫الىىوي" :و ٘٢بالهٟخحن َل٣خان ،وبةخضاَما َل٣ت"( ،)4ومٗجى طل :٪ؤجها لى
٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن -الضزى ٫ؤو ال٨الم -وٖ ٘٢لحها الُال ،١ولى ٢امذ بالٟٗلحن -الضزى ٫و
ُ َ َّ
ٞخُل ٤بالٟٗلحن ٧لحهما ؤو بىاخض مجهما ،وهي َال٤
ال٨الم -وٖ ٘٢لحها َل٣خان؛ ألن في الجملت قغَحن
في ٦ال الخالخحن.
ُ
وٖلُه ٞالترُ٦ب الكغَي في الٗباعة الؿاب٣ت ؤصزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل جم
ٖغيها في الترُ٦ب ألاؾاؽ (بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال ،)٤وال خاظت إلٖاصتها َىا؛ مىٗا للخ٨غاع،
ل ً٨اإلاه ّم َىا ُ
َّ
اؾخجض مً ؤهماٍ ٚحرث في اإلاٗجى وؤياٞذ ُٞه مٗجى ظضًضا ،وَظا ما خهل
نض ما
ع
بىمِ الؼٍاصة ،خُض ِػ ٍَض ٗٞل الكغٍ ألاو ٫بإصاجه (بن) ،زم ِػٍض ٗٞل الكغٍ الشاوي بإصاجه (بن)،
وُٖ ٠بُجهما بدغ ٝالُٗ ٠الىاوٞ ،هاع ٧ل مجهما قغَا بغؤؾه ،ومً َىا ًدهل الُال ١بى٢ىٕ
ؤي مجهماٞ ،لى خهل مجها ٗٞل واخض وٖ ٘٢لحها َل٣ت ،وإن خهل مجها الٟٗالن وٗ٢ذ َل٣خان.
وؤما مً خُض الجىاب "ُٟٞه عؤًان ،ؤخضَما :ؤن الجىاب لهما ظمُٗا ،وَى الصخُذ ،والشاوي:
ؤن ظىاب ؤخضَما ُخ ِظ ٝلضاللت اإلاظ٧ىع ٖلُه ،وهي ؤزذ مؿإلت الخبر ًٖ اإلابخضؤ بجؼؤًً"( ،)5وٖلى
الغؤي الشاوي ُٟٞه جدىٍل بالخظ ،ٝخُض خظ ٝظىاب الكغٍ الشاوي لضاللت ظىاب الكغٍ ألاو٫
ٖلُه.

( )1ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2888 /4 ،٤
(ً)2ىٓغ :الؿُىَي ،ألاشباه والىـابش ،مغظ٘ ؾاب142/4 ،٤
( )3الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.218/4 ،٤
( )4الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.253/8 ،٤
( )5ابً ُ٢م الجىػٍت ،بذاةم الفىابذ ،مغظ٘ ؾاب.221/2 ،٤
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وَظا الخ٨م ال٣ٟهي ًسخل ًٖ ٠الخالت آلاجُت والتي ٌُٗٞ ٠حهما ٗٞالن بىاو الُٗ ٠مً ٚحر
بٖاصة لؤلصاة.

ْ
وولمذ ص ًٍذا فأهذ ػالم)
دخلذ الذاس
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
ِ

()1

بٗض ؤن ّ
جدضر ؤلاؾىىي ًٖ خ٨م ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ بالىاو م٘ بٖاصة ؤصاة الكغٍ٨ً ،مل
بٖاصة ألصاة الكغٍ٢ ،اثال" :وإن لم ً ً٨بةٖاصتها
خضًشه ًٖ ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ بالىاو مً ٚحر
ٍ
ٞال ّبض مجهما مٗا .)2("...
ٟٞي الترُ٦ب الؿاب ٠ُٖ ٤قغٍ ٖلى قغٍ باؾخسضام خغ ٝالُٗ ٠الىاو ،مً ٚحر بٖاصة
ألاصاة ،ومً مٗاوي واو الُٗ ٠ؤن ج٩ىن إلاُل ٤الجم٘ٞ ،خُٗ ٠الصخيء ٖلى مهاخبه ،وٖلى ؾاب٣ه،
وٖلى الخ٣ه ،وػٖم ٢ىم ؤجها ٢ض جسغط ًٖ بٞاصة مُل ٤الجم٘٧ ،إن ج٩ىن بمٗجى ؤوفى ؤلاباخت٢ ،اله
الخؿً َ
َ
وابً ؾحرًً) ؤي :ؤخضَما ،واإلاٗغو ٝمً ٦الم الىدىٍحن
(ظالـ
الؼمسكغي وػٖم ؤهه ً٣اِ :٫
َ
الخؿً وابً ؾحرًً) ٧ان ؤمغا بمجالؿت ّ
٧ل مجهما ،وظٗلىا طلٞ ٪غ٢ا بحن
(ظالـ
ؤهه لى ُ٢لِ :
ٍ
الُٗ ٠بالىاو والُٗ ٠بإو(.)3
و٢ض ظاءث الىاو في الترُ٦بْ :
و٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َالٖ )٤اَٟت إلاُل ٤الجم٘،
صزلذ الضاع
(بن
ِ
ِ
ُٟٗٞذ ظملت (٧لمذ) ٖلى ظملت (صزلذ) مً ٚحر بٖاصة ؤصاة الكغٍ٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُْ :٤
(بن
ِ
ِ
٧لمذ ػٍضا ٞ،بهما مٗا ؤهذ َال.)٤
صزلذ الضاع و ِ
ِ
و٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َالٞ )٤ال بض مً وظىصَما لى٢ىٕ
صزلذ الضاع
ً٣ى ٫الغاٞعي" :لى ٢ا( :٫بن
ِ
ِ
الُال ،١وال ً ٘٣بهما بال َل٣ت ،وال ٞغ ١بحن ؤن ًخ٣ضم ال٨الم ؤو ًخإزغ"()4بمٗجى ؤهه :لى٢ىٕ الُال١
ًلؼم جد ٤٣الٟٗلحن مٗا (الضزى ٫وال٨الم) ،وال ًبالي بإحهما بضؤثٞ ،متى ما ٢امذ بالٟٗلحن (الضزى٫
ُّ
ُ َّ
ُل ،٤و٦ظل ٪الٗ٨ـّ ،
٩ٞإن
وال٨الم) َ ِل٣ذ َل٣ت واخضة ل ً٨بن صزلذ الضاع ولم ج٩لم ػٍضا ،لم ج
حٗلُ ٤الُالَ ١ىا بى٢ىٕ الٟٗلحن مٗا.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،41 :م.148:
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.131:
(ً )3ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.421- 428 /1 ،٤
( )4الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز.218/4 ،
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ُ
وٍم ً٨ال٣ى ٫بن الترُ٦ب الكغَي في َظٍ الٗباعة ؤصزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل
ُ
جم ٖغيها في الترُ٦ب ألاؾاؽ (بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال )٤وؤيَُ ٠ىا همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل،
َّ
ٚحر في اإلاٗجى وؤياُٞ ٝه مٗجى ظضًضا ،وَى همِ الؼٍاصةٞ ،بزًاصة ٗٞل الكغٍ الشاوي ،واإلاُٗىٝ
ٖلى ألاو ٫مً ٚحر ج٨غاع لؤلصاةّ ،
حٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ولؼم جد ٤٣الٟٗلحن مٗا لى٢ىٕ الُال.١

وٍٓهغ الٟغ ١بىيىح بحن َظا الترُ٦ب والظي ٢بلهٞ ،هىا ظٗل الكغٍ بمجمىٕ الٟٗلحن ًٖ
َغٍُٟٖ ٤هما مً ٚحر ج٨غاع لؤلصاة ،ؤما في الترُ٦ب الؿاب ٤الظي ج٨غعث ُٞه ؤصاة الكغٍ ٞجٗلهما
قغَحن ،و٧ل قغٍ ٢اثم بظاجه ،ومً َىا ازخل ٠الخ٨م ال٣ٟهي ٞحهماٟٞ ،ي َظا الترُ٦ب لؼم جد٤٣
الٟٗلحن مٗا لى٢ىٕ الُال ،١وفي الترُ٦ب الؿاب ٘٣ً ٤الُال ١بخد ٤٣ؤخض الٟٗلحن ال بى٢ىٖهما مٗا،
وإن جد٣٣ا مٗا وٗ٢ذ َل٣خان.

ْ
فيلمذ ص ًٍذا فأهذ ػالم)
دخلذ الذاس
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
ِ

()1

ّ
ٌٗل ٤ؤلاؾىىي ٖلى َظٍ الجملت بإهه ٌُكترٍ في الى٢ىٕ ج٣ضًم الضزىٖ ٫لى ال٨الم؛ ألن الٟاء
جضٖ ٫لى الترجِب بال مهلت(.)2
ٟٞي َظا الترُ٦ب ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ باؾخسضام خغ ٝالُٗ ٠الٟاء ،مً ٚحر بٖاصة
ألاصاة ،ومً مٗاوي ٞاء الُٗ :٠الترجِب ،وَى هىٖان :جغجِب في اإلاٗجى٦ ،ما في٢( :ام ػٍض ٗٞمغو)،
وجغجِب في الظ٦غ ،وَى ُٖ ٠اإلاٟهل ٖلى املجمل٦ ،ما في( :جىيإ ٛٞؿل وظهه وٍضًه ،ومسر
بغؤؾه ،وعظلُه) (.)3
ٞالجملت الكغَُت َىا جدىٍلُت ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ الجملت الؿاب٣ت ،بال في الُٗ( ٠بالٟاء)،
و٢ض ظاءث الٟاء في الترُ٦بْ :
٩لمذ ػٍضا ٞإهذ َالٖ )٤اَٟت إلٞاصة الترجِب بال
(بن
صزلذ الضاع ِ ٞ
ِ
ّ
(صزلذ) مً ٚحر بٖاصة ؤصاة الكغٍ٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُ:٤
مذ ) ٖلى ظملت
ِ
مهلتُٟٗٞ ،ذ ظملت (٧ل ِ
ْ
٩لمذ ػٍضا بٗضَا مباقغة ٞ،إهذ َال.)٤
(بن
صزلذ الضاع ؤوال ِ ٞ
ِ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،222 :م.122:
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.122 ،122:
(ً )3ىٓغ :اإلاغاصي ،الخؿً بً ٢اؾم ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،جدٞ :٤ُ٣سغ الضًً ٢باوة ،ودمحم هضًم ٞايل،
ٍ( ،2بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت2441 ،م) ،م ،34 -32 :وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب.281/2 ،٤
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ّ ّ
مذ ػٍضا)ٞ ،ال ّبض مجهما ،وَكترٍ
٩ٞلمذ ػٍضا ؤو
صزلذ الضاع
ً٣ى ٫الىىوي" :لى ٢ا( :٫بن
زم ٧ل ِ
ِ
ِ
ج٣ضم الضزى ،)1("٫وٍٟؿغ طل ٪ؤبى خُان بإهه بطا َٖ ْ
َُ ٟذ ٖلى ٗٞل الكغٍ بالٟاء ؤو زمِ ُٖ ،خ ٤بٟٗل
الٟٗلحن بطا َب َضؤ باألو ،)2(٫ومٗجى ٦المهما ؤهه َ
ًلؼم لى٢ىٕ الُالُ ١
ُ٢امها بالٟٗلحن ٖلى الترجِب
اإلاظ٧ىع في الترُ٦ب.
ُ
ؾخٗمل ُٞه ؤخض ٖىانغ
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الترُ٦ب الكغَي في الٗباعة الؿاب٣ت ا ِ
صزلذ) بإصاة الُٗ( ٠الٟاء) ٞخدىلذ
الخدىٍل ،وَى ٖىهغ الؼٍاصة ٠ُٗٞ ،ظملت
(٩ٞلمذ)ٖ ،لى ( ِ
ِ
َّ
الجملت بلى جدىٍلُتَّ ،
وحٛحر الخ٨م ال٣ٟهيٞ ،خٗل ٤الُال( ١بضزىلها للضاع وج٩لُمها لؼٍض) ٖلى
الترجِب طاجه؛ ألن الٟاء جضٖ ٫لى الترجِب ،ولى خهل ال٨الم ٢بل الضزى ،٫ؤو خهل واخض ألامغًٍ
لم ً ٘٣الُال.١
والخ٨م ال٣ٟهي َىا مسخل ًٖ ٠الترُ٦ب الؿاب ٤الظي ُُٖٞ ٠ه بالىاوٞ ،إوظبذ و٢ىٕ
الُال ١بخد ٤٣الٟٗلحن مٗا مً ٚحر جغجِب ،وال ًبالي بإحهما ُب ِض َت.

ْ
ولمذ ص ًٍذا فأهذ ػالم)
دخلذ الذاس أو
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
ِ

()3

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ومً مٗاوي (ؤو) الخ٣ؿُم٣٦ ،ىل( :٪ال٩لمت :اؾم ؤو ٗٞل ؤو خغ ،)ٝوهدى
طل ،٪ؾىاء ٧ان ال٨الم زبرا ؤو بوكاء ،حٗلُ٣ا ٧ان ؤو جىجحزا.
َ
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال )٤ؤو
صزلذ الضاع ؤو
ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫بن
بطا
ِ
ِ
ُّ
ُّ
وجىدل الُمحنٞ ،ال ً ٘٣باألزغي شخيء"(.)4
٧لمذ)ِ َ ،ل٣ذ بإحهما ُوظض،
(ؤهذ َال ٤بن
صزلذ ؤو ِ
ِ
مٗان ،مً يمجها :الك،٪
ط٦غ الىدىٍىن ؤن (ؤو) مىيىٖت ألخض الكِئحن ؤو ألاقُاء ،ولها ٖضة ٍ
وؤلابهام ،والخسُحر (بطا ٧اهذ واٗ٢ت بٗض الُلب ،و٢بل ما ًمخى٘ ُٞه الجم٘٣٦ ،ىلهْ :
جؼوط َىضا ؤو
ظالـ الٗلماء ؤو
ؤزتها) ،وؤلاباخت (بطا ٧اهذ واٗ٢ت بٗض الُلب ،و٢بل ما ًجىػ ُٞه الجم٘٣٦ ،ىلهِ :

( )1الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.255/8 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2888 /4 ،٤
( )3جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.121:
(ً )4ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.121:
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الؼَاص) ،وإطا صزلذ ال الىاَُت امخى٘ ٗٞل الجمُ٘ ،هدى :ﱡﭐﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ( )1بط
اإلاٗجى ال جُ٘ ؤخضَماٞ ،إحهما ٗٞله ٞهى ؤخضَما ،وط٦غ ابً مال ٪ؤن ؤ٦ثر وعوص (ؤو) لئلباخت في
ﲑﱠ( ، )2ولئلباخت في الخ٣ضًغ ،هدى:
ﲒ
الدكبُه ،هدى :ﭐﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﱡﭐﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪﱫﱠ(ٞ ، )3لم ًسهها باإلاؿبى٢ت بالُلب ،ومً مٗاوي (ؤو) ؤًًا :الخ٣ؿُم ،وؤما ابً
مالٞ ٪حري ؤجها جإحي للخٟغٍ ٤املجغص مً الك ٪والخسُحر؛ ولظا عؤي ؤن الخٗبحر بالخٟغٍ ٤ؤولى َ
وٖ َض َ٫
،

ًٖ مؿمى الخ٣ؿُم الظي اؾخسضمه في ٦خابه الدؿهُل؛ ألن اؾخٗما ٫الىاو في الخ٣ؿُم ؤظىص(.)4
وؤلاؾىىي ًجٗل (ؤو) في َ
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال )٤و (ؤهذ َال ٤بن
جغُ٦ب ُْه( :بن
صزلذ الضاع ؤو ِ
ِ
ُ
٧لمذ) للخ٣ؿُم .والظي ؤمُل بلُه ٞحهماَ ،ى ظٗلها لئلباخت وإن لم حؿب ٤بُلب٩ٞ ،إن
صزلذ ؤو
ِ
ِ
ْ
اإلاٗجى الٗمُْ :٤
٧لمذ ػٍضا ٞ،إي مجهما ٗٞل ِذ ٞإهذ َال.)٤
(بن
صزلذ الضاع ؤو ِ
ِ
وجدىلذ بلى ظملت جدىٍلُت ٖبر ٖىهغ مهم وَى الؼٍاصةٞ ،ؼاص خغ ٝالُٗ( ٠ؤو) وػاص ٗٞل
صزلذ) بإصاة الُٗ( ٠ؤو)
٧لمذ) ٖلى ( ِ
الكغٍ الشاوي اإلاُٗىٖ ٝلى ألاو ،٫ؤي ٠ُٖ :ظملت ( ِ
ُ َّ
ٞخدىلذ الجملت بلى جدىٍلُت ،وحٛحر الخ٨م ال٣ٟهي "بإن جُل ٤بإحهما ُو ِظض"( ،)5ؤي ً ٘٣الُال ١بن
ُّ
ّ
ج٩لم ػٍضا َل٣ذ ،وإن ٧لمذ ػٍضا
ٗٞلذ ؤخض ألامغًٍ (الضزى ٫ؤو ال٨الم)ٞ ،ةن صزلذ  ِ٣ٞولم ِ
ُّ
 ِ٣ٞولم جضزل َل٣ذ؛ ألن (ؤو) جُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت ،وهي بظل ٪جسال( ٠واو الُٗ ٠وٞاءٍ
ُ ّ
وزم) التي جضزل ٖلى الترُ٦ب هٟؿه ،ل ً٨ح ِٗل ٤الُالٖ ١لى جد ٤٣الٟٗلحن ال ؤخضَما ٦ما َى
الخا ٫في (ؤو).

( )1ؾىعة ؤلاوؿان ،مً آلاًت .14
( )2ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .54
( )3ؾىعة الىجم ،آلاًت .4
(ً )4ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب.82 - 54/2 ،٤
( )5الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب ،253/8 ،٤وؤًًا :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.121:
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َّ
أبيذ) و (أهذ ػالم إن
وَظا ما ؤ٦ضٍ ؤلاؾىىي في جغُ٦بحن آزغًٍَ ،ما( :أهذ ػالم إن شئذ أو ِ
كلذث) ،خُض ً٣ىٞ " :٫م٣خطخى الل ٟٔو٢ىٕ الُال ١بإخض ألامغًٍ"( ،)1وَما :اإلاكِئت ؤو
كمذ أو
ِ
ِ
ؤلاباء ،في الترُ٦ب ألاو ،٫والُ٣ام ؤو الٗ٣ىص في الترُ٦ب الشاوي.

ً
ولمذ فالها فأهذ ػالم)
ل ً٨لى ٢ا( :٫إن
دخلذ الذاسفلبذي خش ،أو ِ
ِ

()2

ٌ
ٌ
مسخلُٞ ،٠امغ بالخُٗحنُّ ،
ؤي الُمُىحن
ظىاب
في َظا الترُ٦ب ؤحى بخٗلُ٣حن و٧ان ل٩ل مجهما
ؤعاص؟ َل ًغٍض حٗلُ ٤الٗخ ٤بضزىلها الضاع؟ ؤم حٗلَُ ٤ال٢ها بخ٩لُمها لٟالن؟
وَ٨ظا ًٓهغ الٟغ ١بحن َظا الترُ٦ب والظي ٢بلهٞ ،هىا حٗلُ٣ان للكغٍ ول٩ل مجهما ظىاب
مسخل ٠وَىا ٥ظىابهما واخض َى (ؤهذ َال.)٤
وبىٓغة ٖامت ٖلى ما ؾبَ ًُ ٤
الخٔ ؤن الؼٍاصة في التراُ٦ب الؿاب٣ت ٧اهذ بخىالي قغَان ُُٖ٠
بُجهما بدغو ٝالُٗ( ٠الىاو ،الٟاء ،زم ،ؤو ) ؾىاء ٧ان بخ٨غاع ؤصاة الكغٍ ؤو ال ،وجم اؾخٗغاى
الٟغو ١الضاللُت بُجهم في اإلاٗجى ،والتي ؤصث بلى ازخال ٝالخ٨م ال٣ٟهي٦ ،ما وضخىا.
وُٞما ًلي حٗالج الضعاؾت بٌٗ التراُ٦ب التي جىالى ٞحها قغَان ل ً٨مً ٚحر ُٖ ،٠وَظا ما
ؾماٍ ال٣ٟهاء  -ووا٣ٞهم ؤلاؾىىي -اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍٞ ،مً ؤمشلخه:

فأهذ ػالم)
أولذ إن
دخلذ ِ
ِ
٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن ِ

()3

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي :اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ َى صزى ٫ظملت قغَُت ٖلى مشلها٣٦ ،ىله حٗالى:
ﲭ ﲯ ﲰﱠ( ،)4و٣٦ى٫
ﲮ
ﭐﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ٞإهذ َالُٞ ،)٤ه مظَبان:
ؤ٧لذ بن
صزلذ ِ
ِ
ال٣اثل( :بن ِ
ؤخضَما :ما ظؼم به ابً مال ٪في (قغح ال٩اُٞت) ؤن الكغٍ الشاوي في مىي٘ ههب ٖلى الخا.٫

( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،223 :م.121:
( )3جغُ٦ب ع٢م ،231 :م.131:
( )4ؾىعة َىص ،مً آلاًت .14
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والشاوي :وَى ما صدخه في (الاعحكا )ٝؤن اإلاظ٧ىع زاهُا مخ٣ضم في اإلاٗجى ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال ،وإن
جإزغ في اللٟٔ؛ ألن الكغٍ مخ٣ضم ٖلى اإلاكغوٍ ،والكغٍ الشاوي ُظٗل قغَا لجمُ٘ ما ٢بله ،ومً
ظملت طل ٪الكغٍ ألاو ،٫وآلاًت الؿاب٣ت جضٖ ٫لُه؛ ألن الكغٍ الشاوي وَى – بعاصة هللا – ؾاب٣ت
ٖلى بعاصة املخلى٢حن.
بطا ٖلمذ طل٣ٞ ٪ض ازخل ٠ؤصخابىا في اإلاؿإلت ٖلى زالزت ؤوظه:
ٞ الغاٞعي بؿِ ال٨الم ٖلى طل ٪في حٗلُ ٤الُال ،١وطَب مظَب الجمهىع ،ؤهه ال بض مً
َ
ُّ
ج٣ضم الشاوي ٖلى ألاو ،٫ؾىاء ٧اها مخ٣ضمحن ؤو مخإزغًٍ ؤو مخٟغ٢حن ،ؤو مسخلٟي ألاصاة ٧ةن
وإطا.
 وفي ٞخاوي الٟ٣ا :٫اقترٍ ج٣ضًم اإلاظ٧ىع ؤوال  ،وَظا ٚغٍب.
 وما ٫بمام الخغمحن بلى ؤهه ال ٌكترٍ جغجِب ؤنال ،وٍخٗل ٤الُال ١بدهىلهما ٧ ٠ُ٦ان(.)1
في َظا الترُ٦ب جىالى قغَان م٘ بٖاصة ؤصاة الكغٍ ،ل ً٨مً ٚحر ُٖٞ ،٠الكغٍ ألاو( :٫بن
صزلذ) ،وَظا ما ٌؿمى اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ ،و٢ض ها٢كه
ؤ٧لذ) و الكغٍ الشاوي( :بن
ِ
الىداة وال٣ٟهاء في ٦خبهم ،و٧اهذ لهم في جدلُله ٖضة آعاء مسخلٟت٩ٞ ،ان ٖلى الضعاؾت ؤن حؿخٗغى
آعاء الىداة جدبٗها آعاء ال٣ٟهاء ،ختى جهل للجاهب الضاللي زم الخ٨م ال٣ٟهي ُٞه.
ٞاإلاظَب ألاوً ٫غي ُٞه ظمهىع الىداة ؤن الجىاب الىا ٘٢بٗض الكغَحن "ًخد ٤٣بمجمىٕ
ؤمغًٍ ،ؤخضَما :خهى٧ ٫ل مً الكغَحن ،وآلازغ ٧ىن الكغٍ الشاوي واٗ٢ا ٢بل و٢ىٕ ألاوٞ .٫ةن
لبؿذ ٞإهذ َالٞ .)٤ةن ع٦بذ  ،ِ٣ٞؤو لبؿذ  ،ِ٣ٞؤو ع٦بذ زم لبؿذ لم
ع٦بذ بن
ِ
ُ٢ل( :بن ِ
جُل ،٤وإن لبؿذ زم ع٦بذ َل٣ذ"(.)2
ؤما ابً مالٞ ٪حري ؤن الكغٍ الشاوي في مدل ههب خا ،٫وَى ّ
مٌ ُ٣ض للكغٍ ألاو ٫بالخا ٫التي
ج ٘٣مىٗ٢ه ،وظىاب الكغٍ اإلاظ٧ىع َى ظىاب للكغٍ ألاو ،٫والشاوي مؿخٛجى ًٖ ظىابه ،لُ٣امه

(ً )1ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.131 ، 131:
( )2الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ،ألاشباه والىـابش في الىدى ،جد :٤ُ٣ؤخمض قغٍ( ،٠ص( ،)ٍ.صمك :٤مُبىٖاث مجم٘
اللٛت الٗغبُت2485 ،م) .83/4 ،
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م٣ام ما ال ظىاب له وَى الخاٞ ،٫مٗجى الترُ٦ب الؿاب( ٤بن ع٦بذ البؿت ٞإهذ َال ،)٤ومشاله ٢ى٫
الكاٖغ:
بن حؿخُٛشىا بىا ،بن ُج َ
ظٖغوا ججضوا

َ
ّ
مىا مٗا ٢ـ ـ ـ ـ ــل ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ ٍـؼ ػاجها  ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َغ ُم.

َ
٩ٞإهه ٢ا :٫بن حؿخُٛشىا بىا مظٖىعًٍ ججضوا ّ
مىا مٗا ٢ـ ـ ــل ٖ ـ ـ ّ ٍـؼ ػاجها  ٦ـ ـ ـ َـغ ُمٞ ،الجىاب (ججضوا) َى

للكغٍ ألاو( ٫حؿخُٛشىا) ،وؤما الكغٍ الشاوي ٞهى خا ٫جُ٣ض الكغٍ ألاو.)1(٫

واإلاظَب الشاويً :غي ؤن الجىاب الىا ٘٢بٗض الكغَحن ًخد ٤٣بدهى ٫الكغَحن مً ٚحر
جغجِب ،ووؿب َظا الغؤي إلمام الخغمحن( .)2ل ً٨ابً َكام ًىُٟه ٖىه وٍبحن ٞؿاصٍ(.)3
واإلاظَب الشالضً :غي ؤن الكغٍ الشاوي ظى ُابه مظ٧ىع ،والكغٍ ألاو ٫ظىابه (الكغٍ الشاوي
لبؿذ ٞإهذ َالٞ .)٤ةهما جُل ٤بطا ع٦بذ ؤوال زم لبؿذ ،وَظا
ع٦بذ بن
ِ
وظىابه)ٞ ،ةن ُ٢ل( :بن ِ
َ
جغجِب الل ٟٔوإُٖاء الجىاب إلاا ظاوعٍ ،ووظض َظا الغؤي في (ٞخاوي الٟ٣ا:)٫
ال٣ى ٫عاعى َمً ٢ا ٫به
ُ َّ
٢ض َ
خُض اقترٍ ج٣ضًم اإلاظ٧ىع ؤوال ،وإن َّ
مذ الشاوي لم جُل ،٤ل٨ىه ٚغٍب يُٗ ،)4(٠عًٞه ابً
ُ
الجىاب الؿاب ٤مجهما(.)5
َكام ألن ال٣اٖضة في اظخمإ طوي ظىاب ؤن ًُجٗل
()6

ومً َىا ًم ً٨جغظُذ الغؤي الظي ٖلُه الجمهىع وَى الظي طَب بلُه الغاٞعي

والىىوي

()7

صزلذ الضاع
لمذ ػٍضا ٞإهذ َال ،)٤ؤو ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن
ب٣ىلهمٞ :لى ٢ا( :٫بن
ِ
صزلذ الضاع بن ِ ٧
ِ
٧لمذ ػٍضا)ٞ ،ال بض مجهما مٗا ،وَكترٍ ج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغا ،وَى (ال٨الم) ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال ،وَى
بن ِ
(ً )1ىٓغ :ابً مال ،٪ششح اليافيت الشافيت ،مغظ٘ ؾاب.235 ،233/1 ،٤
(ً)2ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،212 ،214/4 ،٤والىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن،
مغظ٘ ؾاب.255/8 ،٤
(ً )3ىٓغ :اؾدكهاص الؿُىَي بمؿإلت اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ ٖىض ابً َكام ،ألاشباه والىـابش في الىدى ،مغظ٘
ؾاب.44 – 41/4 ،٤
(ً)4ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،212 ،214/4 ،٤والىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن،
مغظ٘ ؾاب.255/8 ،٤
(ً )5ىٓغ :اؾدكهاص الؿُىَي بمؿإلت اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ ٖىض ابً َكام ،ألاشباه والىـابش في الىدى ،مغظ٘
ؾاب.48/4 ،٤
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب. 212 ،214/4 ،٤
(ً )7ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.255/8 ،٤
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(الضزى)٫؛ ألهه ظٗل ال٨الم قغَا لخٗلُ ٤الُال ١بالضزى ،٫وَؿمى طل ٪اٖتراى الكغٍ ٖلى
الكغٍ ،والخٗلُ٣ً ٤بل الخٗلُ.٤
َ
قغٍ ،م٘
صزلذ الضاع بن
ومٗجى َظا ؤهه في الترُ٦ب( :بن
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال )٤جىالى ٗٞال ٍ
ِ
ِ
بٖاصة ألاصاة (بن)ِٞ ،كترٍ ُٞه ج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغا ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال ،ؤي ٌكترٍ ج٣ضم (ال٨الم) ٖلى
َّ
(الضزى)٫؛ ألهه ظٗل (ال٨الم) قغَا لخٗلُ ٤الُال ١بالضزى٫؛ ٞةطا ْ ٧
لمذ ػٍضا حٗلَ ٤ال٢ها بإن
ُّ
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ
صزلذ الضاع بٗض ؤن
جضزل الضاعٞ ،ةطا صزلخه َ ِل٣ذ٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُْ ( :٤بن
ِ
ِ
َال.)٤
وختى ً ٘٣الُالً ١لؼمها ٗٞل الازىحن (ال٨الم والضزى ،)٫ل٨ىه ٌكترٍ بإن ج٩لم ػٍضا ؤوال ،زم
ُّ
جضزل الضاع زاهُاٞ ،ةن ٗٞلتهما بهظا الترجِب َل٣ذ.
وَ٨ظا ٞؼٍاصة ؤصاة الكغٍ وبٗضَا الكغٍ الشاوي ٧اهذ همُا مً ؤهماٍ الخدىٍلّ ،
ٚحر اإلاٗجى
ٞإلؼم ُ٢امها بالٟٗلحنٞ ،خٗلَ ٤ال٢ها بضزى ٫الضاع ،وحٗل ٤صزىلها الضاع ب٨المها لؼٍض ،وَظا مٗجى
َ
٢ىله :الخٗلُ٣ً ٤بل الخٗلُ ،٤ومً ز َّم ازخل ٠الخ٨م ال٣ٟهي ٖلى خؿب جد ٤٣الكغَحنٞ ،ةطا
ُّ
َّ
٧لمخه زم صزلذ الضاع َ ِل٣ذ ،وإن صزلذ الضاع زم ٧لمخه لم جُل.٤
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىاٞ ٥اع٢ا بؿُُا بحن الترُ٦ب الظي ظاء به ؤلاؾىىي ،وبحن الترُ٦ب
صزلذ ٞإهذ
ؤ٧لذ بن
ِ
الظي ظاء ٖىض الغاٞعي والىىوي  -والٟاع ١في ألالٟاّٞ -ترُ٦ب ؤلاؾىىي( :بن ِ
َّ
َالٞ ،)٤دتى ً ٘٣الُالً ١لؼمها الُ٣ام بالٟٗلحن (الضزى ٫وألا٧ل)ٞ ،ةطا صزلذ الضاع حٗلَ ٤ال٢ها
ْ ُّ
ْ ُّ
ؤ٧لذ َ ِل٣ذ ،وإن ؤ٧لذ زم صزلذ الضاع لم
ؤ٧لذ َ ِل٣ذ ،بمٗجى ؤجها بطا صزلذ الضاع زم
باأل٧لٞ ،ةن
ُ َّ
بىاخض مجهما لم جُل.٤
جُل ،٤وإطا ٢امذ
ٍ
وؾُإحي الخضًض ًٖ َظا الترُ٦ب في ٞهل الخ٨غاع()1؛ بط ّ
٦غع ؤصاة الكغٍ مغجحن في الترُ٦ب.

(ً )1ىٓغ م 122 :مً َظٍ الضعاؾت.
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في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن شخمخني إن للىخني فأهذ ػالم)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ بالىاوٞ ،ةن ٧ان بةٖاصة ؤصاة الكغٍ ،هدى( :بن
ؤث َ
نمذ وإن ٢غ َ
َ
ٞإهذ خغ) ٟ٨ُٞي وظىص ؤخضَما في خهى ٫الٗخ ،٤وإن لم ً ً٨بةٖاصتها ٞال ّبض
مجهما مٗا٦ ،ظا ظؼم به في الاعحكا ٝفي آزغ باب الجىاػم.
بطا ٖلمذ طل٣ٞ ٪ض ط٦غ الغاٞعي في حٗلُ ٤الُال ١في ال٨الم ٖلى اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ
مشل ما ط٦غٍ الىداة٣ٞ ،ا :٫بن الكغَحن اإلاُٗىٞان بالىاو ًمُىان ،ؾىاء ج٣ضما ؤو جإزغا ،زم ط٦غ
بٗض طل ًٖ ... ٪بؾماُٖل البىقىجي ما ًسال ٠طل٣ٞ ،٪ا :٫وإن ٢ا( :٫بن قخمخجي بن لٗىخجيٞ ،إهذ
ّ
ّ
َالٞ )٤لٗىخه لم جُل٤؛ ألهه ٖلٖ ٤لى ألامغًٍَ ،ظٍ ٖباعجه مً ٚحر مسالٟت له ،و٢ض جابٗه ٖلُه في
الغويت ؤًًا .وعؤًذ في الغويت التي هي بسِ الىىوي جهىٍغ اإلاؿإلت الشاهُت بةٖاصة بن"(.)2
ًم ً٨ال٣ى ٫بن َظا الترُ٦ب مً التراُ٦ب التي ازخلٟذ ُٞما عظٗذ بلُه مً جد٣ُ٣اث
لل٨خابٟٞ ،ي جدٖ ٤ُ٣ىاص وعص( :بن قخمخجي بن لٗىخجي ٞإهذ َال ،)٤بةٖاصة ؤصاة الكغٍ ،مً ٚحر
ُٖ ،٠وفي جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي( ،)3ودمحم خؿً بؾماُٖل( )4وعص( :بن قخمخجي وإن لٗىخجي
ٞإهذ َال )٤بُٗ ٠الكغٍ ٖلى الكغٍ بخ٨غاع ألاصاة ،وفي ٦خابي الىىوي( )5والغاٞعي( )6وعص( :بن
قخمخجي ولٗىخجي ٞإهذ َال )٤بُٗ ٠الكغٍ ٖلى الكغٍ مً ٚحر بٖاصة ألاصاة.
وؤلاؾىىي ًإحي به في مٗغى الخضًض ًٖ ؤن الغاٞعي وا ٤ٞالبىقىجي ُٞما طَب بلُه مً ؤن
الخ٨م في َظا الترُ٦ب ًلؼم و٢ىٕ الُال ١في خا٢ ٫امذ باألمغًٍ (الكخم واللًٗ)ٞ ،ةن لٗىخه ِ٣ٞ
لم جُل ،٤وٖلى َظا ٞإص ١عواًت لهظا الترُ٦ب هي التي ظاءث ٖىض الىىوي والغاٞعي وهي( :بن قخمخجي
ولٗىخجي ٞإهذ َال )٤خُض بن ُٖ ٠قغٍ ٖلى قغٍ مً ٚحر بٖاصة ألاصاة ًلؼم و٢ىٕ ألامغًٍ مٗا
(الكخم واللًٗ) ختى ً ٘٣الُال ،١ؾىاء ج٣ضم الكخم ٖلى اللًٗ ؤو جإزغ.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،231 :م.131:
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.131:
(ً )3ىٓغ :جدٖ :٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي ل٨خاب :الىىهب الذسي ،2ٍ ،م :1ٍ / 415:م182 :
(ً )4ىٓغ جد :٤ُ٣دمحم خؿً بؾماُٖل ل٨خاب :الىىهب الذسي ،م122 :
(ً )5ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.124/8 ،٤
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب. 231 ،231/4 ،٤
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وؤما عواًخه بُٗ ٠الكغٍ ٖلى الكغٍ م٘ بٖاصة ألاصاة ٞةن ٧ان بًٗهم ؤظاػ ٞحها الخ٨م
الؿاب ،٤بال ؤن ألا٢غب ؤجها جلؼم و٢ىٕ الُال ١بإخض ألامغًٍ ،ال بى٢ىٖهما مٗاٞ ،لى لٗىخه ِ٣ٞ
ُ
َل٣ذ .
وبمغاظٗت إلاا ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بإن جغاُ٦ب الكغٍ والجؼاء التي ظاءث في ٦خاب ؤلاؾىىي
صزلها همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الؼٍاصةٞ ،ؼٍضث ٞحها ؤصاة الكغٍ وٗٞله ٖلى الجملت الىىاة ،زم
في ٧ل مغة ًؼاص شخيء ٖلى الترُ٦بٞ ،ةما ًخىالى قغَان ٌُٗ ٠بُجهما بدغو ٝالُٗ ٠م٘ ج٨غاع
ألاصاة ،وإما ًخىالى قغَان ٌُٗ ٠بُجهما بدغو ٝالُٗ ٠مً ٚحر ج٨غاع ألاصاة ،وإما ًخىالى قغَان
ٌ
ل ً٨مً ٚحر ُٖ ،٠وَى ما ٌؿمى اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ ،وفي ٧ل ػٍاصة لهظا اإلابجى ػٍاصة في
ُ
ٌ
وظضث ؤهه مً اإلاُٟض ؤن ججم٘ َظٍ التراُ٦ب املخخلٟت في
وحُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي؛ ومً َىا
اإلاٗجى،
ظضوً ٫بحن الٟغو٢اث بُجها :جغُ٦بُت ٧اهذ ؤو صاللُت ؤو ٣ٞهُت.
الترهيب

الضٍادة

٧لمذ ػٍضا واو الُٗ٠
بن
صزلذ الضاع وإن ِ
ِ
+بٖاصة ألاصاة
ٞإهذ َال٤

خىمه

هىكه

ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن ،وفي ُٖ ٠قغٍ ٖلى
الغويت :لى ٢امذ بالٟٗلحن جَ ٘٣ل٣خان ،قغٍ بةٖاصة ألاصاة
وبإخضَما جَ ٘٣ل٣ت.
ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن ،ألن ُٖ ٠قغٍ ٖلى

٧لمذ ػٍضا
بن
صزلذ الضاع أو ِ
ِ

خغ ٝالُٗ٠

ٞإهذ َال٤

(ؤو)

(ؤو) جُٟض الخ٣ؿُم والخسُحر.

٧لمذ ػٍضا
بن
صزلذ الضاع و ِ
ِ

خغ ٝالُٗ٠

ٞإهذ َال٤

(الىاو)

ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بالٟٗلحن مٗا ،ؾىاء ج٣ضم
الضزىٖ ٫لى ال٨الم ؤو جإزغٞ ،خَ ٘٣ل٣ت

قغٍ مً ٚحر بٖاصة
ألاصاة

بن قخمخجي ولٗىخجي ٞإهذ َال٤

„

„

„

واخضة؛ ألن الىاو إلاُل ٤الجم٘.

٧لمذ ػٍضا
بن
صزلذ الضاع فـ ِ
ِ

خغ ٝالُٗ٠

ٞإهذ َال٤

(الٟاء)

ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بالٟٗلحن ٖلى الترجِب،
ِٞكترٍ ج٣ضم الضزىٖ ٫لى ال٨الم.

٧لمذ ػٍضا
بن
صزلذ الضاع زم ِ
ِ

خغ ٝالُٗ٠

ٞإهذ َال٤

(زم)

ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بالٟٗلحن ٖلى الترجِب م٘
التراديِٞ ،كترٍ ج٣ضم الضزىٖ ٫لى ال٨الم.

٧لمذ ػٍضا
بن
صزلذ الضاع إن ِ
ِ

بٖاصة ألاصاة

ٞإهذ َال٤

مً ٚحر خغٝ

ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بالٟٗلحن ،وَكترٍ ج٣ضم بٖاصة ؤصاة الكغٍ،
اإلاظ٧ىع آزغا ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال؛ ألهه ظٗل ال٨الم مً ٚحر ُٖ،٠
قغَا لخٗلُ ٤الُال ١بالضزى ،٫ؤي بطا ٧لمذ ٌؿمى اٖتراى
ُّ
الكغٍ ٖلى الكغٍ
ػٍضا ؤوال ،زم صزلذ البِذ زاهُاَ ،ل٣ذ.

ُٖ٠

„
„

„
„

„
„
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ً
دخلذ الذاسػاللا)
أهذ إن
ِ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :الخا :٫ون ٠مً ظهت اإلاٗجى ختى ًُٟض الخُُ٣ض به في ؤلاوكاء وٚحرٍٞ ،ةطا ٢ا٫
(ؤ٦غم ػٍضا نالخا) اؾخٟضها جُُ٣ض ألامغ بدا ٫الهالح.
مشالِ :
صزلذ الضاع َال٣ا) وا٢خهغ ٖلُه٢ ،ا ٫في
(ؤهذ بن
ِ
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٖه  ...بهه بطا ٢اِ :٫
ُ
ُ
ههبذ ٖلى الخا ٫ولم ّ
ؤجم ال٨المِ ٢ ،بل مىه ،ولم ً ٘٣شخيء ،وإن ؤعاص ما ًغاص ٖىض
التهظًب :بن ٢ا:٫
الغ ٘ٞولخً ،و ٘٢الُال ١بن صزلذ الضاع"(.)2
اإلاخإمل في َظا الترُ٦ب ًُالخٔ ؤهه ٚحر جام ًّ
لٛىٍا؛ ُٞجض ُٞه ٗٞل قغٍ مً ٚحر ظىاب ،وٍجض
ِ
ُٞه خا ٫مىهىبت مخٗل٣ت بٟٗل الكغٍ ،وعبما ًًٓ ؤن ٧لمت (َال٣ا) في مدل ظىاب الكغٍ ل٨ىه
ٌؿخٛغب ٧ىجها مىهىبت؛ ومً ؤظل جل ٪الخإوٍالث التي اٖتريذ َظا الترُ٦ب عظ٘ ال٣ٟهاء بلى ٢اثله،
ٞىظضوا ؤن الترُ٦ب ًضوع خى ٫مٗىُحن:
ؤخضَما :ؤهه هىي الكغٍ ،وؤحى بالخا ٫مخٗل٣ت بهظا الكغٍ ،ل٨ىه لم ً٨مل ال٨الم ،وؾ٨ذ ًٖ
ظىاب الكغٍ٩ٞ ،إن الجملت الٗمُ٣ت ُٞه (ؤهذ بن صزلذ الضاع في خاَ ٫ال٧ ٪٢ان ٦ظا)ٞ ،هى ؤعاص
ؤن ٌكترٍ قغَا وَى صزىلها الضاعّ ،
وُ٢ض َظا الكغٍ بىنَُ ٠ئتها في طل ٪الى٢ذ بإن ج٩ىن

اظٗا ؤو ُّ
َال٣ا ،زم جى ًٖ ٠٢ال٨الم ،ولم ً٨مل ظىاب الكغٍ؛ لؿبب ما :بما جغ ُ
جغصصا ؤو زىٞا ...
َّ
بلخٗٞ ،ل ٤الكغٍ بصخيء ٚحر مٗغوٝ؛ وٖلى َظا ال ً ٘٣شخيء ال َال ١وال ٚحرٍ ،ألن اإلاٗجى ٚحر
مخ٨مل.
َ
صزلذ الضاع َال٣ا) ظملت جدىٍلُت ؤصزل ٖلحها ٖضة
(ؤهذ بن
ِ
وٖلى َظا اإلاٗجى ً٩ىن جغُ٦ب ِ
مؿ٩ىث ًٖ ظىابه ،وبضٍادة خا٫
قغٍ
ٍ
ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ؤَمها :الؼٍاصة ،بضٍادة جغُ٦ب ٍ
مُ٣ضة لهظا الكغٍ (قغٍ الضزى ،)٫وخزف ظىاب الكغٍ.
وؤما اإلاٗجى آلازغ :ؤهه هىي الكغٍ وظىابه ،ل٨ىه لخً في ال٨المّ ،
٩ٞإن الجملت الٗمُ٣ت ُٞه
ّ
َال ،)٤ؤي ( :ؤهذ بن صزلذ الضاع ٞإهذ ٌ
(ؤهذ بن صزلذ الضاع ٌ
َالٞ ،)٤هى ؤعاص ؤن ٌُ ِٗلَ ٤ال٢ها
َ
بضزى ٫الضاعّ ،
ٌ
واٗ٢ت في مدل ظىاب
ظملت
ظؼء مً
٩ٞإن ٧لمت – َال ٤التي ؤحى بها مىهىبت –
ٍ
ٍ
( )1جغُ٦ب ع٢م ،245 :م.142:
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.142:
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ؤهذ ،صٖ ٫لُه الًمحر (ؤهذ) اإلاخ٣ضم ،و٧ان مً اإلاٟترى
الكغٍٞ ،هي زبر إلابخضؤ مدظو ٝج٣ضًغٍ ِ
ٖالم بالٗغبُت.
ؤن ًغ٧ ٘ٞلمت (َالٖ )٤لى الخبرًت ،ل٨ىه ههبها لخىا ؤو عبما ل٩ىهه ٚحر ٍ
وألهه ؤ٢غ بإهه ؤعاص الكغٍٗٞ ،لى َظا ً٩ىن الخ٨م ال٣ٟهي ٞحها بى٢ىٕ الُال ١متى ما جد٤٣
َ
صزل ْذ َ
الضاع.
الكغٍ  ،ؤي متى ما
صزلذ الضاع َال٣ا) ظملت جدىٍلُت ؤصزل ٖلحها ٖضة
(ؤهذ بن
ِ
وٖلى َظا اإلاٗجى ً٩ىن جغُ ُ٦ب ِ
قغٍ م٩ىن مً ٗٞل قغٍ وظىابه ،ظاء
ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ؤَمها :الضٍادة ،بؼٍاصة جغُ٦ب ٍ
الجىاب ُٞه ظملت اؾمُت ُخ ِزف مبخضئَا لضاللت الًمحر اإلاخ٣ضم ٖلُه ،وظاء الخبر وَى ٧لمت
ُ َ
زف ْذ مجها الٟاء الغابُت في ظىاب الكغٍ ،و ّ
جم إخالٌ الجملت
(َال )٤مىهىبا بالخُإ٦ ،ما خ
الاؾمُت اإلا٩ىهت مً ( اإلابخضؤ املخظو ٝوزبرٍ اإلاىهىب زُإ) َّ
مدل ظىاب الكغٍ.
وما مً ّ
ق ٪ؤن ازخال ٝاإلاٗىُحن بازخال ٝألاهماٍ الضازلت ٖلحهما ،ؤصي بلى ازخال ٝالخ٨م
ال٣ٟهيٟٞ ،ي اإلاٗجى ألاو ٫لم ً ٘٣الُ ال١؛ ألن ال٨الم ٚحر م٨خمل ،وفي اإلاٗجى الشاوي ً ٘٣الُال ١متى
َ
وصزل ِذ َ
الضاع.
ما جد ٤٣الكغٍ

ومً ألاهماٍ التي ظاءث في جغاُ٦ب الُال :١الؼٍاصة بإصاة الكغٍ (بطا) ،وهي مً ؤصواث الكغٍ
ٚحر الجا مت٣ٞ ،ض وعصث (بطا) في (ؾخت) جغاُ٦ب٧ ،اهذ ٧لها قغَُت ،بال جغُ٦با واخضا ُ
ازخ ِل ٠في
ػ
جٟؿحر مٗىاَا ُٞه ،و٢بل ؤن حٗغى الضعاؾت َظٍ التراُ٦ب وجدلل ؤهماٍ الخدىٍل ٞحها ،وظب
اؾخٗغاى الاؾخٗماالث الىدىٍت التي جإحي ٖلحها (بطا) ٞهي جإحي اؾما وجإحي خغٞا ،وج٩ىن ٖلى ٖضة
ؤوظه(ٞ ،)1ةطا ٧اهذ اؾما ٞلها ٖضة ؤ٢ؿام:
ألاو :٫الٛالب ٞحها ؤن ج٩ىن ْغٞا إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان ،مخًمىت مٗجى الكغٍ ،وجسخو
بالضزىٖ ٫لى الجملت الٟٗلُت ،هدى( :بطا ظاء ٍض ُ
ْ ٣ٞم بلُه) ،وٍإحي بٗضَا ظىاب٦ ،ما َى في ؤصواث
ػ
الكغٍ ،وهي ؤصاة قغٍ ٚحر ظاػمت.
(ً )1ىٓغ :ؤبى خُان ،الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب 124/5 ،٤وما بٗضَا ،و اسحشاف الظشب
مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب2428 /1 ،٤وما بٗضَا ،وؤًًا :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م:
 135وما بٗضَا ،وؤًًا :ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب ،241/4 ،٤و مغني اللبيب ،مغظ٘
ؾاب 221/2 ،٤وما بٗضَا.
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الشاوي :ؤن ج٩ىن ْغٞا إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان ،مجغصة مً مٗجى الكغٍ ،ومشاله ٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ(ٞ ، )1خ٩ىن ْغٞا لخبر اإلابخضؤ بٗضَا  -ولى ٧اهذ قغَُت والجملت الاؾمُت
ظىابا ال٢ترهذ بالٟاء  ،)2( -وٖلُه ٞاإلاٗجىَ( :م ٌٟٛغون و٢ذ ًٚبهم) ،و٦ظل ٪بطا ؤجذ بٗض ال٣ؿم
ََ ّ
ٞال جخًمً مٗجى الكغٍ٦ ،ما في ٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ( ،)3ؤي و٢ذ حٛكُه.
الشالض :ؤن ج٩ىن ْغٞا إلاا مطخى مً الؼمان ،واٗ٢ت مى( ٘٢بط)٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ( ،)4وَظا الغؤي البً مال ٪وبٌٗ
الىدىٍحن.
الغاب٘ :ؤن ج٩ىن اؾما ،ل ً٨جسغط ًٖ الٓغُٞتٞ ،خ ٘٣مجغوعة بدتى ،ؤو مبخضؤة  ،ؤو مٟٗى ٫به،
ومظَب الجمهىع ،ومجهم :ؤبى خُان ،ؤن َظا ال ًمى٘ ؤن ج٩ىن (بطا ) باُ٢ت ٖلى ْغُٞتها.
وإطا ٧اهذ خغٞا٣ٞ ،ؿم واخض ،وَى (بطا) الٟجاثُت ،وجسخو بالجمل الاؾمُت ،وال جدخاط بلى
ُ
ُ
ألاؾض بالباب)  ،وٍجىػ
هدى(:زغظذ ٞةطا
ظىاب ،وال ج ٘٣في الابخضاء ،ومٗىاَا الخا ٫ال الاؾخ٣با،٫

ُ
ؤن حٛجي (بطا) الٟجاثُت ًٖ الٟاء في الجملت الكغَُتٞ ،خ٩ىن عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه،
هدى:ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶﱷ ﱠ( ،)5وطل ٪بكغوٍ :وهي ؤن ً٩ىن الجىاب
ظملت اؾمُت ،مىظبت  -ؤي ال ًضزل ٖلحها هٟي  ، -وٚحر َلبُت ،وٚحر ما٦ضة ّ
بةن ،و٧ىن (بطا) جغبِ
ظملت الجىاب بجملت الكغٍ َى مظَب الخلُل وؾِبىٍه(.)6
و٢ض اظخمٗذ (بطا) الكغَُت م٘ (بطا) الٟجاثُت في ٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾﱠ(.)7
( )1ؾىعة الكىعي ،مً آلاًت.15 :
(ً )2ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.225/2 ،٤
( )3ؾىعة اللُل ،آلاًت.2 :
( )4ؾىعة الخىبت ،مً آلاًت.41 :
( )5ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.13 :
(ً )6ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2851 /4 ،٤
( )7ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.48 :
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وإط ُظٗلذ (بطا) قغَُت ٧ان لؼاما ؤن ٌُكاع بلى الٟغ ١بُجها وبحن (بن) الكغَُت(ٞ ،)1ـ (بطا) :جضزل
ُ
اخمغ ُ
َّ
البؿغ)  ،ؤو ُع ِ ّجر ،هدى :آجُ ٪بطا صٖىججي ،و٢ض حؿخٗمل
ٖلى ما ج ُُ ِّـ ً٣وظىصٍ ،هدى( :آجُ ٪بطا
(بطا) في ٚحر اإلاُ٣ىٕ بى٢ىٖه ،وطل٢ ٪لُل.
ؤما ْ
(بن)ٞ :ةجها جضزل ٖلى اإلاك٩ىُٞ ٥ه ،ؤو اإلاخُ ً٣وظىصٍ ل٨ىه مىبهم الؼمً٣٦ ،ىله حٗالى:
()2

ﭐﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ  ،و٢ض جضزل ٖل اإلاؿخدُل٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ(.)3
ولظا ً٣ى ٫ؤبى خُان" :وألانل في (بطا) ؤن ال ج٩ىن قغَا؛ بط الكغٍ في لؿان الٗغب ما ًمً٨
و٢ىٖه ٚالبا ،و(بطا) في الٛالب جضٖ ٫لى اإلاٗلىم و٢ىٖه ،وم٘ صاللتها ٖلى الٓغُٞت جضٖ ٫لى اعجباٍ
بخضي الجملخحن باألزغي"(.)4

ومما صزلذ ُٞه (بطا) للمُ٣ىٕ بى٢ىٖه٢ :ى ٫الغظل لؼوظخه( :إرا كذم الحاج فأهذ
ػالم)( )5وط٦غَا بًٗهم مجمىٖا (٢ضم الدجاط).

ّ
اإلاىخذًً فامشأحي ػالم)(ْ )6
ّ
ٞةن ٢هض ؤن هللا ٌٗظب بٌٗ
ٌلزب
و٢ىله( :إرا وان هللا ِ
اإلاىخضًً َل٣ذ ،ؤما بن ٢هض حٗظًب اإلاىخضًً ٧لهم ،ؤو لم ً٣هض قِئا ٞال جُل٤؛ ألن الخٗظًب
ًسخو ببًٗهم.

(ً )1ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب ،122/1 ،٤وٍىٓغ :ؤبى خُان ،الخزًيل والخىميل في ششح هخاب
الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب ،122 ،122/5 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م،135 :
.138
( )2ؾىعة ألاهبُاء ،مً آلاًت.14 :
( )3ؾىعة الؼزغ ،ٝآلاًت.82 :
(ً )4ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2831 /4 ،٤
( )5جغُ٦ب ع٢م ،21 :م.123 :
( )6جغُ٦ب ع٢م ،21 :م.125 :
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ً
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إرا كمذ فأهذ ػالم) فلامذ زم كامذ ً
أًظا في اللذة ً
زاهيا وزالثا
ِ

()1

ٌكحر ؤلاؾىىي
بازخهاع إلاٗاوي (بطا) ٞهي ْغ ٝللمؿخ٣بل ،وٞحها مٗجى الكغٍ ،و٢ض ج٘٣
ٍ
َُّ
إلاٗان ؤزغي جسغط ٖجها في خا٧ ٫ىجها قغَُت،
للماضخي ،و٢ض ال ً٩ىن ٞحها مٗجى الكغٍ ،زم ًي ِبه ٍ
ّ
٣ُٞى" :٫وإطا صلذ (بطا) ٖلى الكغٍ ٞال جضٖ ٫لى الخ٨غاعٖ ،لى الصخُذ في الاعحكا ٝوٚحرٍ ،وُ٢ل:
جضٖ ٫لُه ٩٦لما ،وازخاعٍ ابً ٖهٟىع.
٢مذ
بطا ٖلمذ طلُٞ ٪بجى ٖلى اإلاؿإلت ألاًمان والخٗالُ ٤والىظوعٞ ،ةطا ٢ا ٫لؼوظخه مشال( :بطا ِ
ٞإهذ َال٣ٞ )٤امذ زم ٢امذ ؤًًا في الٗضة زاهُا وزالشا ٞ ،ةهه ال ً ٘٣بهما شخيء٦ ،ما ظؼم به الغاٞعي
في ؤواثل حٗلُ ٤الُال.)2("١
َّ
ٟٞي َظا الترُ٦ب ٖل ٤الؼوط َال ١ػوظخه بُ٣امها ،مؿخسضما (الؼٍاصة) مً ؤهماٍ الخدىٍل،
ٞإيا ٝؤصاة الكغٍ (بطا) وٗٞل الكغٍ (الُ٣ام) الظي ؤعاص حٗلُ ٤الُالٖ ١لُهٞ ،ةن ٢امذ الؼوظت
و ٘٢الُال ،١وإياٞت (بطا) َىا ظاءث ْغُٞت إلاا ٌُؿخ٣بل مً الؼمان ،مخًمىت مٗجى الكغٍٞ ،ةطا
جد ٤٣الكغٍ و ٘٢الجىاب.
َ
ُوٍ ْس ِغط ؤلاؾىىي
بٌٗ الضالالث مً (بطا) الكغَُتٞ ،هي ال جضٖ ٫لى الخ٨غاع ٖ -لى الصخُذ-
ٞلى ٢امذ الؼوظت وٖ ٘٢لحها الُال ،١ل ً٨لى ٦غعث الٟٗل ٣ٞامذ وهي في الٗضة مغجحن ؤو زالزا ،لم
ُ
ً ٘٣بخ٨غاع ٗٞلها للكغٍ ؤي شخيء ٞ ،ال جٖ ٘٣لحها َل٣ت زاهُت ؤو زالشت ،و٧ل َظا ٞهم مً ٖضم صاللت
(بطا) ٖلى الخ٨غاع٣ً ،ى ٫الغاٞعي " :وال ً٣خطخي شخيء مً َظٍ الهُ ٜحٗضًض الُالُّ ١
بخ٨غع الٟٗل ،بل
َّ
ُّ
جىدل الُمحن ،وال ًازغ وظىصٍ مغة زاهُت وزالشت بال ٧لمت (٧لما) "(،)3
بطا وظض الٟٗل اإلاٗلٖ ٤لُه مغة
ومٗجى َظا ؤن الؼوظت لى ٦غعث الٟٗل مغجحن وزالزا٣ٞ ،امذ بٗض طل ٪ال جُل٤؛ ألن الُمحن جىٗ٣ض
ُ َّ
ٖلى اإلاغة ألاولى التي ٢امذ ٞحها بالٟٗل اإلاٗلٖ ٤لُه الُال.١
زغط ؤلاؾىىي صاللت الخ٨غاع مً (بطا) الكغَُت٦ ،ظلَّ ٪
و٦ما َّ
زغط صاللت الٗمىم ٞحهاٞ ،ضزى٫
(بطا) الكغَُت في ؤي جغُ٦ب ال ًُٟض الٗمىم.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،41 :م.142 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م. 142:
( )3الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.54 /4 ،٤
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٣٦ى ٫الغظل ( :إرا ػللذ امشأة فلبذ مً كبيذي خش)

()1

ٞةطا ٧ان له ٖبُض ووؿاء ،و٢ا ( :٫بطا َل٣ذ امغؤة ٗٞبض مً ٖبُضي خغ) ُٞل ٤ؤعبٗا بالخىالي ،ؤو
اإلاُٗتٞ ،ال ٌٗخ ٤بال ٖبض واخض ،وجىدل الُمحن٦ ،ما ط٦غٍ الغاٞعي في ال٨الم ٖلى الخٗلُ٤
بالخُلُ.)2(٤
َّ ْ َ
ٖبض مً ٖبُضٍ بُال ١ػوظت مً ػوظاجه ،مؿخسضما
ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤لهظا الترُ٦ب ؤهه ٖلٖ ٤خٍ ٤
(الؼٍاصة) مً ؤهماٍ الخدىٍلٞ ،إيا ٝؤصاة الكغٍ (بطا) وٗٞل الكغٍ (َل٣ذ امغؤة) الظي ؤعاص
َّ
َّ
خٌ ٤
َل ٤واخضة ُٖ َ
ٖبض،
حٗلُ ٤الٗخٖ ٤لُه ،وه٨غ ٧لمت (امغؤة) وؤٞغصَا ،وبظلٞ ٪الخ٨م ٞحها ؤهه بطا
ْ
ٖبض واخض؛ ألن (بطا) ال جُٟض مٗجى الٗمىم.
ل ً٨ما الخ٨م بطا َل ٤ػوظاجه ٧لهً؟ الخ٨م َى ٖخٍ ٤

وفي ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إرا حاء ٍذ اليىم فأهذ ػالم ً
غذا)
ص

()3

ًبحن ؤلاؾىىي بٌٗ اإلاٗاوي ل ـ (بطا) "ٞال ًلؼم اجٟا ١ػمان قغَها وظؼائها ،بسال( ٝمتى) ٞةهه
ٌكترٍ ٞحها طلُٞ ،٪صر ؤن ج٣ى( :٫بطا ػعججي الُىم ػعجٚ ٪ضا) وال ًصر طل ٪في متى٦ ،ظا ظؼم به في
الاعحكا ٝوٚحرٍٞ ،إما ما ٢الىٍ في بطا ٞىاٖ ٤ٞلُه ألاصخاب ّ ،
ٞجىػوا ُٞه ج٣ضم ظىابها وم٣اعهخه
وجإزغٍٞ ،ى٣ى( :٫بطا ظاء ػٍض الُىم ٞإهذ َالٚ ٤ضا) ،وإن قئذ ٖ٨ؿذ ؤو ؤَل٣ذ(.)4
ٞال٣اٖضة الىدىٍت في (بطا) الكغَُت :ؤهه ال ًلؼم في (بطا) اجٟا ١الٟٗلحن في ػمان و٢ىٖهما،
ُٞجىػ ؤن ج٣ى( :٫بطا ػعججي الُىم ُؤػ ْعٚ ٥ضا) بسال( ٝمتى) ُٞلؼم ٞحها و٢ىٕ الٟٗلحن في هٟـ الؼمان،
وال ًجىػ ٢ىل( :٪متى ػعججي الُىم ُؤػ ْعٚ ٥ضا).
واإلاٗجى الٗمُ ٤لترُ٦ب (بطا ظاء ػٍض الُىم ٞإهذ َالٚ ٤ضا) :ؤن الؼوط ؤعاص ؤن ٌٗلَ ٤ال ١ػوظخه
بمجيء ػٍض ،ل٨ىه اقترٍ في َظا الخٗلُ ٤ؤن ً٩ىن مجيء ػٍض الُىم ،وَال٢ها في الُىم الخاليٞ ،لم ًُ ِلؼم
ُ
و٢ىٕ الجؼاء في ػمً و٢ىٕ ٗٞل الكغٍ؛ ولظل ٪ؤحى بإصاة الكغٍ التي ال ج ِلؼم اجٟا ١ػمان الٟٗلحن
و٢ذ و٢ىٖهما ،وهي ألاصاة (بطا)ٞ ،جاء الترُ٦ب مدخىٍا ٖلى ألاهماٍ الخدىٍلُت آلاجُت:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،43 :م.142 :
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.142:
( )3جغُ٦ب ع٢م ،45 :م.142 :
(ً )4ىٓغ :ؤلاؾىىي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.142:
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 الؼٍاصة
ػٍاصة (بطا) الكغَُت الضالت ٖلى ما ٌؿخ٣بل مً الؼمً ،والتي ال ًلؼم ٞحها اجٟا ١الٟٗلحن في
و٢ىٕ ػماجهما.
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ (ظاء ػٍض) ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى الكغٍ،
وحٗلَُ ٤ال٢ها بمجيء ػٍض.
ػٍاصة ْغ ٝالؼمان (الُىم) ٖلى ٗٞل الكغٍ ،لخُُ٣ض مجُئه في َظا الُىم.
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
ػٍاصة ْغ ٝالؼمان (ٚضا) ٖلى ظملت الكغٍ؛ لخُُ٣ض َال٢ها في الُىم الخالي.
 ؤلاخال:٫
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
بخال ٫الًمحر اإلاىٟهل ِ
ّ
٦ما خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
ّ
وخلذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،و ُعبِ بُجهما بالٟاء.
واإلاالخٔ في َظا الترُ٦ب وفي الترُ٦بحن اللظًً ٌؿب٣اٍ ؤهه هٟى ًٖ (بطا) الكغَُت بٌٗ اإلاٗاوي
ٞهي ال جُٟض الخ٨غاع  ٦ـ (٧لما) ،وال جُٟض الٗمىم ،وال ٌُكترٍ ٞحها و٢ىٕ ٗٞل الكغٍ وظؼاثه في و٢ذ
واخض  ٦ـ (متى).
ٌ ()1
فللذ هزا)
أهذ ػالم إر
ِ
أهذ ػالم إر كام صٍذ) ؤو ( ِ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()2

٢بل الخضًض ًٖ (بط) في جغاُ٦ب الُالٖ ١ىض ؤلاؾىىي ،وظب ٖغى الاؾخٗماالث الىدىٍت لها،
ٞهي جإحي اؾما وجإحي خغٞا ،وج٩ىن ٖلى ٖضة ؤوظه(:)3

( )1جغُ٦ب ع٢م ،41 :م ،118 :و٢ض ج٨غع َظا الترُ٦ب بغ٢م ،44 :م.142 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،41 :م.118 :
(ً )3ىٓغ :ؤبى خُان ،الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب 142/5 ،٤وما بٗضَا ،و اسحشاف الظشب
مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب2421 /1 ،٤وما بٗضَا ،وؤًًا :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م:
 281وما بٗضَا ،وؤًًا :ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب 44/2 ،٤وما بٗضَا.
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ُ
(٢مذ بط ٢ام ػٍض) ،وهي
ألاو ،٫وَى ألانل في ويٗها :ؤن ج٩ىن ْغٞا إلاا مطخى مً الؼمان ،هدى:
(ًىمئظ،
الػمت الٓغُٞتٞ ،ال ج٩ىن ٞاٖلت وال مبخضؤ ،بال بطا ؤيُ ٠بلحها ػمان ،هدى ًىم وخحن،
ٍ
وخُيئظ) ،وال زال ٝفي اؾمُتها بهظا اإلاٗجى ،بضلُل ؤلازباع بها ،وإبضالها مً الاؾم ،وجىىٍجها في ٚحر
ٍ
جغهم ،وؤلاياٞت بلحها ،وهي مبيُت الٞخ٣اعَا بلى ما بٗضَا مً الجمل ،ؤو إلاا ُٖ ّ ِىى مجها ،وَى الخىىًٍ
وخُيئظ.
ًىمئظ،
في:
ٍ
ٍ
وجلؼمها ؤلاياٞت بلى الجملت ؾىاء ٧اهذ اؾمُت ؤو ٗٞلُت ،وال جًا ٝبلى الجملت الكغَُت٧ ،إن
ُ
(ؤجظ٦غ ْبط ْبن جإجِىا ْ
ه٨غم ،)٪وال جًا ٝبلى اإلاٟغص.
ج٣ى:٫
وؤظاػ ألازٟل والؼظاط وبًٗهم ؤن ج٩ىن مٟٗىال به٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ( ،)1و٦ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ(ٞ ،)2هي
مٟٗى ٫به بخ٣ضًغ( :اط٦غ) ،وؤه٨غ طل ٪بٌٗ اإلاخإزغًٍ ،ومجهم :ؤبى خُان؛ مبرعا ؤهه ال ًىظض في
ٌ
٦المهم( :ؤخببذ بط ٢ضم ػٍض) ،وبظل ٪ظٗل اإلاٟٗى ٫مدظوٞا في آلاًت ألاولى ،و(بط) ْغٖ ٝامله طل٪
املخظو ،ٝوالخ٣ضًغ( :واط٦غوا وٗمت هللا ٖلُ٨م بط).
الشاوي :ؤن ج٩ىن ْغٞا إلاا ٌؿخ٣بل مً الؼمان ،بمٗجى (بطا) ،هدى ٢ىله

حٗالى:ﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ

ﲁ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲂ
ﱽﱾﱿﲀ

ﲌ ﭐﱠ( ،)3والجمهىع ًغون ؤن (بط) ال ج ٘٣مى( ٘٢بطا)؛ ألهه ال ًم ً٨ججزًل اإلاؿخ٣بل الىاظب الى٢ىٕ
مجزلت ما و ،٘٢ل ً٨ؤصخاب الغؤي ألاو ٫ؤظابىا بإهه َظٍ ألامىع اإلاؿخ٣بلت هي في بزباع هللا مخًُ٣
خضوثها لظا ُٖ ِّبر ٖجها باإلااضخي.
()4

الشالض :ؤن ج٩ىن للخٗلُل٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ
و٢ىله :ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿﱠ

( )1ؾىعة ألاهٟا ،٫مً آلاًت.13 :
( )2ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.12 :
( )3ؾىعة ٚاٞغ ،آلاًخان.52 ،52 :
( )4ؾىعة ألاخ٣ا ،ٝمً آلاًت.22 :
( )5ؾىعة الؼزغ ،ٝآلاًت.14 :
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()5

وزبذ في بٌٗ ُوسخ الدؿهُل ،ؤن ابً مالَّ ٪
نغح بدغُٞتها( ،)1وطَب ٢ىم ،مجهم ؤبى خُان :بإجها
ال جسغط ًٖ الٓغُٞت.
وبِىا) ،هدىْ :
الغاب٘ :ؤن ج٩ىن للمٟاظإة ،بطا وٗ٢ذ بٗض (بِىما ْ
(بِىا ؤها ٦ظل ٪بط ظاء ػٍض) ،وطَب
ابً مال ٪بلى ال٣ى ٫بدغُٞتها ،وٖضَم بًٗها ػاثضة ،و٢ا ٫آزغون ؤجها باُ٢ت ٖلى ْغُٞتها ،وَى الظي
طَب بلُه ؤبى خُان.
وؤلاؾىىي ٌٗغى اؾخٗماالث (بط) ٦ما ٖغيها الىداةِٞ ،كحر لها ٖلى ألانل ٖىضما ج٩ىن ْغٞا
للؼمً اإلااضخي ،وٍىاَ ٤ٞ
ابً مال ٪في ؤجها جإحي خغٞا للخٗلُل٢ ،اثال" :وط٦غ ابً مال :٪ؤجها ججيء خغٞا
للخٗلُل ،ووؿبه بًٗهم لؿِبىٍه ،وظٗل مىه ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀﱠ(.)2
ٌ
ٗٞلذ ٦ظاٖ ٘٣ُٞ ،لحها
ؤهذ َال ٤بط ٢ام ػٍض ؤو بط ِ
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢اِ :٫
الُال ،١وإط للخٗلُل ،مٗىاٍ :ألظل الُ٣ام والٟٗل٢ .ا ٫الغاٞعي :وٍم ً٨ؤن ً٩ىن الخ٨م ُٞه ٖلى
الخٟهُل في (ؤن) اإلاٟخىخت بحن مً ٌٗغ ٝالىدى وبحن ٚحرٍ"(.)3
اإلاٗجى الٗمُ ٤لهظا الترُ٦ب َى (ؤهذ ٌ
َال ٤لُ٣ام ػٍض) ؤو (ؤهذ َال ٤لٟٗل٦ ٪ظا) ظاء بىمِ مً
ؤهماٍ الخدىٍل وَى الؼٍاصة ٞإيا( ٝبط) التي جإحي َىا بمٗجى الخٗلُل ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي و٢ىٕ
الُال ١في الخا ،٫وَى ؤقبه بما ُط٦غ في ْ
(ؤن) اإلاٟخىخت ،مً ؤجها جإحي للخٗلُل.
ِ
و٢ض ؤقاع ؾِبىٍه بلى ّؤن (بط) جإحي بمٗجى ْ
(ؤن) في باب ما ًيخهب ٖلى بيماع الٟٗل اإلاترو٥
ُ
بْها ٍ في ٚحر ألامغ والىهيّ :بن ْ
(ؤن) في ٢ىلهمّ :
اهُل٣ذ) بمٗجى (بط) في َظا اإلاىي٘ ،
(ؤما ؤهذ مىُل٣ا
ع
و(بط) بمٗجى (ؤن) ،بال ّؤن (بط) ال ًدظ ٝمٗها الٟٗل ،و (ؤما) ال ًظ٦غ بٗضَا الٟٗل اإلاًمغ(، )4

ٞؿِبىٍه ً٣هض ّؤن ْ
(ؤن) بمٗجى (بط) في مٗجى الؿببُت لِـ ٚحر(.)5

(ً )1ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.222/1
( )2ؾىعة ألاخ٣ا ،ٝمً آلاًت.22 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.118 :
(ً )4ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.144/2 ،٤
(ً )5ىٓغ :ؤبى خُان ،الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب.148/5 ،٤
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وإطا ٧اهذ (بط) للخٗلُل ،و ٘٢الُال ١في الخا٫؛ ألن اإلاٗجى( :ؤهذ َال ٤ألهٗٞ ٪لذ ٦ظا) ،وَظا ما
ّ
وضخه الغاٞعي ّ
مبِىا الٟغ ١بُجها بطا ظاءث بهظا اإلاٗجى وبحن (بطا)٣ُٞ ،ى" :٫ولى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بط
ِ
صزلذ الضاع)  ٘٣ُٞالُال ١في الخاٞ ،٫ةن مٗىاَا :لضزىل ٪الضاع ،بسال ٝنُٛت (بطا)ٞ ،ةن لم ًمحز
ِ
الغظل بحن (بط) و (بطا) ُٞم ً٨ؤن ً٩ىن الخ٨م ٦ما لى لم ًمحز بحن (بن) و (ؤن) وهللا ؤٖلم"(. )1
وٍاٍض ؤلاؾىىي الغ َ
ؤي الظي ً٣ى ٫بإن (بط) جإحي للؼمً اإلاؿخ٣بل ،بمٗجى (بطا)،وٍإحي بكىاَض
ؤصخاب َظا الغؤي٣٦ ،ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ( ، )2وخضًض
وع٢ت بً هىٞل" :لُخجي ؤ٧ىن ًّ
َّ
ؤمسغجي َم؟ ٢ا ٫وٗم"(.)3
خُا بط ًسغظ٢ ٪ىم٣ٞ ،٪ا ٫ملسو هيلع هللا ىلص:
ولظا ًإحي بىٟـ الترُ٦ب الؿاب ٤الظي اؾخسضمه في (بط) بمٗجى الخٗلُل ،ل٨ىه َىا ٌكحر بلى ؤن
الؼوط ٢ض ً٣هض بةط ؤن ج٩ىن ْغٞا للضاللت ٖلى اإلاؿخ٣بل(.)4

أهذ ػالم إر كام ص ٌٍذ)
ٟٞي ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()5

ً٩ىن اإلاٗجى الٗمُ :٤ؤهه ًغٍض ؤن ٌٗلَ ٤ال٢ها بى٢ذ ُ٢ام ػٍض٧ ،إهه ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بطا ٢ام
َ
ٌ
ػٍض) ،ؤي و٢ذ ُ٢امه ،وإط َىا ْغ ٝللؼمً اإلاؿخ٣بل ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ،ؤن ً ٘٣الُال ١و٢ذ
ُ٢ام ػٍضٞ ،ةن لم ً٣م ٞال ً ٘٣الُال.١
(ؤهذ َال ٤بط ٢ام ػ ٌٍض) عاظ٘ بلى بعاصة الؼوط،
ومً َىا ًم ً٨اإلاالخٓت بإن الٟغ ١في َظا الترُ٦ب ِ
ُ َّ
ٞةن ؤعاص ؤن ػوظخه جُل ٤بؿبب ُ٢ام ػٍض الظي خهل ،و ٘٢الُال ١خاال؛ ألن (بط) ؤٞاصث مٗجى
الخٗلُل.
وإن ؤعاص ؤن ٌٗلَ ٤ال ١ػوظخه بُ٣ام ػٍض الظي لم ً٣م بٗض ،و ٘٢الُال ١و٢ذ ُ٢امه في اإلاؿخ٣بل،
ُ َّ
وإن لم ً٣م ٞال جُل٤؛ ألن (بط) ؤٞاصث الضاللت ٖلى اإلاؿخ٣بل.

( )1الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.83 /4 ،٤
( )2ؾىعة اإلااثضة ،مً آلاًت.223 :
( )3البساعي ،صحيذ البخاسي٦ ،خاب بضء الىحي ،باب ٧ ٠ُ٦ان بضء الىحي بلى عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مغظ٘ ؾاب5/2 ،٤
(ً )4ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
( )5جغُ٦ب ع٢م ،44 :م.142 :
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ومً ألاهماٍ التي ظاءث في جغاُ٦ب الُال :١الؼٍاصة بإصاحي الكغٍ (لىال ولى) ،وهي مً ؤصواث الكغٍ
ٚحر الجاػمت:

دخلذ الذاس)
ٟٞي ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم لىال
ِ

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :لىال ج٩ىن جاعة خغ ٝامخىإ لىظىص ،وخُيئظ ال ًلحها بال اإلابخضؤ ٖ -لى اإلاٗغو-ٝ
َّ
هدى :لىال ػٍض أل٦غمخ ،٪ؤي :امخى٘ ؤلا٦غام ألظل وظىص ػٍض ،وجاعة خغ ٝجدًٌُ ،بمٗجى َال ،ومىه
٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ

()2

صزلذ الضاع) ... ،وال ق ٪ؤهه
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤لىال
ِ
ًدخمل ؤن ً٩ىن ٢ض ؤعاص بلىال الخدًًُُت ،وؤحى بها بٗض بً٣إ الُال ١بما خشا لها ٖلى الضزى ٫ؤو
به٩اعا وحٗلُال لئلً٣إ ،وَى الٓاَغ ،وٍدخمل بعاصة لىال الامخىاُٖت ،بال ؤهه ؤزُإ ٞإحى بالجملت
الٟٗلُت ٖ٣بها والاؾمُت ظىابا لها ،ولٗل َظا َى اإلاخباصع بلى الٟهمٞ ،ةن ؤَل ٤ؤو حٗظعث مغاظٗخه،
ُٟٞه هٓغ "(.)3
بطا ٖل مذ

ال٣اٖضة الىدىٍت لـ ـ (لىال) ؤجها خغ ،ٝله ٢ؿمان(:)4
 ال٣ؿم ألاو :٫لىال الامخىاُٖت ،وهي مسخهت بالضزىٖ ٫لى ألاؾماء ،وجضزل ٖلى ظملخحن
اؾمُت ٟٗٞلُت ،وجُٟض امخىإ الجملت الشاهُت لىظىب الجملت ألاولى ،هدى ٢ىلهم ( :لىال ػٍض
أل٦غمخٞ ،)٪امخى٘ ؤلا٦غام ألظل وظىص ػٍض ،ولىال الامخىاُٖت مً ؤصواث الكغٍ ٚحر
الجاػمت ،وجُٟض حٗلُ ٤الجىاب ٖلى الٟٗل في الؼمً اإلااضخي ،ولها خاالن:
 oؤن ج٩ىن خغ ٝابخضاء ،وطل ٪بطا ولحها اؾم ْاَغ ،ؤو يمحر ع ٘ٞمىٟهلٞ ،خ٩ىن خغٝ
ابخضاء ،والاؾم الظي بٗضَا مغٞىٕ باالبخضاء ٖىض ؤ٦ثر الىداة ،وؤما زبرَا ٞظَب
الجمهىع بلى ؤهه مدظو ٝوظىبا ،وطَب بًٗهم بإهه لى ٧ان ٧ىها مُل٣ا ٧الىظىص

( )1جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.122 :
( )2ؾىعة الٟغ٢ان ،مً آلاًت.5 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.122 :
(ً )4ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 145 :وما بٗضَا ،وؤًًا :ابً َكام ،مغني
اللبيب ،مغظ٘ ؾاب 122/2 ،٤وما بٗضَا.
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والخهى ٫وظب خظٞه ،ؤما بطا ٧ان ٧ىها مُ٣ضا ٧الُ٣ام والٗ٣ىص وظب ط٦غٍ٣٦ ،ىله:
(لىال ُ٢ام ػٍض ألجِخ.)٪
 oؤن ج٩ىن خغ ٝظغ ،وطل ٪بطا ولحها يمحر مخهل مً يماثغ الىهب والجغ( :الُاء
وال٩ا ٝوالهاء)ٗٞ ،ىض ؾِبىٍه ؤجها ظاعة ،والًمحر مجغوع بها ،وال ً٩ىن مىهىبا؛ ألن
ُ َ
اؾم بال ومٗها هىن الى٢اًت؛ ولظا حٗحن ٧ىجها في مىي٘ ظغ.
الُاء ال جىهب بٛحر ٍ
ماى مشبذ ،م٣غون بالالم ؤو ب٣ض ،ؤو مىٟي بما ،و٢ض ًسلى اإلاشبذ مً
وظىاب (لىال) الامخىاُٖت ٍ
ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ

الالم ،وٍجىػ خظ ٝظىاب لىال بطا صٖ ٫لُه صلُل ،بما مً اإلاٗجى٣٦ :ىله حٗالى:
َ
آلزظ٦م ،ؤو مً لَّ ٟٔ
ًخ٣ضم ٖلى (لىال) ًضٖ ٫لى
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ( )1ؤي:
ٍ
ﱦ ﱠ( )2ؤيَّ :
لهم بها،
ﱧ
ﱞﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥ
ﱟ
الجىاب٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱜ ﱝ
وٍ٣ى ٫ؤبى خُان" :و٢ض مى٘ ٢ىم ُّ
ج٣ضم ظىاب لىال ،والظي هسخاع ظىاػٍ"(.)3

ّ
 ال٣ؿم الشاوي :لىال الخدًًُُت ،بمٗجى َال ،وهي مسخهت بالضزىٖ ٫لى ألاٗٞا ،٫وجُٟض
الخدًٌُ والٗغى٦ ،ما في آلاًت التي ط٦غَا ؤلاؾىىي ،ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ( ،)4و٢ض ج٩ىن للخىبُش والخىضًم٣٦ ،ىله حٗالى:

ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳐ ﱠ(.)5
ﳑ
ﳋﳌﳍﳎﳏ
وبٗض اؾخٗغاى ال٣اٖضة الىدىٍت في (لىال) ُوظض ؤجها ال ُ
جبٗض البخت ٖما ط٦غٍ ؤلاؾىىي في مٗاوي
صزلذ الضاع) ججضٍ ٌٗؼو مٗجى (لىال) ُٞه بلى
لىال ،ولظا في جدلُله لترُ٦ب الُال( :١ؤهذ َال ٤لىال
ِ
َظًً اإلاٗىُحن ،م٘ ؤجها صزلذ ٖلى الٟٗل اإلااضخيُ .
ِّ ُٞبحن ؤن اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ًدخمل ؤن
ً٩ىن :م٩ىها مً ظملخحن :ألاولى :ؤهذ َال ،٤زم ظملت زاهُت ؤيُٟذ (لىال) ٞحها بٗض و٢ىٕ الُال١؛
ّ
صزلذ الضاع) ؤو
إلٞاصة مٗجى الخدًٌُ والخض ٖلى صزى ٫الضاع٧ ،إهه ً٣ى( :٫ؤهذ َالَ( ،)٤ال
ِ
( )1ؾىعة الىىع ،آلاًت.22 :
( )2ؾىعة ًىؾ ،٠مً آلاًت14 :
( )3ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2423/4 ،٤
( )4ؾىعة الٟغ٢ان ،مً آلاًت.5 :
( )5ؾىعة ألاخ٣ا ،ٝمً آلاًت18 :
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ً٩ىن لٛغى آزغ وَى بٞاصة مٗجى الخٗلُل (ؾبب بً٣إ الُال ١بها) ،وفي هٓغي ؤهه ًم ً٨بياٞت
ٚغى آزغ٣ٞ ،ض ً٩ىن للخىبُشٖ ،لى الغؤي الظي ط٦غٍ ابً َكام في ؤن لىال بطا صزلذ ٖلى اإلااضخي
٧اهذ للخىبُش والخىضًم.
صزلذ الضاع ؤهذ َال )٤ؤي( :لىال صزىل ٪الضاع ؤهذ َال)٤
ؤو ً٩ىن اإلاٗجى الٗمُٞ ٤حها( :لىال
ِ
٩ٞإهه ؤعاص ؤن ًبحن امخىإ َال٢ها؛ ألجها صزلذ الضاعٞ ،خ٩ىن لىال َىا امخىاُٖت ،جُٟض جُُ٣ض الكغٍ
بالؼمً اإلااضخي ،و٧ان خ٣ها بهظا اإلاٗجى ؤن جضزل ٖلى الاؾم ،وؤن ً٩ىن ظىابها ٗٞال ،ل ً٨الؼوط
ؤزُإ في الٗباعة ٞإصزل ٞحها (لىال) الامخىاُٖت ٖلى الٟٗل ،ؤي ؤحى بالجملت الٟٗلُت ٖ٣ب لىال ،وظٗل
الاؾمُت ظىابا لها٣ٞ ،ا( :٫ؤهذ َال ٤لىال صزلذ الضاع) والصخُذ ؤن ً٣ى( :٫لىال صزىل ٪الضاع
َل٣خ.)٪
وٍم ً٨خهغ ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلذ َظا الترُ٦ب (ؤهذ َال ٤لىال صزلذ الضاع) ٖلى مٗجى
(لىال) الامخىاُٖت:
 الؼٍاصة:
خُض ػٍضث لىال التي ؤياٞذ مٗجى امخىإ الُال ١لضزىلها الضاع.
 بٖاصة الترجِب
ّ
خُض ّ
صزلذ)
٢ضم ظىاب لىال وَى الجملت الاؾمُت (ؤهذ َال ،)٤وؤزغ لىال وٗٞلها (لىال
ِ
 ؤلاخال:٫
(صزلذ) مدل الاؾم الظي جسخو لىال الامخىاُٖت بضزىلها ٖلى
خُض خلذ الجملت الٟٗلُت
ِ
ألاؾماء ،وَى(صزىل.)٪
(ؤهذ َال )٤مدل ظىاب لىال الامخىاُٖت الظي ً٩ىن في الٛالب
٦ما خلذ الجملت الاؾمُت ِ
ظملت ٗٞلُت (َل٣خ.)٪
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل ِ
(صزلذ).
وخل الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ ،في
ِ
ُ
وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظا الترُ٦ب ؤهه ًجىػ ؤن جدمل لىال ٖلى الخدًٌُ ،بٗض و٢ىٕ
الُال ،١ؤي ؤجها مُل٣ت ،وظاءث لىال إلياٞت مٗجى الخدًٌُ ؤو الخىبُش ؤو الخٗلُل.
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ُ
وٍجىػ ؤن جدمل لىال ٖلى الامخىإ ،وٍ٩ىن ُٞه ج٣ضًم وجإزحر وإخال ٫زاَئ مً ٢بل الؼوط،
لٖ ً٨لى َظا اإلاٗجىً ،مخى٘ َال٢ها لٗضم صزىلها الضاع ،وبظل ٪ال جُل ٤باٖخباع لىال امخىاُٖت.
وفي عؤَي ؤن ظٗلها للخدًٌُ ؤولى مً ظٗلها امخىاُٖت؛ ألجها صزلذ ٖلى الٟٗل ،ؤي ٠بلى
طل ٪ؤن خمل الترُ٦ب ٖلى الٓاَغ ؤولى مً جإوٍله بسُإ اإلاخ٩لم.
ولٗل الظي ٌؿاٖض في ٞهم اإلاٗجى الٗمُ ٤اإلاغاص َى الخىُٛم في الترُ٦بٞ ،لى ٧اهذ جدًًُُت
ْ
صزلذ الضاع) ،بُجهما ؾ٨ذ لُُ ،٠زم اعجٟإ في
ل٨ك ٠الخىُٛم وظىص جغُ٦بحن( :ؤهذ َال( )٤لىال
ِ
الىٛمت ٖىض الىُ ٤بالترُ٦ب الشاوي ،ؤما لى ٧اهذ امخىاُٖت ل٨ك ٠الخىُٛم جغُ٦با واخضا (ؤهذ َال٤
لىال صزىل ٪الضاع).
وم٘ طلٞ ٪مً الىاظب مغاظٗت الؼوط في مٗىاٍ اإلاغاص؛ ألهه ًٓهغ بىيىح الٟاع ١في الخ٨م
ال٣ٟهي هدُجت الزخال ٝاإلاٗجى الضاللي ل ـ (لىال)ٞ ،بالخدًًُُت ً ٘٣الُال ،١وباالمخىاُٖت ال ً.٘٣
()1

دخلذ الذاس)
أهذ ػالم لى
ِ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
()2

دخلذ الذاس أهذ ػالم)
ؤو ( :لى
ِ

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي(" :لى) خغً ٝضٖ ٫لى و٢ىٕ شخيء لى٢ىٕ ٚحرٍ ،وال ًلحها ٖىض املخ٣٣حن بال ماضخي
اإلاٗجى ،ؾىاء ٧ان بل ٟٔاإلااضخي ؤو اإلاًاعٕ ،وَؿخٗمل ؤًًا بمٗجى (بن) ٩ُٞىن للكغٍ في اإلاؿخ٣بل،
ومىه ٢ىله ٖ -لُه الهالة والؿالم( : -وٗم الٗبض نهُب لى لم ًس ٠هللا لم ٌٗهه).
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤لى صزلذ الضاع) ٞالُ٣اؽ ؤن ٌُؿإ٫
الخالٞ ،٠ةن ؤعاص مٗجى (ؤن)(ٞ )3ىاضر ،وإن ؤعاص ؤهه لى خهل في اإلااضخي صزى ٫ل٩ان ً ٘٣الُال،١
ّ
٣ُٞبل ؤًًاٞ ،ةن حٗظعث اإلاغاظٗتٞ ،األنل ٖضم الى٢ىٕ ،وال ًدًغوي ه٣ل في َظٍ اإلاؿإلت ،ولى
٢ضم (لى) ٣ٞا( :٫لى صزلذ الضاع ؤهذ َالّ ،)٤
َّ
ُٞخجه ؤن ً٩ىن ٧الهىعة الؿاب٣ت"(.)4
ِ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،212 :م.124 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.124 :

( )3وعصث َ٨ظا بٟخذ الهمؼ في جدٖ ٤ُ٣ىاص ْ
(ؤن) ،ول٨جها وعصث ب٨ؿغَا (بن) في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م،114 :
ٍ ،1م،415 :و في جد ٤ُ٣بؾماُٖل ،م ،242 :وفي عؤَي ؤن ال٨ؿغ َى ألاصر ٧ىن الخضًض الؿاب( ًٖ ٤بن الكغَُت).
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.124 :
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ال٣اٖضة الىدىٍت لـ ـ (لى) ؤجها حؿخٗمل ٖضة اؾخٗماالث ( ،)1مجها:
 ؤن ج٩ىن خغٞا مهضعًٍّا بمجزلت (ؤن)ٞ ،هي مىنى ٫خغفي ،جىنل باإلااضخي ،هدى( :وصصث لى
٢ام ػٍض) ،وباإلاًاعٕ ،هدى( :وصصث لى ً٣ىم ػٍض) ،وٖالمخه صخت و٢ىٕ اإلاهضع مىٗ٢ه،
ُ
َّ
(وصصث َ
ُ٢ام ،)٪وال جدخاط بلى ظىاب.
٣ُٞضع:
 ؤن ج٩ىن قغَُت لخُُ٣ض الكغٍ بالؼمً اإلااضخيٞ ،ال ًلحها ٚالبا بال ماضخي اإلاٗجى ،هدى( :لى
ظئخجي -ؤمـ -ؤ٦غمخ ،)٪وٞؿغَا ؾِبىٍه بإجها خغ ٝإلاا ٧ان ؾُ ٘٣لى٢ىٕ ٚحرٍ ،وٞؿغَا
ٚحرٍ بإجها خغ ٝامخىإ المخىإ ،والغؤي ألاوَ ٫ى ألاصر.
 ؤن ج٩ىن قغَُت ،بمٗجى (بن) لخُُ٣ض الكغٍ باإلاؿخ٣بل ،وٍ ٘٣بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في
اإلاٗجىٞ ،خهغ ٝاإلااضخي بلى الاؾخ٣با٣٦ ،٫ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ(.)2
ً٣ى ٫ابً َكام" :والخانل ؤن الكغٍ متى ما ٧ان مؿخ٣بال مدخمال ،ولِـ اإلا٣هىص
ٞغيه آلان ؤو ُٞما مطخىٞ ،هي بمٗجى (بن) ،ومتى ما ٧ان مايُا ؤو خاال ؤو مؿخ٣بال ،ولً٨
ُ
ِ ٢هض ٞغيه آلان ؤو ُٞما مطخىٞ ،هي الامخىاُٖت"(.)3
وبٗض اؾخٗغاى ال٣اٖضة الىدىٍت في (لى) ُوظض ؤجها ال ُ
جبٗض البخت ٖما ط٦غٍ ؤلاؾىىي في مٗاوي
صزلذ الضاع) ججضٍ ٌٗؼو مٗجى (لى) ُٞه بلى َظًً
لى ،ولظا في جدلُله لترُ٦ب الُال( :١ؤهذ َال ٤لى
ِ
اإلاٗىُحن٣ٞ ،ض ج٩ىن قغَُت لخُُ٣ض الكغٍ بالؼمً اإلااضخي٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه ،ؤهذ َال ٤لى
ََ
َ َّ
خهل مى ٪صزى ٌ ٫للضاع في اإلااضخي ،ومً ز َّم ٖلَ ٤ال٢ها بما لى خهل مجها صزى ٫للضاعٞ ،ةن َصزلذ
َ
الضاع ٢بل ٢ىله الٗباعة َل٣ذ .
و٢ض ج٩ىن قغَُت لخُُ٣ض الكغٍ باإلاؿخ٣بل ،وٍ ٘٣بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في اإلاٗجىٞ" ،ةطا ولحها
ماى ُؤ ّو َ ٫باإلاؿخ٣بل ٦ ....ما ّبن ْ
(بن) الكغَُت ٦ظل٩ٞ ،)4("٪إن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه ،ؤهذ َال ٤لى
ٍ ِ
(ً )1ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 151 :وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام ،مغني
اللبيب ،مغظ٘ ؾاب 184/2 ،٤وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًا ،ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،جد :٤ُ٣دمحم
مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع الُالج٘1224 ،م) 218/2 ،و .18/4
( )2ؾىعة اليؿاء ،مً آلاًت.4 :
( )3ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب.144/2 ،٤
(ً )4ىٓغ :جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي ل٨خاب الىىهب الذسي َ ،امل ( ،1ٍ ،)1م.413 :
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َ َّ َّ
ٖلَ ٤ال٢ها بما لى ؾُدهل مجها صزى ٫للضاعٞ ،ةن َص َز َلذ َ
الضاع
جضزلحن الضاع مؿخ٣بال ، ،ومً زم
بٗض ٢ىله الٗباعة َل٣ذ .
و٢ض ً٩ىن لها ٌ
همه بن صر الًبِ في جدّ ٤ُ٣
وظه زالض ًُمُ َٞ ً٨
ٖىاص بٟخذ (ؤن) في ٢ىله " :بن
ؤ اص مٗجى (ؤن)(ٞ )1ىاضر " ،وَى ؤن ج٩ىن (لى) خغٞا مىنىال ،بمجزلت ْ
(ؤن) اإلاهضعٍت٩ٞ ،إن اإلاٗجى
ع
صزلذ الضاع) ؤي :لضزىل ٪الضاع ،وفي َظا الترُ٦ب ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ
الٗمُ( :٤ؤهذ َال ٤ؤن
ِ
ّ
الخدىٍل ،مجها ػٍاصة (لى) اإلاهضعٍت زم بخاللها مدل (ؤن) اإلاهضعٍت٦ ،ما خلذ الجملت الٟٗلُت
(صزلذ) مى ٘٢اإلاهضع ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ىٕ الُال٩ٞ ،١إهه ً٣ى ٫ؤهذ َال ،٤زم ٌٗلل
ِ
ؾبب َال٢ها وَى صزىلها الضاع ،و٢ض مغ الخضًض ًٖ (ؤن) اإلاهضعٍت وإٞاصتها مٗجى الخٗلُل.
وَ٨ظا ٞالجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤ػاص ٞحها (لى) التي ازخل ٠مٗىاَا خؿب مغاص اإلاخ٩لم؛ ولظا
٧ان مً الىاظب مغاظٗت الؼوط في مٗىاٍ اإلاغاص؛ ألهه ًٓهغ بىيىح الٟاع ١في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت
الزخال ٝاإلاٗجى الضاللي ل ـ (لى).
صزلذ الضاع ؤهذ
زم ًبحن ؤلاؾىىي ؤهه بن خهل ج٣ضًم وجإزحر في َظا الترُ٦ب٣ٞ ،ا( :٫لى
ِ
َالٞ )٤هى ٦ؿاب٣ه ،صون ؤي حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي؛ مما ًىحي ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ًٟغى ُّ
٧ل
َ
حُٛحر في الترجِب حُٛحرا في اإلاٗجى ،ومً ز ّم حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ٦ -ما ؾِخطر طل ٪في همِ بٖاصة
الترجِب.-
ومً ؤهىإ الخدىٍل بالؼٍاصة في جغاُ٦ب الُال( :١الُال ١اإلاًا ٝبلى اإلاؿخ٣بل) ٧إن ج٣ترن
بؼمً ،ب٣هض و٢ىٕ الُالُٞ ١ه متى ظاء(.)2

ٞلى ٢ا ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ٌ
ػالم في ًىم هزا) (.)3
ٞالجملت الىىاة في َظا الترُ٦ب هي (ؤهذ َال )٤ل٨ىه لم ًغص ا٢خهاع اإلاٗجى ٖلحها ،وؤعاص حٗلُ٤
ُ َ َّ
َ
الُال ١بى٢ذ مدضص ٞإيا ٝالٓغ( ٝفي ًىم ٦ظا) ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها جُ ـلـٖ ٤ىض َلىٕ

( )1وعصث( :بن) ب٨ؿغ الهمؼ ،في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م ،1ٍ ،114 :م،415 :و في جد ٤ُ٣بؾماُٖل ،م.242 :
(ً )2ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.318 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،58 :م.184 :
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َّ
ٞجغ طل ٪الُىم؛ ألن الٓغُٞت ٢ض جد٣٣ذ ،وَىا٢ ٥ى ٫آزغ بإجها جُلٖ ٤ىض ٚغوب الكمـ(،)1
ّ
"وَظا زُإ؛ ألن الُال ١بطا ُٖ ِلٖ ٤لى شخيء و ٘٢بإو ٫ظؼء مىه٦ ،ما لى ٢ا( :٫بطا صزلذ الضاع ٞإهذ
َّ
َالٞ )٤ةجها جُل ٤بالضزى ٫بلى ؤو ٫ظؼء مً الضاع"( ،)2ومشلها لى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤في قهغ ٦ظا)،
ُّ
َ ِل٣ذ ٖىض اؾتهال ٫الهال.)3(٫

ولى ٢ا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم ًىم ًلذم صٍذ) (.)4
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ٢ا ٫لؼوظخه( :ؤهذ َالً ٤ىم ً٣ضم ػٍض) ٣ٞضم لُالٞ ،ال ً ٘٣الُالٖ - ١لى
الصخُذ  -ألن الُىم ما بحن َلىٕ الٟجغ والٛغوب ،وُ٢ل ٘٣ً :ألن الُىم ٢ض ٌؿخٗمل في مُل٤
()5

الى٢ذ٨َ ،ظا ٖلله الغٞاعي"

في َظا الترُ٦ب ؤًًا حٗلُ ٤للُال ١باألو٢اث ،ومً َز َّم ظاء َّ
مدىال بٗىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل
َ
َّ
وَى الؼٍاصةٞ ،إيا ٝالٓغً( ٝىم) وٖلَ ٤ال٢ها بُىم ٢ضوم ػٍض٣ٞ ،ا ٫بًٗهم بن ِ ٢ضم ػ ٌٍض ُٞما
بحن َلىٕ الٟجغ بلى ٚغوب الكمـ و ٘٢الُال ،١وؤما بن ٢ضم لُال ٞال ً ٘٣الُال ،١وؤظاػٍ آزغون
ألن الُىم ٌؿخٗمل في مُل ٤الى٢ذ٣ٞ ،ض وعص في اللؿان" :و٢ض ًغاص بالُىم :الى٢ذ مُل٣ا ،لُسخو
بالجهاع صون اللُل ،ومىه الخضًض( :جل ٪ؤًام الهغط) ؤي :و٢خه"(.)6
وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن في َظا الترُ٦ب هىٖا مً الاحؿإ؛ بط ؤيُٟذ ٧لمت ًىم بلى الٟٗل؛
َّ
ٞسهذ
ألجهما ٌكتر٧ان في الضاللت ٖلى الؼمان٣ً ،ى ٫ابً الؿغاط" :والٗغب احؿٗذ في بٌٗ طل٪

ٌ
مًاعٕ للٟٗل؛ ألن الٟٗل له ُبجيٞ ،هاعث بياٞت
ؤؾماء الؼمان باإلياٞت بلى ألاٗٞا٫؛ ألن الؼمان

(ً )1ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.142 ،184 :
ّ
( )2الكحراػي ،ؤبى بسخا ،١اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،جد :٤ُ٣دمحم الؼخُلي( ،2ٍ ،صمك :٤صاع ال٣لم ،بحروث:
الضاع الكامُت2443 ،م).142/4 ،
(ً )3ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.32 /4 ،٤
( )4جغُ٦ب ع٢م ،122 :م.182 :
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.182 :
(ً )6ىٓغ :ابً مىٓىع ،لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب ،312/21 ،٤ماصة (ًىم).
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َ
الؼمان بلُه ٧ةياٞخه بلى مهضعٍ"( ،)1و٢ض َّ
ُ
الاحؿإ مً ال٣ىاٖض
بٌٗ الخدىٍلُحن الٗغب
ٖض
الخدىٍلُت (.)2

ومشلها لى ػاص ُ٢ضا٣ٞ ،ا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم في غشة الشهشالفالوي) (.)3
ٞةجها جُل ٤في ؤو ٫ظؼء مً الكهغٞ ،ةن ٢ا ٫ؤعصث الُىم الشاوي ؤو الشالض بذجت ؤن (الٛغة) هي
الشالر ألاواثل مً ٧ل قهغٞ ،الخ٨م ال٣ٟهي ٞحها ؤهه َّ
ًضًً وال ً٣بل الخ٨م؛ ألن ُٞه جإزحر الُال١
ًٖ ؤو ٫و٢ذ ً٣خًُه(.)4

ولى ٢ا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم في ظلخ الشهش)

()5

َّ
ٖلَ ٤ال٢ه بى٢ذ الؿلخ مً الكهغ ،وؾلخ الكهغ َى الُىم ألازحر؛ وألظل طلٞ ٪الخ٨م
ُ
ُ
ال٣ٟهي ؤجها جُل ٤في آزغ ظؼء مً الكهغ؛ ألن الاوؿالر ًدهل به ،وُ٢ل جُل ٤في ؤو ٫الُىم ألازحر
مً الكهغ ،ل ً٨بًٗهم ؤَل( ٤الؿلخ) ٖلى الشالر ألاوازغ مً الكهغ٦ ،ما ج ٘٣الٛغة ٖلى الشالر
ُ
َّ
ألا َو ،٫وٖلى طلُٞ ٪دخمل ؤن جُل ٤في ؤو ٫ظؼء مً ألاًام الشالزت(.)6
و٢ا ٫الىىوي :الهىاب ألاو ،٫وما ؾىاٍ يُٗ.)7(٠

(ً )1ىٓغ :ابً الؿغاط ،ألاصىٌ في الىدى ،مغظ٘ ؾاب.22/1 ،٤
( )2مً َاالءِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،في ٦خابه :اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مً ،242 ،242 :ىٓغ ٦ظل:٪
الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهشالاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،مغظ٘ ؾاب.٤
( )3جغُ٦ب ع٢م ،44 :م.144 :
ّ
(ً )4ىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.141 ،142/4 ،٤
( )5جغُ٦ب ع٢م ،12 :م.141 :
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.31 ،31 /4 ،٤
(ً )7ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.228/8 ،٤
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ولى ػاص ٣ٞا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم في أوٌ ألاشهشالحشم)

()1

ٞاألقهغ الخغم ؤعبٗت ،و٢ض ازخلٟىا في ُُٟ٦ت ٖضصَاٞ ،الصخُذ الظي طَب بلُه الجمهىع ؤهه
ً٣ا :٫طو الٗ٣ضة وطو الدجت واملخغم وعظب ،وطَب ال٩ىُٞىن بلى الابخضاء باملخغمٞ ،ةطا ٢ا ٫وَى في
قىا ٫مشال( :ؤهذ َال ٤في ؤو ٫ألاقهغ الخغم) َل٣ذ بضزى ٫طي الٗ٣ضة ٖلى الغؤي ألاو ،٫وبضزى٫
املخغم ٖلى الغؤي الشاويٞ ،ةن ٧ان في طي الٗ٣ضة ،و٢لىا باألو ،٫و ٘٢الُالُ٣ٖ ١ب الل٦ ،ٟٔما لى
٧ان في عمًان ،و٢ا ٫لها( :ؤهذ َال ٤في عمًان)(.)2

وإن َُّ٢ضٍ بؼٍاصة ؤزغي بإن ً٩ىن في ؤو ٫الكهغ٨ٞ ،غع (ؤو )٫في الترُ٦ب مغجحن٣ٞ ،ا( :٫أهذ
ْ
()3
اهخٓغث مجيء ؤو ٫قهغ طي الٗ٣ضة ٖلى
ػالم في أوٌ الشهش الزي هى أوٌ ألاشهش الحشم)
الغؤي ألاو ،٫ؤو ؤو ٫قهغ املخغم ٖلى الغؤي الشاوي.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم اليىم ،وإن حاء سأط الشهش)

()4

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :الىاو الٗاَٟت حكغ ٥في الخ٨م بحن اإلاُٗى ٝواإلاُٗىٖ ٝلُه ،بطا ٖلمذ طل٪
َّ
ٞمً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤الُىم ،وإن ظاء عؤؽ الكهغ)ٞ ،ةجها جُلَ ٤ل٣ت واخضة في
الخا .... ٫والُ٣اؽ :و٢ىٕ َل٣خحن في ٢ىله( :وإن ظاء عؤؽ الكهغ)؛ ألهه حٗلُ ٤آزغ" (.)5
في َظا الترُ٦ب حٗلُ ٤الُال ١باألو٢اث ،وُٞه حٗلُ٣ان :ؤوله ب٣ىله( :ؤهذ َال ٤الُىم) وٖلُه
 ٘٣ُٞالُال ١خاال ،والخٗلُ ٤الشاوي بؼٍاصة الجملت الكغَُت اإلاُٗىٞت ،وٖلُه ٞخَ ٘٣ل٣ت زاهُت ٖىض
صزى ٫الكهغ.
وَ٨ظا ظاء الخدىٍل في َظا الترُ٦ب بالؼٍاصةٗٞ ،ل ٤الُال ١بى٢خحن َما :الُىم وإن ظاء عؤؽ
َ
الكهغ ؛ ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ىٕ َل٣خحن.

( )1جغُ٦ب ع٢م ،15 :م.111 :
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.113 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،18 :م.113 :
( )4جغُ٦ب ع٢م ،42 :م.143:
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤بازخهاع ٌؿحر ،م.143 :
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ؤما في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم اليىم ،وإن دخلذ الذاس)

()1

ُ
كغ ٥في
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي م٨مال خضًشه ًٖ الترُ٦ب الؿاب ٤الظي ظاءث ُٞه الىاو ٖاَٟت ح ِ
الخ٨م بحن اإلاُٗى ٝواإلاُٗىٖ ٝلُهٞ ،ةطا ٧اهذ ٢ض وٗ٢ذ في الترُ٦ب الؿابَ ٤ل٣خان ،بال ؤن في
َ
َظا الترُ٦ب جَ ٘٣ل٣ت واخضةٞ" ،ةن اإلاٗجى اإلاٟهىم مىه ،بهما َى الى٢ىٕ ؾىاء صزل ْذ ؤو لم جضزل،
وال ًخسُل طل ٪في الخٗلُ ٤ألاو٩ُٞ ،٫ىن حٗلُ٣ا آزغ ٦ما ط٦غها"(.)2
ًٓهغ بىيىح  ٠ُ٦اٖخمض ؤلاؾىىي ٖلى البيُت الٗمُ٣ت في الخٟغ٢ت بحن َظا الترُ٦ب والظي
َّ
٢بلهٟٞ ،ي الترُ٦ب الؿاب٧ ٤ان اإلاٗجى َى ؤن الىاو ٖاَٟت ٖل٣ذ الُال ١بى٢خحنٞ ،هي َال ٤الُىم،
َ
و٦ظل ٪بن ظاء عؤؽ الكهغ؛ ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ىٕ َل٣خحن.
ؤما في جغُ٦ب (ؤهذ َال ٤الُىم ،وإن صزلذ الضاع) ٞلِـ ُٞه حٗلُ٣ان ،بهما حٗلُ ٤واخض،
واإلاٗجى الٗمُ :٤ؤجها َال ٤الُىم ختى لى صزلذ الضاع ،وٍٖ ٘٣لحها الُال ١ؾىاء صزلذ الضاع ؤم لم
جضزل.

ً
غذ)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم اليىم وغذا وبلذ ٍ

()3

ٚض)
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي :ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي ؤهه ٢ا :٫لى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤الُىم وٚضا وبٗض ٍ
وٗ٢ذ في الخا ٫واخضة  ،وال ً ٘٣بٗضَا شخيء؛ ألن اإلاُل٣ت في و٢ذ مُل٣ت ُٞما بٗضٍ(.)4
في َظا الترُ٦ب ؤًًا حٗلُ ٤للُال ١باألو٢اث ،ومً َز َّم ظاء َّ
مدىال بٗىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل
وَى الؼٍاصةٞ ،إيا ٝالٓغو( ٝالُىم ،وٚضا ،وبٗض ٚض)٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُ( :٤ؤهذ َالَ ٤ل٣ت ج٘٣
الُىم وجب٣ى مُل٣ت بٗض َظا)( ،)5وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٖىضٍ ؤن جَ ٘٣ل٣ت واخضة في الخا ،٫وال

( )1جغُ٦ب ع٢م ،42 :م.143:
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م143 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،41 :م ،143:و٢ض ج٨غع بغ٢م ،281 :م. 151 :
( )4ؤلاؾىىي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.143 :
( )5الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.34 /4 ،٤
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ً ٘٣بٗضَا شخيء؛ ألن اإلاُل٣ت في و٢ذ مُل٣ت ُٞما بٗضٍ ،و٢ا ٫البىقىجي ًغاظ٘ الؼوطٞ ،ةن ٢ا:٫
ؤعصث َل٣ت الُىم وَل٣ت ٚضا ؤوٗ٢ىاٍ( ،)1ؤي جَ ٘٣ل٣ت ب٩ل ْغ.ٝ

غذ)
في خحن لى ٢ا( :٫أهذ ػالم اليىم وفي ٍ
غذ وفي بلذ ٍ

()2

ً٨مل ؤلاؾىىي ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي" :بسال ٝما بطا ٦غع لٟٓت (في)ٞ ،ةن الُالّ ١
ًخٗضص؛ وألن
اإلآغوً ٝخٗضص ُّ
بخٗضص الٓغ٦ .ٝظا ه٣له الغاٞعي  ...زم ٢ا :٫ولِـ الضلُل اإلاظ٧ىع ؤزحرا بىاضر.
ُ
٢لذ :والُ٣اؽ :و٢ىٕ زالر؛ ألن الُٗ٣ً ٠خطخي بوكاء َال ١آزغ ،زم ٢ا ٫الغاٞعي :بهه لى ؤحى
بالخغ ٝؤوال ٣ٞ ،ِ٣ٞا( :٫ؤهذ َال ٤باللُل والجهاع) وٗ٢ذ واخضة"(.)3
ولُخطر عؤي الغاٞعي وظب ه٣ل ههه ٧امال٣ً ،ى ٫الغاٞعي" :و٢ا ٫اإلاخىلي :ولى ٢ا( :٫ؤهذ َال٤
ٚض ،وُٞما بٗض الٛض) ً ٘٣في ٧ل ًىم َل٣ت؛ ألن الازخال ٝفي الٓغً ٝىظب الخٗضص مً
الُىم ،وفي ٍ
اإلآغو ،ٝوبمشله خ٨م ُٞما بطا ٢ا( :٫في اللُل وفي الجهاع) .ولِـ الخىظُه بىاضر ،وٍجىػ ؤن ًسخل٠
ُ
الٓغ ٝوٍخدض اإلآغو ،ٝولى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤باللُل والجهاع) لم جُل ٤بال واخضة "(.)4
ٚض ،وَالُٞ ٤ما بٗض الٛض) ألن حٗضص
اإلاٗجى الٗمُٖ ٤ىض اإلاخىلي َى( :ؤهذ َال ٤الُىم ،وَال ٤في ٍ
الٓغً ٝلؼمه حٗضص اإلآغو ، ٝوو٢ىٕ َل٣ت في ٧ل ًىم.
َّ
اٞعي َظا الغ َ
وعص الغ ُّ
ؤي بذجت ؤهه ًجىػ ؤن ًخٗضص الٓغ ،ٝوٍخدض اإلآغو.ٝ
ؤما ؤلاؾىىي ٞحري ؤن الخ٨م ال٣ٟهي في َظا الترُ٦ب ً٣خطخي و٢ىٕ زالر َل٣اث؛ وَٗلل طل٪
بإن الُٗ٣ً ٠خطخي بوكاء َال ١آزغ.
ُ
وظضث لبًٗهم ؾببا آزغ ًٌٗض الخ٨م بى٢ىٕ الشالرَّ ،
ٞؿغوٍ بإن صزى٧ ٫لمت (في) ٢بل
و٢ض
(ٚض) ال ج٣خطخي الاؾدُٗاب بل ج٣خطخي الخبٌُٗٞ ،ةطا ٢ا( :٫ؤهذ َالٚ ٤ضا) ٣ٞض ظٗل الٛض ٧له
ٚض) ٞلم ًجٗل الٛض ٧له ْغٞا للُال١؛ ألن صزى( ٫في) ّبحن
ْغٞا للُال ،١ؤما بن ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤في ٍ
(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اإلاغظ٘ الؿاب.34 /4 ،٤
( )2جغُ٦ب ع٢م ،41 :م.143:
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.143 :
( )4الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.34 /4 ،٤
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ؤن اإلاغاص ٌ
ظؼء مً الٛض ،وَى ٣٦ى ٫ال٣اثل( :بن نمذ الضَغ ٗٞبضي خغ) ٞال ًدىض بال بهىم
ألابض ،بسال٢ ٝىله( :بن نمذ في الضَغ ٗٞبضي خغ) ٞةن نام ؾاٖت ًدىض(.)1
وٖلُه ٞالترُ٦ب ّ
مدى ٫بٗىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،وَى الؼٍاصة ٞؼاص الٓغو( ٝالُىم وٚضا
وبٗض ٚض) ،و٦غع (في) ،وػاص خغ ٝالُٗ( ٠الىاو)؛ ٞا٢خطخى بوكاء َال ١ب٩ل ْغ ،ٝوجٖ ٘٣لحها
َل٣ت في الخا ،٫وَل٣ت في ًىم ٚض ،وَل٣ت ُٞما بٗض ٚض.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم اليىم أو ً
غذا)
ؤو ٢ىله( :أهذ ػالم ً
()3
غذا أو بلذ غذ)

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ومجها بطا ٢ا( : ٫ؤهذ َال ٤الُىم ؤو ٚضا) ،جُل ٤في الخا ٫حٛلُبا لئلً٣إ.
والصخُذ ؤهه ال ً ٘٣بال في الٛض ألهه الُ٣حن .وَ٨ظا بطا ٢اٚ( :٫ضا ؤو بٗض ٚض) ؤو ٢ا( :٫بطا ظاء الٛض
ؤو بٗض الٛض)٦ .ظا ط٦غٍ الغاٞعي في ؤواثل حٗلُ ٤الُال ١في ال٨الم ٖلى الخٗلُ ٤باألو٢اث ،وَى مك٩ل
ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةن ؾُا٢ه الخسُحر"(.)4
في َظًً الترُ٦بحن جدىٍل بؼٍاصة الٓغو ٝوخغ ٝالُٗ( ٠ؤو) ،وفي حٗلُ ٤الُال ١باألو٢اث،
ّ
َ
ٟٞي الترُ٦ب ألاوٖ ٫ل ٤الُال ١بالُىم الظي َى ُٞه ،ؤو بُىم ٚض ٞ ،ـ (ؤو) جُٟض الخسُحر ،ومً ز َّم
ُ
ُ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي :بما ؤن جُل ٤الُىم ؤي في الخا٫؛ حٛلُبا لئلً٣إ ،وإما ؤن جُلٚ ٤ضا ،وَى ألاصر؛
ُ
َ
٢ىلهم( :ؤهذ َالٚ ٤ضا ؤو بٗض ٚض) ٞال ًُ َ
٣طخى بى٢ىٕ الُال ١في
الىظه الشاوي
ألهه الُ٣حن ،وٍىا٤ٞ
الٛض(.)5

(َ )1ظا الغؤي لل٩اؾاوي في ٦خابه :بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةم ،121/1 ،قغح َظا الغؤي :نىاُٞت ،هاجر ظمُل
ٖبضهللا ،أزش الذاللت الىدىٍت في اظخيباغ ألاخيام الفلهيت في هخاب بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةم ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
الجامٗت ألاعصهُت ،ألاعصن1225 ،م،م.113 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،228 :م.123:
( )3جغُ٦ب ع٢م ،224 :م.123:
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.123 :
(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.34 /4 ،٤
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ً
غذ)
ؤما في ٢ى ٫الغظل( :أهذ ػالم غذا ،أو كبذي خشبلذ ٍ

()1

ٟٞي َظا الترُ٦ب جدىٍل بؼٍاصة الٓغو ٝوخغ ٝالُٗ( ٠ؤو) ،وُٞه جغصًض بحن حٗلُ٣حنُٞ ،امغ
بالخُٗحنّ ٞ ،
ُٗحن ما بن ؤعاص الُال ١ؤو الٗخٞ ،٤ةطا ازخاع الُالَ ١ل٣ذ في الٛض ،وإن ازخاع الٗخ٤
ِ
ُٖخ ٤الٗبض في الُىم الظي بٗضٍ.

ً
أهذ ػالم ػللت مم ػللت)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
ً
()3
أهذ ػالم ػللت ملها ػللت)
ؤو ( ِ

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :م٘ :اؾم إلا٩ان الانُداب ؤو و٢خه ٖلى خؿب ما ًلُ ٤باالؾم ،وخغ٦خه خغ٦ت
بٖغاب ،وٍجىػ بىائٍ بالؿ٩ىن ٖلى لٛت ،ولم ًدٟٓها ؾِبىٍه ٞؼٖم ؤجها يغوعة.
وؤنل مٌ٘ :
معيٞ ،دظٞىا الُاء للخس.٠ُٟ
(ؤهذ َالَ ٤ل٣ت م٘ َل٣ت ؤو مٗها َل٣ت) ٞةجها
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢اِ :٫

َّ
جُلَ ٤ل٣خحن ،وٍٗ٣ان مٗا بخمام ال٨الم ،وُ٢لٗ٣ً :ان مخٗا٢بحن ،وجٓهغ ٞاثضة الخال ٝفي ٚحر
اإلاضزى ٫بها"(.)4

وط٦غ الىدىٍىن( )5ؤن َ(م َ٘) ٌ
جىىٍجها ،وصزى ِ ٫الجاع ِ(م ًْ) ٢بلهاٞ ،د٩ى ؾِبىٍه:
اؾم؛ بضلُل ِ
َ
َ َ
َ
اءة بًٗهم ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ ﭐ(َ( )6ظا ٌ
ط٦غ ِم ًْ
(طَب ِمً مٗه) ؤي :مً ٖىضٍ ،و٢غ ِ
معي) ؤي :مً ٖىضي(.)7
( )1جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.121:
( )2جغُ٦ب ع٢م ،18 :م.114:
( )3جغُ٦ب ع٢م ،14 :م.114:
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
(ً )5ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،مغظ٘ ؾاب 118/1 ،٤وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًا :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً
لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب ،2415/1 ،٤وؤًًا :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م،125 - 121 :
وؤًًا :ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب.131/2 ،٤
( )6ؾىعة ألاهبُاء ،مً آلاًت.14 :
( )7وهي٢" :غاءة ًدحى بً ٌٗمغ وَلخت بً مهغ ٝبالخىىًٍ في (ط٦غ) و٦ؿغ اإلاُم مً ِ(مً)" ،ابً ظجي ،املحدعب في
جبيحن وحىه شىار اللشاءاث وؤلاًظاح كنها( ،ص( )ٍ.ص.م) (وػاعة ألاو٢ا ،ٝاملجلـ ألاٖلى للكاون ؤلاؾالمُت2444 ،م)،
.32/1
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َ
وْ ٚىمّ ،
وٖضَا ؤبى ظٟٗغ الىداؽ في َظٍ الخالت خغٞا،
ووعصث ؾا٦ىت الٗحنٖ ،لى لٛت عبُٗت
وَى ٢ى ٫مغصوصٞ ،هي باُ٢ت ٖلى اؾمُتها ،وحؿ٨حن ُٖجها للًغوعة٦ ،ما بحن طل ٪ؾِبىٍه.
وحؿخٗمل (م٘) اؾخٗماالن:
مٗان ،خؿب ما ًلُ٤
خُيئظ زالزت
 ؤخضَما :بإن ج٩ىن مًاٞتٞ ،خلؼم الٓغُٞت ،ولها
ٍ
ٍ
باإلاًا ٝبلُه بٗضَا:
 oاؾم إلا٩ان الانُداب( ،ػٍض م٘ ٖمغو في اإلاسجض).
 oاؾم لى٢ذ الانُداب٦ ،ما في( :ظئخ ٪م٘ الٗهغ).
ٌ
(ٖى ــض)٦ ،ما في ال٣غاءة وخ٩اًت ؾِبىٍه.
 oاؾم مغاص ٝل ـ ـ ِ
 وآلازغ :بإن ج٩ىن مٟغصة ،وٖىضَا جلتزم الخىىًٍ ،وؾُإحي جٟهُلها في جغُ٦ب الخ.٤
(ؤهذ َالَ ٤ل٣ت مٗها َل٣ت) ؤن
(ؤهذ َالَ ٤ل٣ت م٘ َل٣ت) و ِ
ًالخٔ في الترُ٦بحن الؿاب٣حن ِ :
الجملت الىىاة ُٞه هي( :ؤهذ َال )٤ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا اإلاٗجى  ،ِ٣ٞبهما ؤعاص بُان ٖضص
الُل٣اثٞ ،اؾخسضم همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الخدىٍل بالؼٍاصة فأطاف اإلافلىٌ اإلاؼلم
ً
لبيان اللذد ،هما اظخخذم الـشف (مم) مظافا.
ٞةطا ٢اَ ٫ظٍ الٗباعة لؼوظخه اإلاضزى ٫بها ،وٗ٢ذ َل٣خان ،وَما بما ؤن(:)1
ٗ٣ً ا مٗا؛ ألن اإلاُٗت ج٣خطخي الًم واإلا٣اعهتٞ ،هاع ٦ما لى ٢ا( :٫ؤهذ َالَ ٤ل٣خحن) ،وٖلى
َظا  ،ج ٘٣الُل٣خان ٞىع جمام ال٨الم.
 ؤو ًٗ٣ا ٖلى الترجِب ،ؤي مخٗا٢بحن (َل٣ت بٗض َل٣ت).
ؤما بطا ٢اَ ٫ظٍ الٗباعة لٛحر اإلاضزى ٫بها:
ٗٞ لى الىظه ألاو( ٫اإلاُٗت) جٖ ٘٣لحها َل٣خان.
 وٖلى الىظه الشاوي (الترجِب) ال ج ٘٣بال َل٣ت واخضةٞ ،خ٨غاع ٧لمت (َل٣ت) بٗض (م٘) ،لم
ً ً٨للُٗ ،٠بهما ٧ان لئل٢غاع" ،وؤلا٢غاع َى ؤلازباع ًٖ خ ٤ؾاب٧ ،)2("٤إهه ٢ا( :٫ؤهذ

(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.21 ،21 /4 ،٤
( )2الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.144 /4 ،٤
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َالَ ٤ل٣ت ،م٘ َل٣ت ؾاب٣ت)؛ ولظا ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ومجها :بطا ٢ا( :٫له ٖلي صع ٌ
َم م٘
َم واخض؛ ألهه ٢ض ًغٍض :م٘ صع ٌ
صعَم) لؼمه صع ٌ
َم لي٦ ،ظا ظؼم به الغاٞعي في ٦خاب ؤلا٢غاع"(.)1

ً
وكمشا ،وبىشمم كمشو فأهذ ػالم)
ولمذ ص ًٍذا
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن ِ

()2

ّ
مٗل٣ا ٖلى الترُ٦ب الؿابٞ" :٤ال بض مً ٦الم ػٍض وٖمغو ،وألاصر ٦ -ما ٢اله
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي ِ
الغاٞعي -اقتراٍ ٧ىن ب٨غ م٘ ٖمغو و٢ذ ج٩لُمه٦ ،ما لى ٢ا :٫بن ٧لمذ ٞالها وَى عا٦ب"(.)3
ًالخٔ ؤن اإلاٗجى الٗمُ ٤لهظا الترُ٦ب ؤهه ؤعاص ؤن ٌٗلَ ٤ال٢ها بخ٩لُمها لؼٍض وٖمغو ،واقترٍ
ٌ
ٖمغو و٢ذ ج٩لُمه  ،ؤي ْؤن ج٩لم ػٍضا و(ٖمغو في خا٧ ٫ىن ب٨غ مٗه)؛ لظا جم جدىٍل
ؤن ً٩ىن ب٨غ م٘ ٍ
َظا اإلاٗجى الٗمُ ٤بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
(٧لمذ ػٍضا وٖمغا) ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ
ِ
الكغٍ ،وحٗلَُ ٤ال٢ها بخ٩لُمهما.

َ
ػٍاصة الٓغ( ٝم٘) في خا ٫ؤلاياٞت ،وَى ًضٖ ٫لى الاجداص في الى٢ذ؛ وطل ٪لُُٟض اقتراٍ
٧ىن ب٨غ م٘ ٖمغو َ
و٢ذ ج٩لُم ألازحر.
ِ ٍ
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
 ؤلاخال:٫
خُض خل الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ ،في جغُ٦ب الكغٍ
(٧لمذ).
ِ
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل ِ
ّ
٦ما خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
ّ
وخلذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،وعبِ بُجهما بالٟاء.
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،11 :م.112:
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.112 :
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ُ
وٖلُه ٞالترُ٦ب في الٗباعة الؿاب٣ت ؤصزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل٧ ،ان مً ؤَمها
همِ الؼٍاصةٞ ،ةطا ْ
٧لمذ ػٍضا وٖمغا ،و٧ان ٌ
ب٨غ م٘ ٖمغو و٢ذ ج٩لُمه وٖ ٘٢لحها الُال.١

أهذ ػالم كبل أن جذخلي الذاس)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
أهذ ػالم كبل أن أطشبً)
ؤو ( ِ

()1

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ل٢( ٟٔبل) الظي َى ه( ٌُ٣بٗض) مضلىله الخ٣ضم في الؼمانٞ ،ةطا ٢لىا :خهل
٦ظا ٢بل ٦ظا ٢بل ٦ظاٞ ،هل ٌؿخضعي وظىصَما ؤم ال؟ َى ٢غٍب مً ل ٟٔألاو٫؟  .....لّ ً٨
نغح
(ؤهذ َال٢ ٤بل ؤن جضزلي
الغاٞعي في َظٍ ال٩لمت بإجها ج٣خطخي الىظىص ،ومً ٞغوٖه ما بطا ٢اِ :٫
الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغب )٪وهدى طل ٪مما ال ًُ ُ٘٣بىظىصٍ٢ ،ا ٫البىقىجيً :دخمل وظهحن:
ؤخضَما :و٢ىٕ الُال ١في الخا٣٦ ،٫ىله٢( :بل مىحي) ،وؤصخهما :ال ً ٘٣ختى ًىظض طل ٪الصخيء،
ٞدُيئظ ً ٘٣الُال ١مؿدىضا بلى خا ٫اللٟٔ؛ ألن الهُٛت ج٣خطخي وظىصٍ"(.)3
ٍ
(٢بل) مً الٓغوٚ ٝحر اإلاخهغٞت خُض ال جٟاع ١الٓغُٞت بال بلى خالت قبحهت بها وهي الجغ ب ـ
ِ(مً)؛ ألن الٓغ ٝوالجاع واملجغوع ؤزىان(.)4
(ؤهذ َال٢ ٤بل ؤن جضزلي الضاع ؤو ٢بل ؤن ؤيغب )٪ؤعاص الؼوط ؤن ٌٗل٤
وفي َظًً الترُ٦بحن ِ
شخيء مٗحن ٦ضزى ٫الضاع ؤو ؤن ًًغبها  ،وٚحر طل ٪مً ألاٗٞا ٫التي ٢ض ج ٘٣ؤو ال
ٗٞل ٍ
َال٢ها ِ
بى٢ذ ِ
ج٘٣؛ ولظا ؤيا ٝهمُا مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الؼٍاصة ٞ ،ؼاص الٓغ٢( ٝبل) الظي ًضٖ ٫لى وظىص
ؤمغًٍ خهل ؤخضَما ٢بل آلازغٗٞ ،ىضما ج٣ى( :٫ظاء ػٍض ٢بل ٖمغو) "ٌؿخضعي َظا وظىصَما" ٦ما
ً٣ى ٫الغاٞعي( ،)5ؤي (مجيء ػٍض ٗٞمغو) ،وإلاا ؤياَ ٝظا الٓغ٢( ٝبل) في جغُ٦ب الُال ١اؾخضعى
َظا وظىص الٟٗل (صزىلها الضاع) ؤو (يغبه لها)ٞ ،متى ما ُوظض الٟٗل و ٘٢الُال ،١وَظا َى الغؤي

( )1جغُ٦ب ع٢م ،14 :م.113 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،42 :م.113 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.113 :
(ً )4ىٓغ :ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.122/1 ،٤
( )5الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.51 /4 ،٤
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ألاعجر ،وإن ٧ان َىا ٥مً ً٣ى ٫بإن الُال ٘٣ً ١في الخا ،٫ؤي ٞىع ٢ى ٫الٗباعة ،ؾىاء جد ٤٣الٟٗل
ؤم لم ًخد٦ ،٤٣ما لى ٢ا( :٫ؤهذ َال٢ ٤بل مىحي)؛ ألن ظمُ٘ ٖمغٍ ٢بل اإلاىث.
وَىا ٥ؤهماٍ ؤزغي ؤيُٟذ في الترُ٦ب هضٍادة ؤن اإلاهضعٍت وإخاللها هي واإلاًاعٕ بٗضَا
مدل اإلاهضع الهغٍذ (٢بل صزىل ٪الضاع) ؤو (٢بل يغب ،)٪وإخالٌ ًاء املخاَبت في (جضزلي) مدل
الاؾم الٓاَغ (الؼوظت) الىا ٘٢في مدل عٞ ٘ٞاٖل ،و٦ظل ٪إخالٌ ٧ا ٝالخُاب في (ؤيغب )٪مدل
الاؾم الٓاَغ (الؼوظت) الىا ٘٢في مدل ههب مٟٗى ٫به٦ ،ما خزف الٟاٖل (الاؾم الٓاَغ) في
(ؤيغب )٪وخل الًمحر اإلاؿختر مدله.
وٍإحي ؤلاؾىىي بترُ٦ب آزغ:

ْ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظاجه( :مً دخلذ مىىً كبل صاخبتها فهي ػالم)

()1

ٗٞلى َظا الغؤي بطا صزلذ واخضة ٢بل صزى ٫الباُ٢اث لم جُل ٤آلان ،بسال ٝنُٛت ّؤو.)2(٫
َظا الترُ٦ب صزله -مشل ؾابُ٣ه -همِ الخدىٍل بؼٍاصة (٢بل) ،وإن ٧ان ازخلٖ ٠جهما في بُ٣ت
ألاهماٍ ألازغي التي صزلخه ،ل ً٨الىمِ الظي جغ٦ؼ ٖلُه اإلاٗجى َى صزى٢( ٫بل) ،التي اؾخضعى
صزىلها في الترُ٦ب ؤن ًخد ٤٣الٟٗل بٗضَا (ٞخضزل بُ٣ت وؿاثه) ،ؤما بن صزلذ واخضة مً وؿاثه
ولم جضزل الباُ٢اثٞ ،لً ً ٘٣الُال .١ومً َىا ًٓهغ الٟغ ١بحن الٓغ٢(ٝبل) وبحن (ؤو )٫التي
ؾُإحي جٟهُلها في الترُ٦ب آلاحي.

ّ
ولذ جلذًىه ً
رهشا فأهذ ػالم)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن وان أوٌ ٍ

()3

زان ،و٢ض ال ً٩ىن٦ ،ما ج٣ى:٫
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :مٗجى ألاو ٫في اللٛت ابخضاء الصخيء زم ٢ض ً٩ىن له ٍ
ما ٫ا٦دؿبخه) ٣ٞض ً٨ؿب قِئا بٗضٍ و٢ض ال ً٨ؿب طل .... ٪بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ
(َظا ؤوٍ ٫
اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫بن ٧ان ؤو ٫ولض جلضًىه ط٦غا ٞإهذ َالٞ )٤ىلضث في مشالىا ط٦غا ،ولم جلض ٚحرٍ،
٢ا ٫الغاٞعي في حٗلُ ٤الُال٢ :١ا ٫الكُش ؤبى ٖلي :اج ٤ٟؤصخابىا ٖلى و٢ىٕ الُال ،١وؤهه لِـ مً
( )1جغُ٦ب ع٢م ،42 :م.113 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.113 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،14 :م.114 :
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قغٍ ٧ىهه ؤوال ؤن ً٩ىن بٗضٍ آزغا ،وإهما الكغٍ ؤن ال ًخ٣ضم ٖلُه ٚحرٍ ،وفي الخخمت وظه يُٗ٠
ؤهه ال ً ٘٣شخيء وؤن ألاو٣ً ٫خطخي آزغا ٦ما ؤن آلازغ ً٣خطخي ؤوال .ػاص في الغويت ٣ٞا :٫الهىاب ما
ه٣له الكُش ؤبى ٖلي ،زم ط٦غ ٦الم الؼظاط والاؾخضالٖ ٫لُه باآلًت"(.)1
بٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ٖما ؤخضزه صزى٢( ٫بل) في الترُ٦ب٢ ،اعهه بضزى ٫ل( ٟٔؤو ،)٫خُض
بن بصزا٢( ٫بل) في الترُ٦ب ٌؿخضعي ُّ
جد ٤٣ؤمغًٍ خهل ؤخضَما ٢بل آلازغ ،ؤما بصزا( ٫ؤو )٫في
زان و٢ض ال ً٩ىن ،وَظا ما خهل في الترُ٦ب( :بن ٧ان
الترُ٦ب ٌؿخضعي الابخضاء بصخيء ٢ض ً٩ىن له ٍ
ؤو ٫ولض جلضًىه ط٦غا ٞإهذ َال.)٤
ّ
ٌٗلَ ٤ال٢ها بإن ً٩ىن ؤو ٫ولض جلضٍ ط٦غاٞ ،هى اقترٍ
ٞاإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه َى ؤن الؼوط ؤعاص ؤن ِ
في اإلاىلىص ؤن ً٩ىن ط٦غا وؤن ً٩ىن ؤوال ال ًخ٣ضم ٚحرٍ ٖلُه ،ولِـ مً قغٍ ٧ىهه ؤوال ؤن ً٩ىن ب َ
ٗضٍ
ِ ِ
آزغا ،وَظا ما ط٦غٍ ؤبى بسخا ١الؼظاط في مٗجى ألاو ٫في اللٛتٞ :هى ابخضاء الصخيء ،وٍجىػ ؤن ً٩ىن
زان وٍجىػ ؤن ال ً٩ىن ،وَظا عؤي الىىوي ؤًًا ط٦غٍ مؿدكهضا ب٣ىله حٗالى:
له ٍ

ﱡﭐ ﲬ ﲭ

َ
ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ(ٞ ،)2هاالء اإلاظ٧ىعون َ
ون ُٟىا اإلاىجت
باألولى ،وَم ؤنال مى٨غون للبٗض ،وٍ٣ىلىن بإن لِـ لهم بال مىجت واخضة( ،)3وَظا ًشبذ ؤن ٧لمت
ُ
جا.٫
ألاو ٫ال ٌكترٍ ٞحها ؤن ً٩ىن لها ٍ
وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في اإلاؿإلت ؤجها بطا ولضث ؤو ٫مىلىص لها ط٦غا وٖ ٘٢لحها الُال ،١ؾىاء
ؤهجبذ بٗضٍ ؤم لم ُجىجب ٚحرٍ ،وَظا َى اإلاؿخٟاص مً بصزاّ ٫
(ؤو )٫في الترُ٦ب.
و٢ض ظاءث ٖضة ؤهماٍ ؤزغي للخدىٍل ،ؾاٖضث في الىنى ٫بلى اإلاٗجى اإلاغاص:
 الؼٍاصة
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ اإلا٩ىهت مً ٧ان واؾمها وزبرَا (٧ان ؤو ٫ولض جلضًىه ط٦غا) ٖلى
الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى الكغٍ.
زان و٢ض ال ً٩ىن.
ػٍاصة (ؤو )٫في الترُ٦ب الظي ٌؿخضعي الابخضاء بصخيء ٢ض ً٩ىن له ٍ
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111 ،114 :
( )2ؾىعة الضزان ،آلاًخان .11 ،14
(ً )3ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.212/8 ،٤
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ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
 ؤلاخال:٫
في ظملت (جلضًىه) خل الًمحر اإلاخهل (ًاء املخاَبت) مدل الاؾم الٓاَغ (الٟاٖل)٦ ،ما
خل الًمحر اإلاخهل (َاء الٛاثب) مدل الاؾم الٓاَغ (اإلاٟٗى ٫به)
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
٦ما خل الًمحر اإلاىٟهل ِ
ّ
٦ما خلذ الجملت الٟٗلُت (جلضًىه) في مدل ظغ نٟت لىلض.
ّ
ّ
٦ما خلذ الجملت اإلا٩ىهت مً (٧ان واؾمها وزبرَا) مدل ٗٞل الكغٍ ،وخلذ الجملت
الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،وعبِ بُجهما بالٟاء.

دخلذ داسفالن  -ما دام فالن فيها  -فأهذ ػالم)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٢ا :٫ال ؤ٧لم ػٍضا ما صام ٖمغو ٢اثماٞ ،مضلى ٫طلَ ٪ى الامخىإ ًٖ ال٨الم
وخُيئظ ٞم٣خطخى اللٟٔ
مضة صوام اجهاٖ ٝمغو بالُ٣امٞ ،لى ٗ٢ض ٖمغو زم ٢ام ،اه ُ٘٣الضوام،
ٍ
ؤهه ال ًدىض ،و٢ض ه٣له الغاٞعي في آزغ حٗلُ ٤الُال ١في الٟهل اإلاى٣ى ًٖ ٫بؾماُٖل البىقىجي،
ّ
ٞخدىٞ ٫الن مجها زم
صزلذ صاع ٞالن  -ما صام ٞالن ٞحها ٞ -إهذ َال)٤
٣ٞا :٫لى ٢ا ٫لؼوظخه( :بن
ِ
ٖاص بلحهاٞ ،ضزلتها ،ال جُل.)2("٤
ال٣اٖضة الىدىٍت في الٟٗل الىاسخ (صام) ؤن ٌؿب ٤ب ـ (ما) اإلاهضعٍت الٓغُٞت ،وؾمُذ مهضعٍت
ألجها ُج ََّ ٣ضع باإلاهضع ،وَى الضوامُ ،
وؾ ّمُذ ْغُٞت لىُابتها ًٖ الٓغ ،ٝوَى اإلاضة ،هدى ٢ىله حٗالى:
ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ( ،)3ؤي( :مضة صوامي ًّ
خُا)(ٞ ،)4الخٗبحر ب ـ (مضة) بقاعة بلى صاللت (ما) ٖلى الٓغُٞت،
والخٗبحر ب ـ (صوام) بقاعة بلى صالتها ٖلى اإلاهضعٍت.
وٖلُهٞ ،اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ؤن الؼوط ؤعاص حٗلَُ ٤ال ١ػوظخه بضزىلها صاع ٞالن،
ل٨ىه َّ
ُ٢ض َظا الكغٍ بمضة صوام َظا الصخو في صاعٍٞ ،ةطا ب٣ي ٞحها ٞترة زم زغط اهخٟى الضوام،
( )1جغُ٦ب ع٢م ،283 :م.154 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 :
( )3ؾىعة مغٍم ،مً آلاًت.12 :
(ً )4ىٓغ :ابً َكام ألاههاعي ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.121 ،124 /2 ،٤
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ُ َّ
ُل٤؛ "ألن بصامت اإلا٣ام الظي اوٗ٣ض ٖلُه الُمحن ٢ض اهُٗ٣ذ ،وَظا ْ
ٖى ٌص
وبظل ٪اهخٟى الُ٣ض ٞال ج
ُ
َ
ب٢امت مؿخإهٟت"(.)1
ظضًض وإصامت ٍ
ؤما بطا صام م٩ىزه في الضاعٞ ،ضزلذ الؼوظت الضاع في َظٍ الٟترة ،وٖ ٘٢لحها الُال٩ٞ ،١إهه ُ٢ض
الكغٍ بُ٣ضًً (الخىُ٢ذ والضوام) ،وَظا خهل بةياٞت همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الؼٍاصة
َ
(ػٍاصة ما صام) ٖلى الجملت الكغَُت ،ومً ز َّم ًم ً٨خهغ ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلذ َظا الترُ٦ب
ُٞما ًلي:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
(صزلذ صاع ٞالن) ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ
ِ
الكغٍ ،وحٗلَُ ٤ال٢ها بضزى ٫الضاع.
ػٍاصة ظملت (ما صام ٞالن ٞحها) اإلا٩ىهت مً( :ما) الٓغُٞت اإلاهضعٍت ،ونلتها (صام) وَى ٗٞل
هاسخ ًضزل ٖلى اإلابخضؤ والخبرٞ ،حر ٘ٞاإلابخضؤ وَؿمى اؾمه ،وٍىهب الخبر وَؿمى زبرٍ،
وَظٍ الجملت ُ٢ضث قغٍ صزى ٫الؼوظت لضاع ٞالن بمضة صوام َظا الصخو في صاعٍ.
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
 ؤلاخال:٫
خُض خل الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ ،في جغُ٦ب الكغٍ
(صزلذ).
ِ
و ّ
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
خل الًمحر اإلاىٟهل ِ
َّ
٦ما خلذ قبه الجملت (ٞحها) مدل اإلاٟغص (زبر ما صام اإلاىهىب).
ّ
٦ما خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
ّ
وخلذ الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،و ُعبِ بُجهما بالٟاء.
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن بياٞت الجملت الىاسخت (ما صام واؾمها وزبرَا) ؤٞاصث ُ٢ضا للجملت
الكغَُتٞ ،اقترٍ لى٢ىٕ الُال ١صزى ٫الؼوظت لضاع ٞالن مضة صوامه ٞحهاٞ ،ةن ازخل ؤخض الُ٣ىص
( )1الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.231/4 ،٤
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٧إن لم ًٞ ً٨حها و٢ذ الضزى ،٫ؤو ٚاصعَا لٟترة زم عظ٘ٞ ،ال ً ٘٣الُال ،١وَظا الخ٨م ال٣ٟهي ؤحى
َ
مً مٗجى (ما صام) التي ؤٞاصث الٓغُٞت واإلاهضعٍت ،ومً َز َّم ٧ان لضزىلها ٌ
ؤزغ في اإلاٗجى ،ومً ز ّم في
الخ٨م ال٣ٟهي.
وبٗض الخضًض ًٖ حٗلُ ٤الُال ١باألو٢اث ً ،إحي الخضًض ًٖ جدضًض الُال ١باألما:ً٦

٧إن ً٣ى ٫الغظل لؼوظخه  -وَما في مهغ مشال ( : -أهذ ػالم في مىت)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي(" :في) للٓغُٞت  ....بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫لؼوظخه  -وَما في
َّ
مهغ مشال ( : -ؤهذ َال ٤في م٨ت) ٟٞي الغاٞعي  ....ؤجها جُل ٤في الخا ،٫وجبٗه ٖلُه في الغويت؛
َّ
َّ
وؾببه ؤن اإلاُل٣ت في بلض مُل٣ت في باقي البالص ،ل ً٨عؤًذ في َب٣اث الٗباصي  ....ؤجها ال جُل ٤ختى
جضزل م٨ت ،وَى مخجه؛ ٞةن خمل ال٨الم ٖلى ٞاثضة ؤولى مً بلٛاثه" (.)2
اإلاخإمل في َظا الترُ٦ب ًجض ؤهه ػاص ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤قبه الجملت (في م٨ت) ،لً٨
الؼٍاصة َىا لم ُح ّ
ٛحر الخ٨م ال٣ٟهي في َظا الترُ٦ب؛ طل ٪ؤن جدضًض َال ١الؼوظت بم٩ان َّ
مٗحن ال
ِ
ٌ
ًصر؛ خُض بن اإلاُل٣ت في بلض مُل٣ت في باقي البلضان ،وٖلُه ٞالؼٍاصة َىا لم جازغ في الخ٨م ال٣ٟهي.
و٢ض ع ٌٞبٌٗ ال٣ٟهاء َظا الغؤي جبٗا لل٣اٖضة (ؤن خمل ال٨الم ٖلى ٞاثضة ؤولى مً بلٛاثه)،
َّ
وظٗلىا الخ٨م ال٣ٟهي ،ؤجها جُلٖ ٤ىض صزىلها م٨ت ،وَى عؤي عجخه ؤلاؾىىيٞ ،الترُ٦ب مدى َّ٫
بؼٍاصة الٓغُٞت اإلا٩اهُت ،وعبِ َال٢ها بهظٍ الٓغُٞت اإلا٩اهُت .

( )1جغُ٦ب ع٢م ،55 :م.188:
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤بازخهاع ٌؿحر ،م188 :
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()1

ومً ؤهىإ الخدىٍل بالؼٍاصة ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم ختى جخمم الثالر)
()2

ؤو ( :أهذ ػالم ختى أهمل زالزا)
ُ
()3
ؤو ( :أهذ ػالم ختى أوكم كليً زالزا)
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ههبذ اإلاًاعٕ بدتى في هدى ٢ىل( :٪أليغبً ال٩اٞغ ختى ٌؿلم)ٞ ،مظَب
البهغٍحن ؤجها خغ ٝظغ ،والىهب بٗضَا بةيماع ْؤن ،و٢ا ٫ال٩ىُٞىن :بجها هانبت بىٟؿها ،ولِؿذ

ّ
هي الجاعة ،وخُض ههبذ ٧اهذ للخٗلُل ٦ -ما مشلىا ، -وللٛاًت٣٦ ،ىل( :٪ؾغ ختى جُل٘ الكمـ).

وط٦غ ابً َكام وجبٗه ابً مال ٪ؤجها جإحي بمٗجى (بال)ٞ ،خ٩ىن لالؾخصىاء اإلاى ،ُ٘٣ويابُه ؤن ً٩ىن
َّ
(أل٢خلً ال٩اٞغ ختى ٌؿلم) بسال ٝما ًضٖ ٫لى الخ٨غاع ٧الًغب
مما ال ًخ٨غع ُٞه الٟٗل٣٦ ،ىل:٪
والؿحر وهدىَما.
ّ
ًىى قِئاٞ ،هل
بطا ٖلمذ طلٞ ،٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤ختى جخمم الشالر) ولم ِ
ج ٘٣واخضة ؤو زالر؟ ُٞه وظهان خ٩اَما الغاٞعي  ...ولم ًغجر قِئا .وُ٢اؽ ما ؾبُ ٤
و٢ىٕ الشالر،
ُ
زم ٢ا :٫وٍ٣غب مً َظٍ الهىعة ما بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤ختى ؤ٦مل زالزا ؤو ؤوٖ ٘٢لُ ٪زالزا)" (.)4
مٗان :اهتهاء الٛاًت وَى الٛالب ،والخٗلُل ،وبمٗجى بال في الاؾخصىاء
(ختى) خغً ٝإحي ألخض زالر ٍ
ّ
وَظا ؤ٢لها ،وحؿخٗمل ٖلى زالزت ؤوظه :ؤن ج٩ىن خغٞا ظا ًّعا بمجزلت (بلى) في اإلاٗجى والٗمل ،ومجغوعَا:
بما اؾم نغٍذ ؤو مهضع ماو ٫مً (ؤن) والٟٗل اإلاًاعٕ ،والىظه الشاوي :ؤن ج٩ىن ٖاَٟت بمجزلت
ُ
الىاو ،والشالض :ؤن ج٩ىن خغ ٝابخضاء ،ؤي ج َبخضؤ بها الجمل ،ؤي حؿخإه.)5(٠
واإلاخدب٘ لهظٍ التراُ٦ب التي ؤوعصَا ؤلاؾىىي ًجض ؤجها اخخىث ٖلى ٖضة ؤهماٍ للخدىٍلٞ ،الجملت
الىىاة (ؤهذ َال )٤ؤياٖ ٝلحها ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل وَى ػٍاصة (ختى) التي ظاءث َىا بمٗجى
ُ
اهتهاء الٛاًت ،وٖلُه ٞاإلاٗجى الٗمُ( ٤ؤهذ َال ٤بلى ؤن ج َّخمم الُل٣اث الشالر) ،وُٞه جدىٍل بدظٝ
( )1جغُ٦ب ع٢م ،83 :م.144 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،85 :م.141 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،88 :م.141 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.141 ،144 :
(ً )5ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 141 :وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام
ألاههاعي ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب 242/2 ،٤وما بٗضَا.
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َّ
(ؤن اإلاهضعٍت) اإلاًمغة بٗض ختى ،وُٞه جدىٍل باإلخال ٫خُض خلذ (ؤن اإلاًمغة والٟٗل اإلاًاعٕ
اإلاىهىب بها) في جإوٍل مهضع مجغوع بدتىٞ ،شبذ ؤن الىهب بٗض (ختى) بإن اإلاًمغة ال بدتى؛
وطل ٪ألجها خغ ٝمسخو باألؾماء ،وما ٌٗمل في ألاؾماء ال ٌٗمل في ألاٗٞا.)1(٫
ُ
(وٍ٣غب مً َظٍ الهىعة ما بطا
ولٗله ًٓهغ بىيىح في اإلاشالحن اللظًً ؤحى بهما ؤلاؾىىي ب٣ىله:
ُ
٢ا( :٫ؤهذ َال ٤ختى ؤ٦مل زالزا ؤو ؤوٖ ٘٢لُ ٪زالزا) – ؤن ختى َىا إلٞاصة اهتهاء الٛاًت٣ٞ ،ىله:
ُ
ُ
ُ
زالر ،ومً َىا ٧ان
(ختى ؤ٦مل) و (ختى ؤوٖ ٘٢لٌُ )٪ؿدكٗغ ٞحهما جخاب٘ الُل٣اث ختى جهل بلى ٍ
ُ َّ
الُ٣اؽ في الخ٨م ال٣ٟهي ؤن جُل ٤زالزا.
()2

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم هيف شئذ)
()3

و٢ىله( :أهذ ػالم كلى أي وحه شئذ)

()4

أبيذ)
و٢ىله( :أهذ ػالم إن شئذ أو ِ

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي ٠ُ٦" :للخا ،٫ؾىاء و ٘٢اؾخٟهاما ،هدى ٠ُ٦( :ػٍض؟) ،ؤو زبرا ،هدى( :اطَب
 ٠ُ٦قئذ).
َ
ّ
ُٞخٟغٕ ٖلُه ما ه٣له الغاٞعي ًٖ البٛىي٣ٞ ،ا :٫لى ٢ا( :٫ؤهذ َال٠ُ٦ ٤
ٖلمذ طل٪
بطا
ُ
ُ
قئذ)٢ ،ا ٫ؤبى ػٍض والٟ٣ا :٫جُل ٤قاءث ؤم لم حكإ ،و٢ا ٫الكُش ؤبى ٖلي :ال جُل ٤ختى جىظض
ُ
ُ
مكِئت في املجلـ ،بما مكِئت ؤن جُل ،٤وإما مكِئت ؤال جُل٢ .٤ا ٫البٛىي :و٦ظا الخ٨م في ٢ىله:
ؤبِذ)ٞ ،م٣خطخى الل ٟٔو٢ىٕ
(ؤهذ َالٖ ٤لى ؤي وظه قئذ) ،ولى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن قئذ ؤو ِ
ٗ٢ضث) "(.)5
٢مذ ؤو
ِ
الُال ١بإخض ألامغًٍ :بما اإلاكِئت ؤو ؤلاباء٦ ،ما لى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن ِ
في َظٍ التراُ٦ب جدىٍل بالؼٍاصةٞ ،الجملت الىىاة ُٞه هي( :ؤهذ َال )٤ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع
ٖلى َظا اإلاٗجى  ،ِ٣ٞبهما ؤعاص بً٣إ الُالٖ ١لحها ؾىاء قاءث ؤم لم حكإٞ ،جاء بإصواث جُٟض َظا
(ً )1ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب ،244/2 ،٤و ًىٓغ ؤًًا  :الباع ،مـاهش هـشٍت
الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘ ؾاب.44: ،٤
( )2جغُ٦ب ع٢م ،13 :م.112 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،15 :م.112 :
( )4جغُ٦ب ع٢م ،18 :م.112 :
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
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ُ
اإلاٗجىٞ ،جٗل الترُ٦ب ألاو ٫مدىال بؼٍاصة ( )٠ُ٦التي جُٟض الخاٞ ،٫خُل ٤قاءث ؤو لم حكإ ،وَى
ٌكبه ٢ىله( :ؤهذ َالٖ ٤لى ؤي وظه قئذ)٨ٞ ،الَما ًُىٖ ٘٢لحها الُال ،١ؾىاء قاءث ؤو ال.
ؤبِذ)ٞ ،الخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ىٕ الُال ١لى ٢امذ بىاخض مً
ولى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن قئذ ؤو ِ
الٟٗلحن (مكِئت الُال ١ؤو ؤلاباء) ٦ما لى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن ٢مذ ؤو ٗ٢ضث)  ٘٣ُٞالُالٖ ١لحها لى
٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن (الُ٣ام ؤو الٗ٣ىص) ،وَى ٌكبه ما َّ
صزلذ الضاع ؤو
ج٣ضم في جغُ٦ب (بن
ِ
٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال )٤خُض ُٖٗٞ ٠لي قغٍ بإصاة الُٗ( ٠ؤو) التي جُٟض و٢ىٕ الُال ١بخد٤٣
ِ
ؤخض الٟٗلحن.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظاجه( :ول مىىً ػالم ػللت)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :نُٛت ٧ل ٖىض ؤلاَال ١مً ؤلٟاّ الٗمىم الضالت ٖلى الخٟهُل ،ؤي زبىث
الخ٨م ل٩ل واخض ،و٢ض ًغاص بها الهُئت الاظخماُٖت ب٣غٍىت.
بطا ج٣غع َظا ٞمً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫ؤظىبي لجماٖتُّ :
(٧ل مً ؾب ٤مى٨م ٞله صًىاع)
ٞؿب ٤زالزت ًٗٞ ،الضاع٧ي ؤن ٧ل واخض مجهم ٌؿخد ٤صًىاعا٦ .ظا ه٣له ٖىه الغاٞعي ّ
وؤ٢غٍ٢ ،ا:٫
بسال ٝما لى ا٢خهغ ٖلى َ(م ًْ) ،وُ٢اؽ َظا ؤهه لى ٢ا ٫ليؿاثه٧( :ل مىَ ً٨الَ ٤ل٣ت) ٖ ٘٣ُٞلى
٧ل واخضة مجهً َل٣ت ابخضاء ،وال ه٣ىٖ ٘٣ً :٫لى ٧ل واخضة مجهً ظؼء مً َل٣ت ،زم ٌَ ْؿغي"(.)2
بن اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖىهغًٍ مً ٖىانغ الخدىٍل بالؼٍاصة ،ألاو٫
مجهماَ :ى بياٞت (٧ل) في ؤو ٫الترُ٦ب إلٞاصة مٗجى الٗمىم ،ؤي زبىث الخ٨م ل٩ل واخض ،وبظل٪
ُجُـ َّـل٧ ٤ل واخضة مً ػوظاجه َل٣ت ،ولِـ ؤن مجمىٕ الؼوظاث ًٖ ٘٣لحهً َل٣ت واخضة َّ
ج٣ؿم
بُجهً ،وَظا الترُ٦ب ٌكبه ٢ىله(٧( :)3ل عظل ٌكبٗه عُٟٚان ٚالبا) ٞالخ٨م ٖلى ٧ل ٞغص ،ال ٖلى
املجمىٕ٩ٞ ،ل عظل ٌكبٗه عُٟٚان ال مجمىٕ الغظا ،٫ولِـ ٣٦ىله٧( :ل عظل ًدمل الصخغة
الُٗٓمت) ٞاإلا٣هىص ُٞه ؤن مجمىٕ الغظاً ٫دملىن الصخغة الُٗٓمت ،ولِـ ٧ل ٞغص مجهم
ٌؿخُُ٘ خملها بمٟغصٍ.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،14 :م.112 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 ،112 :
(ً )3ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الخمهيذ في جخشٍج الفشوق كلى ألاصىٌ  ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً َُخى( ،1ٍ ،بحروث :ماؾؿت
الغؾالت2482 ،م) ،مَ ،148 :امل ( )1و (.)3
168

وٖىهغ الؼٍاصة آلازغَ :ى بياٞت اإلاٟٗى ٫اإلاُلّ ٤
اإلابُــً للٗضص ،خُض ّبحن ؤن ل٩ل واخضة مجهً
ِ
ُ
َل٣ت حؿغي(ٖ )1لى الباقي ٦ما ُ٢ل في ؤن ٧ل ظؼء مً َل٣ت َى
َل٣ت واخضة ،ولِؿذ ظؼءا مً
ٍ
َل٣ت؛ "ألن الُال ١ال َّ
ًدبٌٗ"(.)2
()3

وإطا ٢ا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم ول ًىم)

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال٧ ٤ل ًىم) ٞىظهان :ؤخضَما  ....ؤجها جُل٧ ٤ل ًىم َل٣ت
ختى جخ٨مل الشالر ،والشاوي :ال ً ٘٣بال واخضة ،واإلاٗجى :ؤهذ َال ٤ؤبضا"(.)4
ُ
ٟٞحها جدىٍل بؼٍاصة (٧ل) ،وإياٞتها ل٩لمت ًىم؛ وَظا ما ظٗل اإلاٗجى في الترُ٦ب ْؤن جُل٧ ٤ل
َ
ًىم َل٣ت ختى ج٨خمل الشالر .وَىا ٥مً ّ
ٞؿغ اإلاٗجى ب ـ (ؤهذ َال ٤ؤبضا) ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي
ٞحها ؤهه ال ً ٘٣بال َل٣ت واخضة.

ومً ؤبغػ التراُ٦ب التي اخخىث ٖلى ٖىهغ الخدىٍل بالؼٍاصة هي جل ٪التراُ٦ب التي اخخىث ٖلى
الاؾخصىاء؛ طل ٪ؤن ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :ؤهذ َالُٞ )٤ه بً٣إ للُال ١مً ٚحر ُ٢ضٞ ،ةطا ٢ا( :٫ؤهذ
َال ٤زالزا بال َل٣ت) ٣ٞض ؤياُٞ ٝه مٗجى ظضًضا ،وزىاٍ ًٖ م٣خطخى بَال٢ه ،ؤي ّ
ُ٢ضٍ بهظا
الاؾخصىاء ؛ ولظا ّ
ٖضٍ ال٣ٟهاء هىٖا مً الخٗلُٞ ،٤الخٗلُ ٤بالكغٍ ًشجي الل ًٖ ٟٔم٣خًاٍ ،و٦ظل٪
الاؾخصىاء( ،)5ؤي ٠بلى طل ٪ؤن في الاؾخصىاء بزغاط بٌٗ الصخيء مىه ،وَظا ما ًاصي بلى ازخالٝ
الخ٨م ال٣ٟهي؛ ولظا ّ
زهه ال٣ٟهاء بمؼٍض اَخمامٞ ،الغاٞعي ًٟغص بابا مؿخ٣ال ًٖ الاؾخصىاء في
الُال ،)6(١ومشله الىىوي(.)7
( )1الؿغاًت" :هي صاللت اللٖ ٟٔلى بٌٗ الصخيء ويٗا ،وَؿغي ٖلى ظمُٗه خ٨ما؛ لٗضم ظىاػ ججؼثخه في الخ٨م،
٦بٌٗ الُل٣ت"ً ،ىٓغ :جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي ل٨خاب ال٩ى٦ب الضعي لئلؾىىي ،1ٍ ،م.188 :
( )2الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.81/8 ،٤
( )3جغُ٦ب ع٢م ،32 :م.112 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
(ً )5ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.41/8 ،٤
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.11/4 ،٤
(ً )7ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.42/8 ،٤
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ّ
وُٞما ًلي بٌٗ اإلاؿاثل التي صز َل ٞحها ٖىهغ الؼٍاصة بةياٞت الاؾخصىاء ٞإزغ ٖلى الخ٨م
ال٣ٟهي:

ً
ً
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم زالزا إال زالزا)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ ١باَلُ ،وه٣ل في الاعحكا ًٖ ٝالٟغاء ؤهه ًجىػ ؤن ً٩ىن
َّ
ػاثضا ًٖ اإلاؿدشجى مىه ،ومشل ب٣ىلهٖ( :لي ؤل ٠بال ؤلٟحن)٢ ،ا :٫بال ؤهه ً٩ىن مىُٗ٣ا.
َ
هذ َال ٤زالزا بال زالزا) وهدى طلٞ ،٪ةن
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت :ما بطا ٢ا( :٫ؤ ِ
الاؾخصىاء ًبُل وٍ ٘٣الشالر"(.)2
ًغي ؤبى خُان وؤصخابه ؤن الىداة اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن ً٩ىن اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢ا
للمؿدشجى مىه ،وال ػاثضا ٖلُهٞ ،ال ًجىػ ؤن ج٣ىٖ( :٫ىضي ٖكغة بال ٖكغة) ،والٖ( :ىضي ٖكغة بال
ُْ َ ْ
ؤخض ٖكغ)( ،)3ومٗجى الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ ١ؤن ً٩ىن ُٞه اإلاؿدشجى َػا ِثضا ٖلى اإلا ْؿدشجى ِم ْى ُه ؤو ًمازله،
َّ
وٖضٍ ؤبى خُان ،وآلامضي ،وال٣غافي اؾخصىاء باَال؛ إلًٞاثه بلى اللٛى(ٞ ،)4هى عظىٕ بٗض ب٢غاع؛ لظا
اقترٍ ال٣ٟهاء في ؤؾلىب الاؾخصىاء ؤال ً٩ىن مؿخٛغ٢ا؛ لُب٣ى ٌ
شخيء مً اإلاؿدشجى مىه(.)5
ِ
ٞاإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤن ُٞه ػٍاصة وإخال :٫خُض ػٍضث (زالزا) وهي هاثب ًٖ اإلاٟٗى٫
ّ
ُ
َّ
َّ
هضع مدظو ،ٝو٢ض ج٣ضم قغح
اإلاُل ،٤ؤي اإلاهضعٞ ،دل مدل اإلاهضع ٖضصٍ ،وٖضٍ بًٗهم وٗخا إلا ٍ
طل ٪بالخٟهُل(.)6
٦ما جم ػٍاصة ؤؾلىب الاؾخصىاء اإلا٩ىن مً اإلاؿدشجى مىه وَى ٧لمت (زالزا) ،وؤصاة الاؾخصىاء (بال)،
واإلاؿدشجى وَى ٧لمت (زالزا).

( )1جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.114 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
(ً )3ىٓغ :ؤبى خُان ألاهضلسخي ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2444/1 ،٤
(ً )4ىٓغ :حٗلُ ٤مد٦ ٤٣خاب ال٩ى٦ب الضعي ،دمحم خؿً ٖىاص ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.13/4 ،٤
(ً )6ىٓغ :م 221 :مً َظٍ الضعاؾت.
171

وٍالخٔ ؤن اإلاؿدشجى ًمازل اإلاؿدشجى مىه في الٗضص ،وَظا ما ٌُؿمى باالؾخصىاء اإلاؿخٛغ٦ ،١ما
ج٣ىٖ( :٫ىضي ٖكغة بال ٖكغة) ،وَظا الاؾخصىاء باَل ٖىض ؤبي خُان وٚحرٍ مً الىداة؛ إلًٞاثه بلى
اللٛى ،وٖلُه  ٘٣ُٞالُال ١زالزا ،وال ٌُؿدشجى مىه شخيء.
(ؤهذ َال ٤زالزا بال زالزا )
اؾخصىاء باَل (مـلػي).
وفي َظا ما ٌُكحر بلى ؤن همِ الؼٍاصة لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن إلٞاصة مٗجى ،ؤو ًترجب ٖلى
َ
ُ
وظىصٍ َ
اللٛى في
ؤقبه
بياٞخه حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي ،وَظا ما ُوظض في الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ ١الظي
ال٨الم.

ومشله ٢ى ٫الغظل( :ول امش ٍأة لي ػالم إال كمشة)
أهذ)
ؤو في ٢ىله لؼوظخه( :ول امش ٍأة لي ػالم إال ِ

()1

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٢ا٧( :٫ل امغ ٍؤة لي َال ٤بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ) ولم ً ً٨له ٚحرَاٞ ،ةن الُال١
ًٖ ٘٣لحها٦ ،ما ظؼم به الغاٞعي في ال٨الم ًٖ ال٨ىاًاث"(.)3
ٞةطا ٢ا ٫الؼوط٧( :ل امغ ٍؤة لي َال ٤بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ) ولم ً ً٨له ٚحرَا٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُ٤
(٧ل امغؤة لي َال ،)٤وَى لِـ له بال هي ٞضزلذ في الخ٨م ،ؤي وٖ ٘٢لحها الُالٞ ،١ةطا ٢ا( :٫بال
ؤهذ) ؤو َّ
ؾماَا باؾمهاٞ ،ى ٘٢اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢ا للمؿدشجى مىه ؤي (ممازال له) ٩ٞإهه باؾخصىاثه ب ـ :
(بال ؤهذ) ًغٍض ؤن ًسغظها مً الخ٨م بٗض ؤن صزلذ ُٞه ،ووٖ ٘٢لحها الُال١؛ ولظا ٣ٞىله( :بال)
َ
اؾخصىاء باَل ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى و٢ىٕ الُالٖ ١لحها.
واإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب٧( :ل امغ ٍؤة لي َال ٤بال ٖمغة ؤو بال ؤهذ) ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ
مً ؤهماٍ الخدىٍل٧ ،ان مً ؤَمها همِ الؼٍاصة ،خُض ؤيا ٝؤؾلىب الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ ١الظي جم
بلٛائٍ ،وٖضم اؾخصىائها به مً الُال ١بٗض و٢ىٖها ُٞه.

( )1جغُ٦ب ع٢م ،214 :م.114 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.114 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
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ل ً٨لى َّ
ٖبر ب ـ (ٚحر) ؤو (ؾىي) بض( ٫بال)

٣٦ى ٫الغظل لؼوظخه( :ول امشأة لي غحرن ٌ
ػالم)
ِِ
ٌ ()2
ؤو في ٢ىله ( :ول امشأة لي ظىان ػالم)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :اج ٤ٟالىداة ٖلى ؤن ؤنل (ٚحر) َى الهٟت ،وؤن الاؾخصىاء بها ٖاعى بسالٝ
(بال) ٞةجها بالٗ٨ـ ،وَكترٍ ٞحها  -ؤي في ٚحر -ؤن ً٩ىن ما ٢بلها ًىُلٖ ٤لى ما بٗضَاٞ ،خ٣ى:٫
(مغعث بغظل ٚحر ٖا٢ل) ،وال ًجىػ ؤن ج٣ى( :٫مغعث بغظل ٚحر امغؤة)  ...بسال( ٝال) الىاَُت ٞةجها
بالٗ٨ـ .وٗم بطا ٧اها ٖلمحن ظاػ الُٗ ٠بال (الىاُٞت) و ب ـ (ٚحر).
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ٧ىن ٚحر ؤنلها للهٟت ما بطا ٢ا ٫لهٖ( :لي صع ٌ
َم ٚحر
َ
صاه٣ٞ ،)3(٤الذ الىداة :بن عٚ َ٘ ٞحراٗٞ ،لُه صعَم جام ألهه نٟت ،واإلاٗجى (صعَم ال صاه ،)٤وُ٢ل :بهه
ٍ
مىهىب ٖلى الاؾخصىاء  -وَى اإلاكهىعُٞ -لؼمه (زمؿت صواه .... )٤وألا٦ثرون ٦ -ما ٢اله الغاٞعي-
خملىٍ ٖلى الاؾخصىاء  ،وإن ؤزُإ في ؤلاٖغاب؛ ألهه الؿاب ٤بلى ٞهم ؤَل الٗغ.ٝ
َ
ومجها :بطا ٢ا٧( :٫ل امغؤة لي ٚحر ٥ؤو ؾىاٌ ٥
َال ،)٤ولم ً ً٨له بال املخاَبت ،وجٟغَٗه ٖلى ٦الم
ِِ

الىداة ٢ض ٖلم مما ؾب ،٤واإلاى٣ىُٞ ٫ه ٖ-ىضها -ؤن الُال ١ال ً.)4("٘٣

وال٣اٖضة الىدىٍت في (ٚحر)٣ً :ى ٫ابً مال" :٪ؤنل (ٚحر) ؤن ج ٘٣نٟت ،وؤنل (بال) ؤن ٌؿدشجى
بها ،زم ُخ ِملذ ٧ل واخضة مجهما ٖلى ألازغي ُٞما هي ؤنل ُٞه"()5؛ طل ٪ؤن بحن (بال) و (ٚحر) ٢غابت في
ٌ
َ
الىا ٘٢بٗضَما مسال ٠إلاا ٢بلهٞ ،لما اظخم٘ ما بٗض (ٚحر) وما بٗض (ؤصاة الاؾخصىاء)
اإلاٗجى ،خُض بن

( )1جغُ٦ب ع٢م ،12 :م ،144 ،و٢ض ج٨غع بغ٢م ،213 :م ،114 :وبغ٢م ،211 :م.111:
( )2جغُ٦ب ع٢م ،11 :م ،144 ،و٢ض ج٨غع بغ٢م ،211 :م.111:
( )3الضاه :٤مً ألاوػان وَى ُؾ ُ
ضؽ الضعَمً ،ىٓغ :الجىَغي ،الصحاح ،مغظ٘ ؾاب ،2455/4 ،٤باب (صهٞ)٤الضعَم:
ؾخت صواه.٤
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.144 ،148 :
( )5ابً مال ،٪ششح الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب.148/1 ،٤
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في مٗجى اإلاٛاًغة إلاا ٢بلهماُ ،خملذ ؤم ؤصواث الاؾخصىاء (بال) في بٌٗ اإلاىاي٘ ٖلى ٚحرُ ،
وخملذ (ٚحر)
ٖلى (بال) في بٌٗ اإلاىاي٘(.)1
ومما ظاءث ُٞه (ٚحر) ٖلى ألانلٞ ،جاءث نٟت للى٨غة

()2

٢ ،ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ

()3

ﲴﱠ .
ﲵ
ﲰﲱﲲﲳ
()4
ٚحر ِ٥
ومشال "بطا ٖاجبذ الؼوظت ػوظها بى٩اح ظضًض" ٞإعاص ؤن ًُمئجها٣ٞ ،ا٧( :٫ل امغؤة لي ِ
ٌ
ٌ
َال )٤ولم ً ً٨له ٚحرَا ٞ ،اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ط٦غٍ
ؾىا٥
َال )٤ؤو (٧ل امغؤة لي
ِ
ُ
ٌ
ؤلاؾىىي ًّ
(ٚحر )٥لم ج ِِ ٟض الاؾخصىاء ،ولِـ اإلاٗجى٧( :ل
هها بإهه٧( :ل امغ ٍؤة
ٍ
مٛاًغة لَ ٪ال٩ٞ ،)٤لمت ِ
ٚحر - ٥بال  -ؤهذ) ،بهما اإلاٗجى٧( :ل امغؤة لي مىنىٞت بإجها ٚحرٞ ٥هي ٌ
امغؤة ٌ
َالَ ٤
َال ،)٤وَى لِـ
ٍ

ُ
ٚحرَاٞ ،ىٗ٢ذ (ٚحر) نٟت مجغوعة المغؤة
له مً اليؿاء ٚحرَاٞ ،ال ً ٘٣الُال ١ال ٖلحها وال ٖلى ِ

مجغوع ،و(َال )٤زبر اإلابخضؤ ،والجاع واملجغوع (لي) مخٗل٣ان بامغؤة.
مًا ٝبلُه
الىاٗ٢ت
ٍ
ٍ
ٚحرَ ٥الً ) ٤جض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ
واإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب٧( :ل امغ ٍؤة لي ِ
الخدىٍل٧ ،ان مً ؤَمها همِ الؼٍاصة ،خُض ؤيا ٝالىنٞ ،٠ىن٧ ٠ل امغ ٍؤة له بإجها مٛاًغة
َ
َ
للمساَبت وؤزبر بإن مً َظا ونٟها ج٩ىن َال٣ت ،وَى لِـ له ٚحرَا ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها
ٚحرَا.
َى ٖضم و٢ىٕ الُال ١ال ٖلحها وال ٖلى ِ
وؤلاؾىىي ًغصٚ( ٝحر) ب ـ (ؾىي) مما ٌٗجي ؤهه ًجٗل لهما الخ٨م هٟؿهٞ ،جاءث (ؾىي) َىا
(٧ل امغؤة له)ٞ ،اإلاٗجى٧( :ل امغؤة لي ؾىاٌ ٥
بمٗجى ٚحرُ ،وو ِن َٟذ بها ُّ
َال ،)٤وَى لِـ له مً اليؿاء
ٍ
ٚحرَا ،وٍجضع ال٣ى ٫بن (ؾىي) ازخل ٠الٗلماء ٞحها،
ؾىاَاٞ ،ال ً ٘٣الُال ١ال ٖلحها وال ٖلى ِ
ُ
وؾُىعص َظا الخال ٝفي جدلُل الترُ٦ب آلاحي.

( )1ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي  ،مغظ٘ ؾاب 52/1 ،٤وما بٗضَا.
(ًُ )2ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.282 /2 ،٤
( )3ؾىعة ٞاَغ ،مً آلاًت.15 :
(ً )4ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الخمهيذ في جخشٍج الفشوق كلى ألاصىٌ  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.145 :
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لى ٢ا ٫الؼوط( :ول امشأة لي ظىي التي في اإلالابش ٌ
ػالم)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ط٦غ الخىاعػمي في ٦خاب (ألاًمان) مً (ال٩افي) ؤن عظال متزوظا زُب امغؤة
ٞامخىٗذ؛ ألهه متزوطٞ ،ىي٘ امغؤجه في اإلا٣ابغ ،زم ٢ا٧( :٫ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ ٌ
َال،)٤
٣ٞا :٫ال ًٖ ٘٣لُه الُال ،١م٘ ؤن ظماٖت ٢الىا :بن ؾىي ال ج٩ىن للهٟتٟٞ ،ي (ٚحر) م٘ الاجٟا١
ٖلى الىن ٠بها ؤولىٞ ،اٖلمه"(.)2
وال٣اٖضة الىدىٍت في ؾىي(:)3
 عؤي الخلُل وؾِبىٍه وظمهىع البهغٍحن :ؤجها ْغ ٝم٩ان ،وال جسغط ًٖ الٓغُٞتّ ،
وٍاولىن
ما ظاءث ُٞه مً ٦الم الٗغب اؾما ٚحر ْغ٣ٞ ،ٝىلَ( :٪ظا عظل ؾىاء )٥بمجزلت(:م٩اه.)٪
 عؤي الغماوي والٗ٨بري :ؤجها حؿخٗمل ْغٞا مىهىبا ٖلى الٓغُٞت ٚالبا ،وحؿخٗمل ٛ٦حر
٢لُال.
 عؤي ال٩ىُٞحن وجبٗهم ابً مال :٪ؤجها حؿخٗمل ْغٞا ،وحؿخٗمل اؾما ٚحر ْغ ،ٝوؤن
الاؾخٗمالحن ؾىاء٣ً ،ى ٫ابً مال:٪

ُّ
وٖضٍ مً الٓغوُ ٝمكتهغ

ؾىي ٛ٦حر في ظمُ٘ ما ط٦غ

ٞحري ؤجها ٛ٦حر مٗجى وإٖغابا ،وٍاٍضٍ خ٩اًت الٟغاء( :ؤجاوي ؾىا )٥ؤي( :ؤجاوي ُ
ٚحر.)٥
وٖلُهٞ ،ةطا ٢ا ٫الؼوط٧( :ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ ٌ
َالٞ ،)٤اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب
ؤن ج٩ىن (ؾىي) نٟت مشل ٚحرٞ ،هى إلاا ؤعاص ؤن ًبحن لخُُبخه ؤهه ٚحر متزوط ،بحن ؤن ٧ل امغؤة له
(ً٩ىن ونٟها بإجها ٚحر التي في اإلا٣ابغ) هي َال ،٤ولِـ له امغؤة ٚحر التي ويٗها في اإلا٣ابغ؛ ولظا ال
ً ٘٣الُال ،١م٘ ؤن ظماٖت ٢الىا بإن ؾىي ال ج٩ىن نٟت.
واإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب٧( :ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ ٌ
َالً )٤جض ؤهه اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ
مً ؤهماٍ الخدىٍل٧ ،ان مً ؤَمها همِ الؼٍاصة ،خُض ؤيا ٝالىن ٠بؿىيّ ،
ٞبحن ؤن ٧ل امغ ٍؤة

( )1جغُ٦ب ع٢م ،11 :م.144 ،
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.144 :
(ً )3ىٓغ :قغح املخ ٤٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض :كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالًَ ،143 -144/1 ،امل
(.)1
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َ
مىنىٞت بإجها ٚحر التي في اإلا٣ابغ هي َال ،٤وَى لِـ له ٚحرَا ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى
ٖضم و٢ىٕ الُالٖ ١لحها.

ولى ٢ا ٫الغظل( :وعاةي ػىالم إال كمشة)

()1

و٢ا( :٫ػللذ هؤالء إال هزه) وأشاسإلى صوحخه

()2

ٞةن (بال) ؾخ٩ىن بمٗجى (ٚحر) وفي َظا بخالُ ٫
ؾُٗغى في مىيٗه.

وَىاٌ ٥
هىٕ آزغ مً الاؾخ صىاء في جغاُ٦ب الُال ١وَى :حٗلُ ٤الُال ١بمكِئت هللا٣ٞ ،ض "اقتهغ
في ٖغ ٝؤَل الكغٕ حؿمُت الخٗلُ ٤بمكِئت هللا -حٗالى -زانت اؾخصىاء"(.)3

ٞةطا ٢ا ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم إن شاء هللا)
أهذ ػالم)
ؤو ٢ا( :٫إن شاء هللا ِ

()4

لخٗىصٍ لهاُّ :
ُٞىٓغ في ٢ىله (بن قاء هللا) َل ؾب٣ذ ال٩لمت بلى لؿاهه ّ
جإصبـا م٘ هللا ،ؤو ٢هض
الخبر ٥بظ٦غٍ ،ؤو بقاعة بلى ؤن ألامىع ٧لها بمكُئخه ؾبداهه ،ولم ً٣هض بها حٗلُ٣ا مد٣٣ا ،لم ًازغ
طل ،٪وو ٘٢الُال.١
ؤما بطا ٢هض بها الخٗلُ ٤خ٣ُ٣ت ؤي حٗلُ ٤بً٣إ الُال ١بمكِئت هللاٞ ،ةهه ال ً ٘٣الُال١؛ ألهه
ٖل٣ه بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا ال ُحٗلمٞ ،لم ًلؼم بالكٌ ٪
شخيء(.)5
ٌ
وؾىاء لى ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤بن قاء هللا) ؤو (بن قاء هللا ؤهذ َال )٤ؤو (متى قاء هللا).

( )1جغُ٦ب ع٢م ،218 :م.112 ،
( )2جغُ٦ب ع٢م ،214 :م.112 ،
(ً )3ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.58/8 ،٤
(َ )4ظان الترُ٦بان لم ًغصا هها في جغاُ٦ب ؤلاؾىىي ،ل ً٨ؤقغث بلحهما لبُان ؤزغ ػٍاصة (بن قاء هللا) في جغاُ٦ب الُال،١
ومىه لُخطر جٟؿحر الترُ٦ب الخالي( :خٟهت وٖمغة َال٣ان بن قاء هللا) الظي ؤوعصٍ ؤلاؾىىي
بةًجاػ قضًض .
ٍ

(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ، 11/4 ،٤وٍىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن،
ّ
مغظ٘ ؾاب ،43/8 ،٤وٍىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.123/4 ،٤
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وإطا ٢ا ٫الغظل( :خفصت وكمشة ػاللان إن شاء هللا)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىيَ :ظا "مً الاؾخصىاء ٖ٣ب الجمل"( ،)2ومٗجى طل ٪ؤن في َظا الترُ٦ب اؾخصىاء
باإلاكِئت بٗض الجملخحن؛ بط الخ٣ضًغ( :خٟهت َال ،٤وٖمغة َال ،٤بن قاء هللا)ٞ ،الخال٨ً ٝمً في
ؤن الاؾخصىاء ًغظ٘ بلحهما  -ؤي الجملخحن -ؤم بلى ألازحرة ٖ -مغة َال-٤؟(.)3
ٞ الىظه ألاوً :٫ىهغ ٝالاؾخصىاء بلحهما ،وٖلُه لم جُل ٤واخضة مجهما؛ ألهه ٖلَ ٤ال٢هما
ُ
بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا ال حٗلم.
 ؤما الىظه الشاويُٞ :ىهغُٞ ٝه الاؾخصىاء بلى ما ًلُه ،ؤي بلى الجملت ألازحرة (ٖمغة َال،)٤
َّ
وٍم ً٨جمشُلها َ٨ظا :خٟهت َال( ،٤وٖمغة َال ٤بن قاء هللا) ،وٖلُه جُل ٤خٟهت وال
جُلٖ ٤مغة؛ ألهه ٖلَ ٤الٖ ١مغة بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا ال ُحٗلم ،والغاٞعي ّ
ًغجر َظا
الغؤي(.)4
ّ
ؤي مجهما؛
ول ً٨الكحراػي ًمُل بلى الىظه ألاوُٞ ،٫ىهغ ٝالاؾخصىاء بلحهما ،وال ً ٘٣الُالٖ ١لى ٍ

ألن املجمىٕ بالىاو ٧الجملت الىاخضة( ،)5وَى عؤي ؤصعى باجباٖه.

ُ ّ
أػلم صوحتي)
في ٢ى ٫الغظل( :ما هذث ِ

()6

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا وٗ٢ذ (٧اص) في ؤلازباث٣ٞ ،لذ٧( :اص ػٍض ًٟٗل)ٞ ،مٗىاٍ٢ :اعب الٟٗل ،وإن
وٗ٢ذ في الىٟي٣٦ ،ىل( :٪ما ٧اص ًٟٗل)٣ٞ ،اً :٫ى٣ل ظماٖت ؤن مٗىاَا ؤلازباث ،ؤيٗٞ :ل بٗض
مك٣ت وٖؿغ ،والصخُذ في الاعحكا ٝوٚحرٍ ؤجها لىٟي اإلا٣اعبت ٛ٦حرَا مً ألاٗٞا ،٫وٍلؼم مً ٖضم
اإلا٣اعبت ٖضم الٟٗل.

( )1جغُ٦ب ع٢م ،243 :م.114 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
(ً )3ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ، 11 ،14/4 ،٤وٍىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة
ّ
اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب ،45/8 ،٤وٍىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.128 ،125/4 ،٤
(ً )4ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.11/4 ،٤
ّ
(ً )5ىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.128 ،125/4 ،٤
( )6جغُ٦ب ع٢م ،52 :م.154 :
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ُ ّ
ؤَل ٤ػوظتي) ٞةهه ً٩ىن ب٢غاعا
بطا ٖلمذ طلُٞ ٪خٟغٕ ٖلى اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( :٫ما ٦ضث ِ
بالُالٖ ١لى ألاو ٫صون الشاويَ .ظا َى الُ٣اؽ ،وػٖم البٛىي في (ٞخاوٍه) بإهه ب٢غاع و٧إهه ازخاع
ألاو.)1("٫
ُ
اإلاٗجى اللٛىي ل٩اص ؤجها مً ؤٗٞا ٫اإلا٣اعبتٞ ،ةطا ٢لذ٧( :اص ػٍض ًهل) ؤي ٢اع َب ونىله ،لً٨
ٖىض الىٟي (ما ٧اص ػٍض ًهل)٣ٞ ،ض ظٗلها بًٗهم إلزباث الٟٗل بٗض مك٣ت ،ؤي( :ونل بٗض
مك٣ت) ،وظٗلها بًٗهم لىٟي اإلا٣اعبت ،وبظل ٪جىٟي و٢ىٕ الٟٗل ،ؤي( :ما ٢اعب ػٍض ٖلى الىنى،)٫
واإلاٗىُان ٖلى هٌُ٣؛ ولظا ٞةياٞت (ما ٧اص) في جغاُ٦ب الُالٌٛ ١حر الخ٨م ال٣ٟهي.
ٞةطا ٢ا( ٫ما ٦ضث ؤَل ٤ػوظتي) ٗٞلى الىظه ألاو ،٫وَى بزباث الٟٗل بٗض مك٣ت ٘٣ً ،الُال،١
وٖلى الىظه الشاوي ،وَى هٟي اإلا٣ا بت ،ال ً ٘٣الُال١؛ ألن اإلاٗجى الٗمُ( :٤ما ٢ا ُ
بذ ٖلى َال١
ع
ع
ػوظتي)ٟٞ ،ي هٟي اإلا٣اعبت هٟي للٟٗل ،ؤي ْهٌ ٟي للُال.١
واإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤهه َّ
مدى ٌ ٫بٗضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،مً ؤَمها:
 الخدىٍل بؼٍاصة (٧اص) والتي هي مً ؤٗٞا ٫اإلا٣اعبت ،ومً ألاٗٞا ٫الىاسخت التي جضزل ٖلى
اإلابخضؤ والخبرٞ ،تر ٘ٞاإلابخضؤ اؾما لها ،وٍ٩ىن زبرٍ زبرا لها في مىي٘ ههب(" ،)2ل ً٨زبرَا
ال ً٩ىن بال مًاعٖا"(.)3

ّ
املخلي ،خُض جدىلذ الجملت الاؾمُت
وَٗض ص /بى مٗؼة َظا الخدىٍل هىٖا مً الخدىٍل ِ
اإلا٩ىهت مً اإلابخضؤ وزبرٍ بلى ٗٞلُت بؼٍاصة ٖىهغ الخدىٍل (٧اص) (.)4

 الخدىٍل باإلخال ٫خُض خل الًمحر (جاء الٟاٖل) مدل اؾم ٧اص.
ّ
(ؤَل ٤ػوظتي) مدل زبر ٧اص.
وخلذ الجملت الٟٗلُت ِ

( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 :
(ً )2ىٓغ :ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب 185/2 ،٤وما بٗضَا.
( )3ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2114 /1 ،٤
(ً )4ىٓغ :بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.241 :
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خالصت:
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن اإلاخدب٘ لتراُ٦ب الُال ١املخىلت بالؼٍاصة ًجض ؤجها ج٣ىم ٖلى زالر نُ،ٜ
هي :الخىجحز ،والخٗلُ ،٤وؤلاياٞت بلى اإلاؿخ٣بل ،وٍجض ؤجها ؤ٦ثر صوعاها ُٞما ًسو آزغ نُٛخحن؛ ألن
ّ
ٞحهما بياٞت مٗجى خُض ٖل ٤و٢ىٕ الُالٖ ١لى قغٍ مٗحن ؤو ٖلى ػمً مؿخ٣بلي.
ّ
ٞمً ؤبغػ نىع الخدىٍل بالؼٍاصة :الخٗلُ ٤بالجملت الكغَُت ،و٢ض اخخلذ خحزا ٦بحرا في جغاُ٦ب
َّ َ
ًّ
قغَُا مً ؤنل
الُالٞ ،١ك٩لذ ؤ٦ثر مً عبٗها في ٦خاب ؤلاؾىىي ،وونل ٖضصَا ( )14جغُ٦با

( )122جغُ٦بَّ ،
وسجل ُّ
جدب٘ َظٍ التراُ٦ب اإلاالخٓاث آلاجُت:
 بن الجملت الكغَُت لها َبُٗت زانت ّ
جمحزَا ًٖ بُ٣ت الجمل الٗغبُتٞ ،هي جخإل ٠مً
زالزت ٖىانغ ،وحٗخبر الجملت الىىاة ٞحها هي ظملت ظىاب الكغٍ؛ ألن الجؼاء َى اإلا٣هىص،
والكغٍ ُ٢ض ُٞه وجاب٘ لهٗٞ ،ىضما ً٣ى( :٫بن صزلذ الضاع ٞإهذ َالٞ ،)٤اإلاخ٩لم ؤعاص
َّ
َال٢ها ،ل٨ىه ٖلَ ٤ظا الُال ١بكغٍ مٗحن.
 بٞاصة ٗٞلي الكغٍ والجىاب لالؾخ٣باٞ ،٫ةن ٧ان ماضخي الل٧ ،ٟٔان مؿخ٣بل اإلاٗجى،
َّ
٢مذ ٞإهذ َالُٟٞ ،)٤ه ٖلَ ٤ال٢ها ٖلى ُ٢امها ،وَظا الخٗلُ ٤ال ًُدمل ٖلى
٣٦ىل( :٪بن ِ
ؤن الُ٣ام خهل في اإلااضخي ،بهما ً٣هض به اإلاؿخ٣بل ،وٍ٨ثر مجيء اإلااضخي مغاصا به
الاؾخ٣با ٫بٗض (بن) زانت.
 بن حٗلُ ٤الُال ١بالكغٍ بازخال ٝؤصواجه الجاػمت مجها وٚحر الجاػمت له ؤزغٍ في حُٛحر
اإلاٗجى ،ألامغ الظي ًمخض بلى حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي ،وَظا ما ْهغ بىيىح في التراُ٦ب التي
ا٢ترهذ ب ـ (بن) الكغَُت ،و(بطا) الكغَُت ،و(لى ولىال) الكغَُخحن ،وما ؤياٞخه ٧ل ؤصاة مً
حُٛحر في اإلاٗجى ،ولظل ٪و ٠٢البدض ٖلى الخٟغ٢ت بُجهً ،وما بطا زغظذ َظٍ ألاصواث بلى
مٗجى آزغ ٚحر الكغٍ.
ومً نىع الخدىٍل بالؼٍاصة :جغاُ٦ب الُال ١اإلاًاٞت بلى الؼمً اإلاؿخ٣بل ،و٢ض وعصث في ()12
ّ
ٌٗل ٤الُال١
جغُ٦با ،وهي جغاُ٦ب ا٢ترهذ بؼمً ب٣هض و٢ىٕ الُالُٞ ١ه متى ما ظاءُٟٞ ،ه ِ
ّ
ّ
باألو٢اث٧ ،إن ٌٗل٣ه بالُىم ،ؤو الكهغ ،ؤو ألاقهغ الخغم ،ؤو ٌٗل٣ه بى٢خحن مسخلٟحن٣٦ ،ىله( :ؤهذ
َال ٤الُىم وإن ظاء عؤؽ الكهغ) ،ؤو ًؼٍض ُ٢ىصا للى٢ذ ،جًُ ٠للمٗجى ،وحٛحر الخ٨م ال٣ٟهي،
٣٦ىلهٚ( :غة ،وؾلخ ،وؤو ،٫و٢بل ....بلخ).
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ومً نىع الخدىٍل بالؼٍاصة في جغاُ٦ب الُال :١الاؾخصىاءّ ،
وَٗض هىٖا مً ؤهىإ الخٗلُ٤؛ طل٪
ؤن الاؾخصىاء ًُشجي الل ًٖ ٟٔم٣خًاٍ ،وُٞه بزغاط بٌٗ الصخيء مىه؛ وَظا ما ًاصي بلى ازخالٝ
الخ٨م ال٣ٟهي ،ومً َز ّم َ
ؤم ً٨عنض اإلاالخٓاث آلاجُت:
 مً ألاصواث ما جسغط ًٖ مٗىاَا ألاؾاؽٞ ،خإحي بمٗجى بال وجُٟض مٗجى الاؾخصىاء في بٌٗ
اإلاىاي٘ ،مشل( :ما) التي هي للىٟي ،و(ٚحر) ،و(ؾىي) اللخحن َما للىن ٠ؤؾاؾا.
 مً ألاهىإ اإلاهمت في الخٗلُ ٤باالؾخصىاء :الاؾخصىاء اإلاؿخٛغ ١وَى ؤن ً٩ىن اإلاؿدشجى مؿاوٍا
للمؿدشجى مىه ؤو اثضا ٖلُه ،وخ٨مه باَل وال ٌُؿدشجى مىه ،ووظىصٍ َ
ؤقبه َ
اللٛى في ال٨الم،
ػ
وفي َظا ما ٌُكحر بلى ؤن همِ الؼٍاصة لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن إلٞاصة مٗجى ،ؤو ًترجب ٖلى
بياٞخه حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي.
 مً ؤهىإ الخٗلُ ٤باالؾخصىاء التي ؤياٞها ال٣ٟهاء هي :حٗلُ ٤الُال ١بمكِئت هللا٣ٞ ،ض
"اقتهغ في ٖغ ٝؤَل الكغٕ حؿمُت الخٗلُ ٤بمكِئت هللا -حٗالى -زانت اؾخصىاء"(ٞ ،)1ةطا
َ
ُ
حٗلُ ٤بً٣إ َال٢ها بمكِئت هللا،
الغظل -ب٣ىله لؼوظخه( :ؤهذ َال ٤بن قاء هللا)-
٢هض
ٞةهه ال ً ٘٣الُال١؛ ألهه ٖل٣ه بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا ال ُحٗلمٞ ،لم ًلؼم بالكٌ ٪
شخيء ،ؤما
بطا ٢هض ب٣ىله( :بن قاء هللا) ُّ
جإصبـا م٘ هللا ،ؤو بقاعة بلى ؤن ألامىع ٧لها بمكُئخه ؾبداهه،
ولم ً٣هض بها حٗلُ٣ا مد٣٣ا ،لم ًازغ طل ،٪وو ٘٢الُال.١
بن الخدىٍل بؼٍاصة خغو ٝالُٗ ٠مً ألاهماٍ اإلاهمت ًّ
ظضا في جغاُ٦ب الُال ١خُض جازغ جإزحرا
٦بحرا في اإلاٗجى ،ومً زم في الخ٨م ال٣ٟهي ،وَظا ما ظٗل ؤلاؾىىي ًُ ُ
ٟغص ٞهال في ٦خابه الخمهُض،
ؤؾماٍ( :في جٟؿحر خغو ٝحكخض خاظت ال٣ٟهاء بلى مٗغٞتها) (.)2
وَ٨ظا ٖغى الٟهل ألهىإ مخٗضصة مً ؤهىإ الؼٍاصة في جغاُ٦ب الُال٦ ،١ؼٍاصة الكغٍ وػٍاصة
الاؾخصىاء ،وػٍاصة الٓغو ،ٝوالؼٍاصة باألخىا ٫وبالهٟاث ،وػٍاصة ألاصواث والخغو٩ٞ ،ٝل ػٍاصة ٖلى
الجملت الىىاة ُح ّ
ٗض هىٖا مً ؤهىإ الخدىٍل بالؼٍاصة؛ وألظل طل٧ ٪ان َظا الٟهل مً ؤ٦بر ٞهى٫
َظا البدض ،وال ٌٗجي َظا ؤن ٖىهغ الؼٍاصة لً ًإحي في جغاُ٦ب الٟهى ٫ال٣اصمت ،بل بن الاٖخماص في
وؿبت التراُ٦ب للىمِ التي جىضعط بلُه بطا ٧اهذ جدخىي ٖلى ؤ٦ثر مً همٌِٗ- ،ىص بلى همِ الخدىٍل
(ً )1ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.58/8 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الخمهيذ في جخشٍج الفشوق كلى ألاصىٌ  ،مغظ٘ ؾاب.128 ،٤
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ُ
َ
الترُ٦ب همُان جدىٍلُان وؿب الترُ٦ب بلى ؤ٦ثرَما ؤزغا في اإلاٗجى،
ألا٦ثر جإزحرا في اإلاٗجىٞ ،ةطا جىاػٕ
وفي حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
وإطا ٧ان همِ الخدىٍل بالؼٍاصة َى ٧ل ػٍاصة ٖلى الجملت الىىاةٞ ،ةن همِ الخدىٍل بالخظٝ
َى ه٣و في َظٍ الجملت الىىاة ،بدظ ٝؤخض ٖىانغَا٦ ،ما ؾُإحي جٟهُل طل.٪
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الفصل الثاوي :الخدىٍل بالحزف
اإلاصؼلح واإلافهىم:
ُ
" ٌُ ّ
ٗض الخظْ ٝاَغة لٛىٍت ٖامت حكترٞ ٥حها اللٛاث ؤلاوؿاهُت خُض ًمُل الىاَ٣ىن بلى خظٝ
ُ
هاخبت،
بٌٗ الٗىانغ في ال٨الم ،ؤو بلى خظ ٝما ٢ض ًم ً٨للؿام٘ ٞهمه اٖخماصا ٖلى ال٣غاثً اإلا ِ
ُ
خالُت ٧اهذ ؤو ٖ٣لُت ؤو لُٟٓت"(٣ٞ ،)1ض جدظ٧ ٝلمت ؤو ظملت ؤو ؤ٦ثر؛ وطل ٪لئلًجاػ ،ؤو الاخخ٣اع،
ؤو ؤلابهام ،ؤو إلٞاصة الخٗمُم والخىؾ ُ٘  ...وٚحرَا مً ألاٚغاى ،التي ًضٞ ٫حها الؿُاٖ ١لى َظا
الخظ.ٝ
والخظ ٝالظي جدىاوله َظٍ الضعاؾت َى الخظ ٝاإلاخٗل ٤بالترُ٦ب ،ال الخظ ٝالهغفي ؤو
الهىحي الظي ً٣هض به خظ ٝخغ٦ت ؤو خغ٧ ،ٝالخ٣اء الؿا٦ىحن ؤو جىالي ألامشا ،٫ؤو الى ،٠٢ؤو
ؤلاٖال ٫بالخظ ٝوٚحرٍ.
والخ٣ُ٣ت ؤن الخظ ٝبهظا اإلاٗجى ُوظض ٖىض ٖلماء الىدى وٖلماء اإلاٗاويٞ ،هظا ؾِبىٍه ًدىاوله
بالخُبُُٞ ٤ىعص ألامشلت والكىاَض التي جىضعط جدذ َظا اإلاهُلر ،والتي ًم ً٨مً زاللها اؾخيخاط
مٗجى الخظٖ ٝىضٍ ،بإهه :بؾ٣اٍ ٖىهغ مً ٖىانغ الىو ،ؾىاء ٧ان خغ٦ت ؤو خغٞا ؤو ٧لمت ؤو
ْ
ظملت( ،)2وفي طِ ٦غ ؾِبىٍه للخظ ٝجدذ باب( :ما ً٩ىن في الل ٟٔمً ألاٖغاى) ما ٌُكٗغ بإن
الخظّ ٌُ ٝ
ٗض ٖاعيا ٌٗغى في ال٨الم ،وؤن ألانل ؤن ًَ ِغص ال٨الم بٛحر خظ٣ُٞ ،ٝى" :٫اٖلم ؤجهم مما
ًدظٞىن ال٩لم ،وإن ٧ان ؤنله في ال٨الم ٚحر طل ،٪وٍدظٞىن وَٗىيىن وَؿخٛىىن بالصخيء ًٖ
الصخيء الظي ؤنله في ٦المهم ؤن ٌُؿخٗمل ختى ًهحر ؾاُ٢ا"( ،)3وَظا ٌكبه ٦شحرا ما ٢غعٍ
الخدىٍلُىن مً وظىص بيُت ٖمُ٣ت هي الىىاة التي ال بض مجها لٟهم الجملت( ،)4وؤن الخظَ ٝى همِ

( )2خمىصةَ ،اَغ ؾلُمان ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي( ،ص( )ٍ.الاؾ٨ىضعٍت :الضاع الجامُٗت للُباٖت واليكغ،
2448م) م4:
(ً )2ىٓغ :زلى ،ٝمهُٟى قاَغ ،أظلىب الحزف في اللشآن الىشٍم وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاصّ ،2ٍ ،
(ٖمان :صاع
ال٨ٟغ1224 ،م) م.24 ،21:
( )3ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 ،14 :
(ً )4ىٓغ :خمىصةَ ،اَغ ؾلُمان ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12 :
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مً ؤهماٍ الخدىٍل ٌٗغى ٖلى الترُ٦ب ُٞى٣لها مً ظملت جىلُضًت بلى ظملت جدىٍلُت ٦ -ما ؾُإحي
جٟهُل طل.-٪
ّ
وٖضٍ ابً ظجي مً شجاٖت الٗغبُتٞ ،إوعصٍ جدذ باب ّ
ؾماٍ بهظا الاؾم( :في شجاٖت الٗغبُت)
ٍ
خُض ٢ا" :٫بن مٗٓم طل ٪بهما َى الخظ ،ٝوالؼٍاصة ،والخ٣ضًم والخإزحر  ،)1(".....وٍغي ؤن ؤلاًجاػ
مً ؾماث الٗغبُت التي ججٗل الخظ ٝواعصا ٞحها ب٨ثرة٣ُٞ ،ى ":٫واٖلم ؤن الٗغب بلى ؤلاًجاػ ؤمُل
وًٖ ؤلا٦شاع ؤبٗض ،ؤال جغي ؤجها في خا ٫بَالتها وج٨غٍغَا ماطهت باؾخ٨غاٍ جل ٪الخا ٫وماللها"(.)2
ومً اإلاٗلىم ؤهه ال زال ٝبحن الىدىٍحن في ؤلا٢غاع بىظىص الخظ ٝفي اللٛت ،وال مً خُض يغوعة
ج٣ضًغ املخظو ٝللىنى ٫بلى اإلاٗجى ،بهما ٧ان زالٞهم في مىاي٘ الخظ ،ٝوفي ج٣ضًغ املخظوٝ
وم٣ضاعٍ( ، )3وفي بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاغاصٞت له٧ ،اإليماع ،والاؾدخاع ،والخ٣ضًغ ،والازتزا٫
والازخهاع(.)4
وؤما ٖبضال٣اَغ الجغظاوي ٣ٞض زهه بباب في ٦خاب (صالثل ؤلاعجاػ) ،وَى "باب ص ٤ُ٢اإلاؿل،٪
لُُ ٠اإلاإزظ ،عجُب ألامغ قبُه بالسخغٞ ،ةه ٪جغي به جغ ٥الظ٦غ ؤٞصر مً الظ٦غٞ ،الهمذ
ُ
ًٖ ؤلاٞاصة ؤػٍض لئلٞاصة ،وججض ٥ؤلُ ٠ما ج٩ىن بطا لم جىُ ،٤وؤجم ما ج٩ىن بُاها بطا لم ج ِبن ،)5("..
وألهه مً ٖلماء البالٚت ٣ٞض ٧ان ًإحي بمىاي٘ الخظ ٝوٍخظو ١خالوجه وظما ٫نُاٚخه ،صون ؤن
ًّ
مىهبا ٖلى ج٣ضًغ املخظو ٝومٗغٞخه٢ ،اثالٞ" :خإمل َظٍ ألابُاث ٧لها  ...واهٓغ بلى
ً٩ىن َمه
ّ
مىٗ٢ها مً هٟؿ ، ٪وإلى ما ججضٍ مً اللُ ٠والٓغ ٝبطا ؤهذ مغعث بمىي٘ الخظ ٝمجها ،زم ٞل ُْ َذ
َّ ْ َ
الىٟـ ٖما ججض ،وؤلُٟذ الىٓغ ُٞما جدـ به ،زم ج٩ل ٠ؤن ج ُغ َّص ما خظ ٝالكاٖغ ،وؤن جسغظه بلى
٢لذ ٦ما ُ
حٗلم ؤن الظي ُ
لٞ ... ٪ٟٓةهْ ٪
خظَ ٝى ٢الصة الجُض و٢اٖضة الخجىٍض"(.)6
٢لذ ،وؤن ُع ّب
ٍ
( )1ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب.132/1 ،٤
( )2اإلاغظ٘ الؿاب.81/2 ،٤
(ً )3ىٓغ :خمىصةَ ،اَغ ؾلُمان ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.13:
(ً )4ىٓغ :زلى ،ٝمهُٟى قاَغ ،أظلىب الحزف في اللشآن الىشٍم وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاص  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م:
 ،11 - 11والىجاع٨ٞ ،غي ٖبضاإلاىٗم ،بىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التراهيب(2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب،
1223م) ،م.112 – 114:
( )1الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،بخد :٤ُ٣دمحم عقُض عيا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 :
( )6اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.223:
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ومً َىا ٧اهذ ٖىاًت البالُٚحن بإٚغاى الخظ ٝوبُان ألاَضا ٝالتي ًُ َ
٣هض بلحها ٖىض خظٝ
َ
٧لمت ؤو ظملت مً الترُ٦ب جٟىٖ ١ىاًت الىداة ،ختى ّ
ٖض ابً َكام الخضًض ًٖ َظٍ ألاٚغاى
ًٞىال في  ًٞالىدى ،وؤن ٖمل الىدىي َى ما ا٢خًخه الهىاٖت ،بإن ًجض زبرا صون مبخضؤ ،ؤو
قغَا صون ظؼاء ،ؤو مٗمىال صون ٖامل٣ٞ .ا :٫وؤما ٢ىلهمًُ :دظ ٝالٟاٖل لٗٓمخه وخ٣اعة اإلاٟٗى،٫
ؤو للجهل به ،ؤو للخىٖ ٝلُه ؤو مىهٞ ،هى ُّ
جٌُ ٟل مجهم ٖلى نىاٖت البُان(.)1

َّ
والخ٣ُ٣ت ؤن َىا ٥نلت ٢ىٍت بحن ٖلم الىدى وٖلم اإلاٗاوي؛ ٣ٞض ؤ٦ض بٌٗ الباخشحن ؤن
مباخض ٖلم اإلاٗاوي هي في ألانل مباخض هدىٍت( ،)2و٢ض وٗخه بًٗهم بالىدى الٗالي( ،)3وَظا ما
ؾُٓهغ في ُّ
جدب٘ ؤهماٍ الخدىٍل لهظٍ الضعاؾت؛ بط ؾخ٣ىم في ٚالبُتها ٖلى ٦شحر مً ألابىاب اإلاكتر٦ت
َ
بحن ٖلمي الىدى واإلاٗاوي٧ ،الؼٍاصة ،والخظ ،ٝوالخ٣ضًم والخإزحر ،وَظا ما ًا٦ض الاعجباٍ ال٣اثم بحن
َ
ُ
الخدىٍل ألظله٦ ،ـإن ً٩ىن
والٛغى الظي جيء
الضاللي
اإلاٗجى
ٖلى
الى٢ىٝ
وؤَمُت
الٗلمحن،
ِ
للخس ،٠ُٟؤو الازخهاع ،ؤو الخُٗٓم ،ؤو الخد٣حر ،ؤو ؤلابهام ،ؤو البُان بٗض ؤلابهام ،ؤو الجهل
باملخظو ،ٝؤو الٗلم الىاضر به ،ؤو الخى ٝمىه ؤو ٖلُه  ...بلخ(.)4

ششوغ الحزف:
ُ
الخظ ٝفي اللٛت ال ًدضر  ٠ُ٦قاء اإلاخ٩لم ،بل بن َىا ٥قغوَا و٢ىاٖض جد٨م َظا الخظٝ
وظ ّل اٖخماصَا ٖلى ؤال ّ
ُوجّ ٣ـى ُـىهُ ،
ًاصي َظا الخظ ٝبلى ؤلابهام ؤو اللبـ في اإلاٗجى ،وؤن ً٩ىن َىا٥

صلُل ٖلى املخظوًٟ ٝهمه الؿام٘ ّ
وٍ٣ضعٍ.

ول٣ض وي٘ ابً َكام مجمىٖت مً الكغوٍ التي جيبػي مغاٖاتها ٖىض الخظ ،)5(ٝوهي بةًجاػ:
 وظىص صلُل ٖلى املخظو.ٝ

(ً )1ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.548/1 ،٤
(ً )2ىٓغ :الهٛحر ،دمحم خؿحن ٖلي ،كلم اإلالاوي بحن ألاصل الىدىي واإلاىسور البالغي( 2ٍ ،بٛضاص :صاع الكاون
الش٣اُٞت الٗامت2484 ،م) ،م.54 :
(ً )3ىٓغ :خمىصةَ ،اَغ ؾلُمان ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.48 :
(ً )4ىٓغ :خمىصة ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي مغظ٘ ؾاب ،٤م ،221 – 44 :وزىٍلض ،دمحم ألامحن ،اللشابً
اإلالىىٍت وؿاهشة الحزف في التراهيب اللشآهيتّ ،2ٍ ،
(ٖمان :صاع اإلاٗتز لليكغ والخىػَ٘1228 ،م) ،م.25 -21 :
(ً )5ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.522 – 341/1 ،٤
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 ؤال ً٩ىن املخظو٧ ٝالجؼءٞ ،ال ًُدظ ٝالٟاٖل وال هاثبه وال ُمكبهه.
ّ
َّ
مغٍض لالزخهاعٞ ،ال ً٣ا( :٫الظي ُ
مغٍض للُى ،٫والخظٌ ٝ
اإلاا٦ض ٌ
ؤًذ
ع
 ؤال ً٩ىن ما٦ضا؛ ألن ِ
هٟؿه ٍض) بدظ ٝالٗاثض وجىُ٦ضٍ ،وإهما ً٣ا( :٫الظي ُ
ؤًخه َ
هٟؿه ػ ٌٍض).
ع
َ ػ
 ؤال ًاصي خظٞه بلى ازخهاع املخخهغ ،ولظا ال ًدظ ٝاؾم الٟٗل صون مٗمىله؛ ألهه
ازخهاع للٟٗل.
 ؤال ً٩ىن ٖامال يُٟٗاٞ ،ال ًدظ ٝالجاع والجاػم والىانب للٟٗل ،بال في مىاي٘ ٢ىٍذ
َ ُ
ٞحها الضاللت ٖلى املخظو ،ٝو٦ــشــغ ٞحها الاؾخٗما.٫
 ؤال ً٩ىن املخظوَ ٝ
ٖىيا ًٖ شخيء مدظوٞ ،ٝةطا ٧ان الٗىهغ الظي ًغاص خظٞه ٖىيا ًٖ
ٖىهغ آزغ مدظوٞ ،ٝالخظ ٝممخى٘؛ ألن ّ
اإلاٗىى ظاء لُىىب مىاب املخظوٞ ،ٝدظٞه
مىا ٝللٛغى مً وظىصٍ.
ٍ

ُ
ويغبذ ػ ٌٍض)؛
 ؤال ًاصي الخظ ٝبلى تهُئت الٗامل للٗمل ،وُٗ٢ه ٖىهٞ ،ال ًجىػ( :يغبجي
ألن الخظً ٝاصي بلى تهُئت الٟٗل الشاوي (يغبذ) للٗمل في ػٍض ٖلى ؤهه مٟٗى ٫به ،زم ًُ٘٣
َظا الٗمل ٖلى ؤن (ػٍضا) ٌ
ٞاٖل بالٟٗل ألاو( ٫يغبجي).
 ؤال ًاصي الخظ ٝبلى بٖما ٫الٗامل الًُٗ ،٠م٘ بم٩ان ٖمل الٗامل ال٣ىي.
َّ
وٞؿغ مً بٗضٍ َظٍ الكغوٍ ،وجىاولىَا بمؼٍض ٖىاًت وجٟهُل ،ومجهم مً ؤياٖ ٝلحها قغوَا
َ
ظضًضة( ،)1ومجهم مً هَ ٣ض بٌٗ َظٍ الكغوٍ ،وؤقاع بلى ٖضم ص٢تها( ،)2والخ٣ُ٣ت ؤجهم ؤنابىا في
ُ
ُ
طل٪؛ ٞبٌٗ الكغوٍ التي ط٦غث ٚحر نالخت ألن جظ٦غ باٖخباعَا قغوَا لى٢ىٕ الخظٝ؛ ألن وا٘٢
اللٛت ًسالٟها ،باإلياٞت بلى ؤجها ٚحر مُغصة ،ظاء في الىهىم ما ًىاً٢ها ،وزلهىا بلى ؤن مضاع
الخظ ٝعاظ٘ لكغَحن ؤؾاؾُحنَ ،ما :وظىص صلُل ٖلى املخظو ،ٝوؤال ًٟطخي الخظ ٝبلى اللبـ في
اإلاٗجى.
وَظا ما ؤ٢غجه الضعاؾت ،وألظل طل ٪ؾخٗغط بلى الا٦خٟاء بالخضًض ًٖ َظًً الكغَحن ،صون
خاظت بلى ؤلاٞايت في بُ٣ت الكغوٍ؛ بط ُٖىلجذ ٦شحرا مً ٢بل.

(ً )1ىُغ :الىجاع٨ٞ ،غي ٖبضاإلاىٗم ،بىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التراهيب ،مغظ٘ ؾاب.145 ،٤
(ً )2ىٓغ :خمىصة ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 221 :وما بٗضَا ،وزلى ،ٝأظلىب الحزف في

اللشآن الىشٍم وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاص  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.77 :
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ُ
الششغ ألاوٌ :وحىد دليل كلى املحزوف ،ؤي وظىص ٢غٍىت ؤو ٖالمت حٗحن ٖلى بصعا ٥الٗىهغ ؤو
الٗىانغ املخظوٞت ،التي ًغٍضَا اإلاخ٩لم وَؿخٛجي ًٖ ط٦غَا ،ؤو هي الضلُل الظي ًيبجي ٖلُه الخ٨م
بىظىص خظ ٝفي الىو(.)1
ّ
وما مً ق ٪ؤن ؤصلت الخظ ٝؤو ما ٌٗغ ٝبال٣غٍىت جإحي ٖلى ؤهىإ ٖضة٢ :غٍىت لُٟٓت (م٣الُت)،
و٢غٍىت خالُت (م٣امُت) ،و٢غٍىت ٖ٣لُت.
 اللشٍىت اللفـيت :جخمشل في ؤن ً٩ىن في ؾُا ١ال٨الم ؾاب ٤ؤو الخً ٤ضٖ ٫لى الٗىانغ
املخظوٞت ،وهي ٖلى ؤعبٗت ؤهىإ:

خايغ؟)ُ ،
ٌ
ٌ
(خايغ) في
ٞد ِظ ٝالخبر
 oصلُل لٟٓي ٖام٣٦ :ىل( :٪ػ ٌٍض) ،إلاً ٌؿإ( :٫مً
الجىاب؛ ألهه مظ٧ىع في الؿاا.٫
 oصلُل نىحي :خُض ًُٟهم مً َغٍ٣ت هُ ٤اإلاخ٩لم وؤصاثه الهىحي بٌٗ الٗىانغ
املخظوٞت ،و٢ض ؤقاع لهظا ابً ظجي ،في خظ ٝالهٟت وب٣اء الضلُل الهىحي ٖلحها٧ ،إن
مضح بوؿان٧( :ان وهللا عظال)ٞ ،تزًض في ٢ىة ل( ٟٔهللا) وجُُل الهىث بها،
ج٣ى ٫في ِ

ٞخٟهم الهٟت املخظوٞت ،ؤي عظال ٞايال ؤو شجاٖا .)2(...
 oصلُل بٖغابي٧ :إن ًَ ِغص الل ٟٔمىهىبا صون هانب٦ ،ما في ٢ىلهم( :ؤَال وؾهال) ،ؤي:
وظضث ؤَال ،وؾل٨ذ ؾهال ،و٢ض خظ ٝالٟٗل ل٨ثرة الاؾخٗما ،٫و٦ظل ٪في ؤؾالُب
الىضاء والازخهام وؤلاٚغاء والخدظًغ.

 oصلُل نىاعي :ما ًيؿب بلى نىاٖت الىدى ،بىاؾُت ٢ىاهحن ويٗها الىداة ٌُؿخض ٫بها
ٖلى املخظو٦ ،ٝما في باب الاقخٛا ،٫هدىٍ ( :ضا يغبخه) ،خُض ّ
ً٣ضعون ٗٞال هانبا
ػ
ِ
للمٟٗى ٫به (ػٍضا).
 اللشٍىت الحاليت :وهي الٓغو ٝاإلاالبؿت للىو اللٛىي ،ولها ؤَمُت ٦بحرة في جدضًض مٗىاٍ،
َ
وهي ما ًٟهم مً الؿُا ١ؤو اإلا٣ام التي ُ٢لذ ُٞه الٗباعة٧ ،إن جغي خاظا ٞخ٣ى( :٫م٨ت وعب
ُ َ
(ًغٍض م٨ت).
الٗ٨بت) ٞدظٞذ الٟٗل:

(ً )1ىٓغ :خؿًٖ ،باؽ ،الىدى الىافي مم سبؼه باألظاليب الشفيلت ،والحياة اللغىٍت اإلاخجذدة( ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع
اإلاٗاع( ،ٝص.ث)).125 ،441/2 ،
(ً )2ىٓغ :ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب.152/1 ،٤
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 اللشٍىت الللليت :وهي هىٕ مً ال٣غاثً الخالُت ،وٞحها ٌٗمض الؿام٘ بلى خظ ٝبٌٗ
َ
الٗىانغ ،اٖخماصا ٖلى بصعا ٥الؿامٗحن وٞهمها بٗ٣ىلهم٣٦ ،ىلهم( :ؤ٧لذ الكاة) اؾدىاصا
ٖلى ما ظغث به الٗاصة مً ؤ٧ل لخمهاٞ ،دظ ٝاإلاًا ،ٝوؤحى باإلاًا ٝبلُه م٩اهه.
وؤما الششغ الثاوي :فهى أمً اللبغ ،خُض ؤال ًاصي خظٖ ٝىهغ في ال٨الم بلى الخباؽ ٖلى
الؿام٘ مً هاخُت اإلاٗجى ،ومغظ٘ ًُ٢ت (ؤمً اللبـ) بلى وظىص ال٣غاثًٞ ،ةن ُٖضمذ ال٣غاثً ؤو
٧اهذ ٚحر ٧اُٞتٗٞ ،ىض طلً ٪مخى٘ الخظٝ؛ ألن اللٛت ج٣ىم ٖلى ؤلاٞهامٞ ،مشالً :مخى٘ خظٝ
بُىٍل)؛ ألن ال٣غٍىت الٗ٣لُت ال جٟ٨ي إلاٗغٞت اإلاىنىَ ،ٝل
اإلاىنى ٝم٘ ب٣اء نٟخه ،هدى( :مغعث
ٍ
َى عظل ؤو َغٍ ٤ؤو ظبل  ...بلخ.
وَظا َى الخا ٫ؤًًا ٖىض جىاو ٫الخظ ٝفي الىدى الخضًض٣ٞ ،ض خٓي بٗىاًت ٦بحرة مً َِ ٢بل
ٌ
ه٣و في الجملت الىىاة؛
ؤصخاب الىٓغٍت الخدىٍلُت ،وظٗلىٍ ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍلٞ ،هى
لخدىٍلها بلى ظملت جدىٍلُت ،لٛغى في اإلاٗجى ،وجب٣ى الجملت جدمل مٗجى ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه (.)1
ًخم بمىظب َظا الىمِ خظٖ ٝىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ الترُ٦ب ،وٍم ً٨جمشُله بـ:
+ᴓب

 ؤ+ب
()2
بمٗجى ُّ
خظٞذ.
جدى ٫الٗملُت ؤ  +ب بلى (ب)  ، ِ٣ٞؤي ؤن (ؤ) ِ
ؤᴓ+

 ؤ+ب
()3
بمٗجى ُّ
خظٞذ.
جدى ٫الٗملُت ؤ  +ب بلى (ؤ)  ، ِ٣ٞؤي ؤن (ب) ِ
ؤ+ᴓ+ط

 ؤ+ب+ط
بمٗجى ُّ
خظٞذ.
جدى ٫الٗملُت ؤ  +ب  +ط بلى (ؤ  +ط) ،ؤي ؤن (ب) ِ
ؤ+بᴓ+

 ؤ+ب+ط
بمٗجى ُّ
خظٞذ.
جدى ٫الٗملُت ؤ  +ب  +ط بلى (ؤ  +ب) ،ؤي ؤن (ط) ِ

(ٖ )2ماًغة ،زلُل ؤخمض ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.214 :
(ً )1ىٓغ :الخىلي ،دمحم ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
(ً )3ىٓغ :الباع ،ابتها ،٫مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15 :
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و٢ض ؤقاع حكىمؿ٩ي للخظَّ ٞ ٝبح َن ؤهه ًم ً٨خظٖ ٝىهغ ما  ِ٣ٞبطا ٧ان َّ
م٣غعا طل ٪مً
ّ
مخٗل٣ت به ،وجدخىي ؾماجه اإلاعجمُت ،ؤو بطا ٧ان ٖىهغا طا صاللت طاجُت ،ومً
زالٖ ٫باعة جغُ٦بُت ِ
ؤمشلت الخظ ٝالتي ؤوعصَا :خظ ٝالٟاٖل٦ ،ما في، (Penelope hates to wash dishes) :
ٞالجملت اخخىث ٖلى ٗٞلحن ،وٖلُه ٞةن ( )Penelopeفي البيُت الٗمُ٣ت هي الٟاٖل للٟٗل الشاوي
( ،)washل٨ىه خظٞه ٖىض الخدىٍل بلى البيُت الؿُدُت( ،)1وطل ٪لئلًجاػ ولضاللت ال٨الم ٖلُه.
ومً طل ٪ؤًًا خظٞه للهٟت اإلا٨غعةٟٞ ،ي ٢ىله:
Richard is as stubborn as our father is.

والبيُت الٗمُ٣ت له:
Richard is as stubborn as our father is stubborn.

٣ٞا( :٫عٍدكاعص ٖىُض مشل ؤبِىا) ،ولم ً٣ل( :عٍدكاعص ٖىُض مشل ؤبِىا ٖىُض)( ،)2وَظا ًمازل ما
ظاء في الٗغبُت.
ومً طل ٪ؤًًا ،جٟؿحرٍ للجملت الُلبُت:

Read the book.

ّ
بإن ؤنلها:

You will read the book.

٣ٞض خظ ٝمجها الٟاٖل والٟٗل اإلاؿاٖض ،)you will( :وواضر ؤن َظا ٌكبه الخ٣ضًغ في الىدى
خض ٦بحر(.)3
الٗغبي بلى ٍ
وٍبحن حكىمؿ٩ي ؤن ظمُ٘ التراُ٦ب في ؤي لٛت مً اللٛاث جغظ٘ بلى هىٕ واخض مً الجمل َى
الجملت الىىاة ( )The kernel sentenceالتي جخه ٠ببؿاَتها و٢هغَا وصاثما ما ج٩ىن في الجمل
ؤلازباعٍت اإلابيُت للمٗلىم.
وَ٨ظا ًُ َ
لخٔ بىيىح الدكابه ال٨بحر؛ "ٞالُغٍ٣ت التي ً٣ضمها اإلاىهج الخدىٍلي في جٟؿحر ْاَغة
الخظ ٝهي هي التي ٢ضمها الىدى الٗغبي"()4؛ بط ٌٗخمض جغازىا الىدىي ٖلى مُٗاع ألانل والٟغٕ،
ُ
٨ٞخب الىداة الٗغب ال٣ضماء ملُئت باأل٢ىا ٫التي جبدض ًٖ ؤنل الجملت ،وهي ؤ٢ىا ٫اٞترايُت،
( )1الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.212:
( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.244 :
(ً )3ىٓغ :خمىصة ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.28 :
( )4الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.244 :
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ُ
ًٟترى ٞحها الىدىي ؤنال للجملت ،زم ًبدض في جدىٍلها بلى الهىعة التي هُ٣ذ بها ،وما ٌٗتري طل٪
مً حٛحر في اإلاٗجىٞ ،جراَم ًبدشىن ًٖ املخظوّ ٝ
وٍ٣ضعوهه ،وٍٟتريىن اإلاؿىض ؤو اإلاؿىض بلُه
املخظو٢ ،ٝاثلحن( :وألانل ُٞه ٦ظا) ،ؤو (َظا ما ْهغ لي في ؤنلها)( ،)1وَظا ألانل َى ما ٌؿمى في
الىٓغٍت الخدىٍلُت بالبيُت الٗمُ٣ت ،وَى ما ًداولىن الى٢ىٖ ٝلُه مً زالٖ ٫ىانغ البيُت
الؿُدُت وما صزلها مً ؤهماٍ جدىٍل.
واإلاخدب٘ للخظ ٝفي ههىم الكغَٗت ًجضٍ ًدخل خحزا ٦بحرا ٞحها ،وله ظمالُاجه في الترُ٦ب
ال٣غآوي ،وآزاعٍ في ازخال ٝاإلاٗجى؛ ومً َىا ٧اهذ الخاظت بلى الى٢ىٖ ٝلى َظٍ املخاطً ،٠وإصعا٥
ؤزغَا في ٞهم الىهىم وجىيُذ اإلاٗجى اإلاغاص ،وعنض الاخخماالث في ج٣ضًغٍ ،وٚحر طل ٪مً ألاؾباب
التي جاصي بلى و٢ىٕ زال ٝبحن اإلاٟؿغًٍ وٚحرَم في ٞهم الٗضًض مً الىهىم(.)2
مً طل٢ ٪ىله حٗالى:

ﱣﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱤ
ﱡﭐ ﱢ

ﱯ ﱠ(٣ٞ ،)3ض ازخل ٠الٗلماء في ٞهم َظا الىو ٖلى مظَبحن(:)4
ﱰ
ﱮ
اإلاظَب ألاو :٫ؤن َظا الىو ظاء ٖلى زال ٝألانل ،وُٞه خظ ،ٝوالخ٣ضًغ( :مً ٧ان مى٨م
مغًٍا ؤو ٖلى ؾٟغ [ٞإُٞغ] َّ
ٗٞضة مً ؤًام ؤزغ) ،ؤي :مً ٧ان مغًٍا ؤو مؿاٞغا وؤُٞغٞ ،ةهه
ً٣طخي في ؤًام ؤزغ ،وٖلى َظا ٞاإلاغٌٍ واإلاؿاٞغ ًجىػ لهما الهىم ،وإطا ناما ٞال ً٢اء ٖلحهما،
وَى عؤي الجمهىع ،وصلُلهم في طل :٪خضًض الغؾى ٫إلاا ؾإله خمؼة بً ٖمغو ألاؾلمي" :ؤؤنىم في
الؿٟغ؟" ٣ٞا" :٫بن قئذ ٞهم ،وإن قئذ ٞإُٞغ"(.)5

(ً )1ىٓغ :الهالر ،زلىص نالر  ،ظملت الكغٍ ٖىض الىداة وألانىلُحن الٗغب ،حزوس ،الىادي ألادبي الثلافي بجضة،
مج  ،5ط 1221( ،24م) ،م.531 :
(ً )2غاظ٘ ٦خاب :أظلىب الحزف في اللشآن الىشٍم وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاص  ،إلاهُٟى قاَغ زلى ،ٝمغظ٘ ؾاب،٤
الباب الشاوي( ،ؤزغ ؤؾلىب الخظ ٝفي اإلاٗاوي وؤلاعجاػ) ،م 45:وما بٗضَا.
( )3ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .284 :
(ً )4ىٓغ :زلى ،ٝأظلىب الحزف في اللشآن الىشٍم وأزشه في اإلالاوي وؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.212:
( )5البساعي ،صحيذ البخاسي٦ ،خاب الهىم ،باب الهىم في الؿٟغ وؤلاُٞاع ،مغظ٘ ؾاب.14 ،11/1 ،٤
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واإلاظَب الشاوي :ؤن َظا الىو ظاء ٖلى ألانل ،ولِـ ُٞه خظ ،ٝؤي :مً ٧ان مغًٍا ؤو
مؿاٞغا ٞةهه ًُٟغ وٍ٣طخي في ؤًام ؤزغ ،وٖلى َظا ٞاإلاغٌٍ واإلاؿاٞغ ال ًجىػ لهما الهىم ،وٍجب
ٖلحهما الً٣اء ،وصلُلهم ٖلى طل ٪ألازظ بٓاَغ الىو(.)1
والغاجر َى مظَب الجمهىع؛ الؾخضاللهم بالؿىت.
وٍٓهغ مً َظا اإلاشا ٠ُ٦ ٫ؤن اخخما ٫الىو للخظ ٝوٖضمه َّ
ٚحر في جٟؿحر آلاًت ،وجبٗه
ازخال ٝفي الخ٨م بحن ظىاػ الهىم للمؿاٞغ واإلاغٌٍ ،وبحن ٖضم ظىاػٍ.
وُٞما ًلي ؤمشلت لتراُ٦ب صزلها الخظّ ٞ ٝإصي بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.

جشاهيب الؼالق املحىلت بالحزف في (الىىهب الذسي):
َ ُ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن دخلذ الذاس جؼللحن)

()2

ًخدضر ؤلاؾىىي ًٖ ظىاب الكغٍ ؤو  -الجؼاء -بطا ظاء مغٞىٖا٣ُٞ ،ى" :٫لى ؤحى باإلاًاعٕ
َ ُ
والخالت َظٍ مغٞىٖا٣ٞ ،ا( :٫جُل٣حن) بةزباث الىىن ٧ان ٦ظل ٪ؤًًا؛ ألهه وإن لم ً ً٨ظىابا ٖىض
ؾِبىٍهٞ ،هى ٖلى هُت الخ٣ضًم ،وٍ٩ىن صلُال ٖلى ظىاب مدظو٦ ،ٝما بطا ّ
٢ضمه ٣ٞا :٫ؤهذ َال ٤بن
صزلذ .)3("....
ِ
في َظا الترُ٦ب و ٘٢ظىاب الكغٍ ٗٞال مًاعٖا مغٞىٖا وٖالمت عٗٞه زبىث الىىن (جُل٣حن)،
و٢ض ازخل ٠الٗلماء في مشل َظا الترُ٦بّ ،
ٞسغظىا البِذ الكٗغي:
مؿإلت
وإن ؤجاٍ زلُل ًىم
ٍ

ً٣ى ُ :٫ال ٚاثب مالي وال َخ ِغ ُم.

ٖلى الىدى آلاحي:

(ً )1ىٓغ :الكاٞعي ،دمحم بً بصعَـ ،أخيام اللشآن ،جدٖ :٤ُ٣بضالٛجي ٖبضالخال( ،٤ص( ،)ٍ.بحروث :صاع ال٨خب
الٗلمُت2451 ،م).228 ،225/2 ،
( )2جغُ٦ب ع٢م ،251 :مً ،138 :ىٓغ يبِ الٟٗل في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م ،1ٍ ،435 :م ،142 :وفي جد٤ُ٣
بؾماُٖل ،م.121 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،م.138 :
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ؾِبىٍهً :غي ؤن الٟٗل (ً٣ى ُُ )٫عٖ ٘ٞلى ج٣ضًغ خظ ٝالجىابٞ ،جىاب الكغٍ مدظو ،ٝص٫
ٖلُه اإلاغٞىٕ اإلاظ٧ىع٩ُٞ" ،ىن صلُل الجىاب ال ُٖىه"()1وعجبخه الخ٣ضًم ٖلى ؤصاة الكغٍ ،وج٣ضًغ
زلُل ْ
ال٨الم٣ً( :ى ٫ال ٚاثب مالي بن ؤجاٍ ٌ
ً٣ل طل.)2()٪
ّ
ماى ،وٗٞل الكغٍ بطا ٧ان مايُا
وزغط آزغون ع ٘ٞظىاب الكغٍ َىا بإن ٗٞل الكغٍ ٍ
(بن َ
هدىْ :
٢مذ ُ
ؤ٢ىم) ٞةن ظىاب الكغٍ ًجىػ ؤن ًب٣ى ٖلى عٗٞه؛ ألهه إلاا لم ًٓهغ الجؼم في ٗٞل
ُ
الكغٍ جغ ٥الجىاب ٖلى ؤو ٫ؤخىاله  -وَى الغ ، -٘ٞوَى بن ٧ان مغٞىٖا في اللٞ ٟٔهى مجؼوم في
اإلاٗجى(ٞ ،)3هم إلاا عؤوا ألاصاة لم ًٓهغ ٖملها في ٗٞل الكغٍ؛ ل٩ىهه مايُا ،يٟٗذ ًٖ الٗمل في
َْ
الجىاب اإلاؿبى١
بماى
"وعُ٘ ٞ
الجىاب ٞجاء مغٞىٖاٞ ،هى الجىاب ،ل ً٨ال ٖمل ُٞه لؤلصاة ،و٢الىا:
ِ
ٍ
ؤو بمًاعٕ مىٟي بلم ٢ىي"( ،)4و٢الىا" :بطا ٧ان الكغٍ مايُا ،والجؼاء مًاعٖا ،ظاػ ظؼم ظىاب
الجؼاء وعٗٞه ،و٦الَما خؿً"(.)5
َ ُ
صزلذ الضاع جُل٣حن) ال ًبٗض البخت ًٖ َظا الكاَضٗٞ ،لى عؤي ؾِبىٍه
وجغُ٦ب الُال( :١بن
ِ
ً٩ىن ظىاب الكغٍ مدظوٞا ،صٖ ٫لُه اإلاًاعٕ اإلاغٞىٕ (جُل٣حن) ،وَى في ج٣ضًغ الخ٣ضًم ،وٖلُه
َ ُ
َ ُ
ٞالبيُت الٗمُ٣ت( :جُل٣حن ،بن صزلذ الضاع جُل٣ي) ،وجم جدىٍل َظا الترُ٦ب بلى البيُت الؿُدُت
ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
 الخظ:ٝ

( )1ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.483 ،481/1 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،الُبٗت ألامحرًت ببىالٖ ١ام َ2123ـ  ،413/2 ،واهٓغ ؤًًا :ؤبا خُان ،اسحشاف الظشب،
مغظ٘ ؾاب ،2853 /4 ،٤وؤًًا :قغح املخ ٤٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض :كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالً،
.285/4
(ً )3ىٓغ :ألاهباعي٦ ،ما ٫الضًً ؤبى البر٧اث  ،ؤلاهصاف في معابل الخالف بحن الىدىٍحن :البصشٍحن والىىفيحن،
جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص( ،)ٍ.بحروث ،اإلا٨خبت الٗهغٍت2445 ،م).318/1 ،
( )4ابً َكام ألاههاعي ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.283/4 ،٤
( )5ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.14/4 ،٤
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خظ ٝظىاب الكغٍ؛ ألهه صٖ ٫لُه اإلاًاعٕ اإلاغٞىٕ (جُل٣حن) ،والظي َى في هُت الخ٣ضًم وإال إلاا
٧ان مغٞىٖا.
 ؤلاخال:٫
بخال ٫الًمحر اإلاخهل (ًاء املخاَبت) مدل الٟاٖل.
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ ،ؤما
الجىاب ٣ٞض خظ.ٝ
ُ
وؤما ٖلى عؤي آلازغًٍ ٞلم ًدظ ٝظىاب الكغٍ ،وجغ ٥مغٞىٖا ٖلى ألانل ،وصزل ٞحها همِ
الخدىٍل باإلخال ،٫خُض خلذ الجملت الٟٗلُت مً الٟٗل والٟاٖل (جُل٣حن) مدل ظىاب الكغٍ.

دخلذ)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم إن
ِ

()1

َ ُ
ًإحي ؤلاؾىىي بهظا الترُ٦ب لُبحن ؤهه مشل الترُ٦ب الؿاب( ٤بن صزلذ الضاع جُل٣حن) الظي
زلذ) ٞدظٝ
خظ ٝمىه ظىاب الكغٍ؛ لضاللت اإلاغٞىٕ ٖلُه ،ؤما في َظا الترُ٦ب (ؤهذ َال ٤بن ص ِ
ظىاب الكغٍ؛ ألهه صٖ ٫لُه ما ج٣ضم٣ُٞ ،ى " :٫لى ؤحى باإلاًاعٕ والخالت َظٍ مغٞىٖا٣ٞ ،ا:٫
َ ُ
(جُل٣حن) بةزباث الىىن ٧ان ٦ظل ٪ؤًًا؛ ألهه وإن لم ً ً٨ظىابا ٖىض ؾِبىٍهٞ ،هى ٖلى هُت
الخ٣ضًم ،وٍ٩ىن صلُال ٖلى ظىاب مدظو٦ ،ٝما بطا ّ
صزلذ .)2("....
٢ضمه ٣ٞا :٫ؤهذ َال ٤بن
ِ
وجٟهُل اإلاؿإلت ٦ما ًلي:
ٟٞي َظا الترُ٦ب َّ
ج٣ضم ما ٌُك ِٗغ بالجىاب ٖلى ؤصاة الكغٍ ،والاؾخٛىاء به ًٖ ط٦غ الجىاب،
ٞبضؤ بجملت جهلر ؤن ج٩ىن ظىابا ،زم ؤحى بٟٗل الكغٍ ولم ًظ٦غ له ظىابا ،و٢ض وعص َظا ٦شحرا في
()3

ﲊ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ  ،و٢ىله :ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﲋ
ال٣غآن ،مً طل :٪ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،254 :م.138 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،م.138 :
( )3ؾىعة آٖ ٫مغان ،مً آلاًت.228 :
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ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ( ،)1وازخل ٠مى ٠٢الىداة مً َظٍ الىهىم ٖلى الىدى
الخالي:
ٞمظَب ظمهىع البهغٍحن :ؤهه "ًجب خظ ٝالجىاب ،بن ٧ان الضاٖ ٫لُه ما َّ
ج٣ض َم مما َى
َ
ٌ
ٗٞلذ)"( ،)2بمٗجى ؤهه "بطا ج٣ضم ما ٌكبه الجىاب ٧ان صلُال
ظىاب في اإلاٗجى ،هدى( :ؤهذ ْالم بن
ٖلى خظ ٝالجىاب ،وٍلؼم بط طا ٥ؤن ً٩ىن ٗٞل الكغٍ ماضخي الل ،ٟٔؤو م٣غوها بلم"(ٞ )3مىٗىا
ج٣ضًم ظىاب الكغٍ ٖلى ٗٞله؛ وحجتهم :ؤن ؤصاة الكغٍ لها نضع ال٨الم ٞال ًجىػ ؤن ًخ٣ضم
الجىاب ٖلحهاٞ ،الكغٍ له خ ٤الخهضع ،وج٣ضًم الجىاب ٖلُه ًسل به؛ ولظا لم ًجٗلىا الجملت
اإلاخ٣ضمت هي الجىاب؛ ألجها ظملت اؾمُت ٚحر م٣ترهت بالٟاء ،ومٗلىم ؤن الجىاب بطا ٧ان ظملت
اؾمُت وظب ا٢تراهه بالٟاء ؤو بةطا الٟجاثُت(.)4
وؤما مظَب ال٩ىُٞحنٞ :غؤوا ؤن ظىاب الكغٍ لم ًُدظ ،ٝوؤن ال٨الم اإلاخ٣ضم (الجملت الاؾمُت)
َ
ّ
٨ٞغة ّ
بالخهضع ،بإن خ٤
ٗٞل الكغٍ
َى الجىاب( ،)5وٍيخهغ ابً الُ٣م لهظا الغؤي ع ًّاصا
خِ ٤
ِ
الخهضع  -في الخ٣ُ٣ت  -بهما َى للجىاب ال للٟٗل؛ ألن "الجؼاء َى اإلا٣هىص ،والكغٍ ٌ
ُّ
ُ٢ض ُٞه ٌ
وجاب٘
لهٞ ،هى مً َظا الىظه عجبخه الخ٣ضًم َبٗا ،ولهظا ٦شحرا ما ًجيء الكغٍ مخإزغا ًٖ اإلاكغوٍ؛ ألن
اإلاكغوٍ َى اإلا٣هىص وَى الٛاًت ،والكغٍ ؾبب ووؾُلتٞ ،خ٣ضًم اإلاكغوٍ َى ج٣ضًم الٛاًاث
ٖلى وؾاثلها ،وعجبتها الخ٣ضًم طَىا وإن ّ
ج٣ضمذ الىؾُلت وظىصا٩ٞ ،ل مجهما له الخ٣ضم بىظهُّ ،
وج٣ضم
الٛاًت ؤ٢ىي ،وإطا وٗ٢ذ في مغجبتها ٞإي خاظت بلى ؤن ّ
ج٣ضعَا مخإزغة"(.)6

( )1ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت.228 :
( )2ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.243/4 ،٤
( )3ؤبى خُان  ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2854 /4 ،٤
(ً )4ىٓغ :ؤبى خُان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤وؤًًا :قغح املخ ٤٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض :كذة العالً إلى جىطيذ
أوضح اإلاعالًَ ،245 ،243/4 ،امل(.)1
(ً )5ىٓغ :قغح املخ ٤٣دمحم مخي الضًً ،اإلاغظ٘ هٟؿه.245/4 ،
( )6ابً ُ٢م الجىػٍت ،بذاةم الفىابذ ،مغظ٘ ؾاب.42/2 ،٤
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َّ ُ
وؤما ٖضم وظىص عوابِ لُٟٓت ٧الٟاء وإطاِٗ ٞ ،لت ال٩ىُٞحن في َظا ؤن َظٍ الغوابِ ًاحى بها في
خالت جإزغ الجىاب ال ج٣ضمهٞ ،هي "ال جىاؾب نضع ال٨الم ،وإهما ًاحى بها زلٟا ًٖ الٗمل ،ولِـ
م٘ الخ٣ضًم ٖمل ٞال خاظت بلحها"(.)1
َ
وٍظَب ؤلاؾىىي مظَب ؤَل البهغةٞ ،حري خظ ٝظىاب الكغٍ لضاللت ما ج٣ضم ٖلُه ،ومً

َ
صزلذ ٞإهذ َال ،)٤و٢ض جم جدىٍلها بلى
ز َّم ج٩ىن البيُت الٗمُ٣ت لهظٍ الترُ٦ب( :ؤهذ َال ،٤بن
ِ
البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
 الخظ:ٝ
خظ ٝظىاب الكغٍ؛ ألهه صلذ ٖلُه الجملت الاؾمُت التي ظاءث في ؤو ٫ال٨الم (ؤهذ
َال.)٤
 ؤلاخال:٫
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ للؼوظت.
بخال ٫الًمحر اإلاىٟهل ِ
(صزلذ) مدل الٟاٖل الاؾم الٓاَغ.
بخال ٫الًمحر اإلاخهل (جاء املخاَبت) في
ِ
(صزلذ) مدل ٗٞل الكغٍ ،ؤما
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله
ِ
الجىاب ٣ٞض خظ.ٝ
وؤما ٖلى مظَب ال٩ىُٞحن ٞىمِ الخدىٍل ٞحها َى إكادة الترجيب ،خُض ّ
٢ضم ظىاب الكغٍ
ّ
(ؤهذ َال ،)٤وؤزغ ؤصاة الكغٍ وٗٞله ،وخظٞ( ٝاء الجؼاء) ٞلم جضزل ٖلى الجملت الاؾمُت
اإلاخ٣ضمت؛ ألجها ال جىاؾب نضع ال٨الم ،وإهما ًاحى بها في خالت جإزغ الجىاب ال ُّ
ج٣ضمه.
بُ٣ذ ؤلاقاعة بلى شخيء مهم في الٟغ ١بحن ج٣ضًغ البهغٍحن وال٩ىُٞحن مً خُض اإلاٗجىٟٞ ،ي
"٢ىل( :٪ؤهذ ْالم بن آطًخجي)ٞ ،ةن مٗىاٍ ٖلى ج٣ضًغ البهغٍحن ؤن اإلاخ٩لم بجى ٦المه ؤو ٫ألامغ ٖلى
ؤلازباع ظاػما بإن املخاَب ْالم ،زم بضا له ؤن ٌٗل٣ه ٖلى الكغٍٞ ،هى ؤقبه شخيء بالخسهُو
بٗض الخٗمُم ،وؤما ٖلى ج٣ضًغ ال٩ىُٞحن ٞةن اإلاخ٩لم بجى ٦المه ٖلى الك ٪والترصص مً ؤو ٫ألامغ،

( )1قغح املخ ٤٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض :كذة العالً إلى جىطيذ أوضح اإلاعالًَ ،245/4 ،امل(.)1
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ٌ
()1
ٗٞلذ)؛
(ؤهذ َال ٤بن
ِ
وٞغ ١بحن البىاءًً"  ،ومً َىا ًم ً٨اإلاُل بلى جسغٍج البهغٍحن في جغُ٦ب ِ
ٞهظا ً٣خطخي الجؼم في اإلاٗجى ،وَى مُلىب في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي ،وؤولى مً ؤن ًُدمل اإلاٗجى
ٖلى الترصص والك.٪

دخلذ الذاسفؼالم)
في ٢ى ٫الؼوط لؼوظخه( :إن
ِ

()2

َ
ْ
ُ َ
ّ
الج ْملت الاؾمُت ال َىا َِٗ ٢ت َظىابا للكغًٍ ،جىػ ؤن ًدظ ٝاإلاب َخ َضؤ ِمجها ِٖىض
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :
َ
َ
َ
٣ىله ح َٗالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱠ ( ،)3ؤيُ ٞ :هم ،بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ
الٗلم ِب ِه ِ ٦
ُ
َ
الضاع ُٞال ،)٤ص َخت َّ
اإلاؿإلت ؤن ً٣ى( :٫بن صزلذ َّ
الخٗ ِلُِ ٤بن لم ً ً٨له ػو َظت ٚحرَا وجُل٤
ِ
ِ
املخاَبتٞ ،ةن َ
ٖ ٘٣ُٞلى واخضة و ُح َّ
٧ان له ٚحرَا َ
ٗحن"(.)4
ِ
ِ
ٞال٣اٖضة الىدىٍت :ظىاػ خظ ٝاإلابخضؤ بٗض ٞاء ظىاب الكغٍ؛ ُّ
لخ٣ضم ما ًضٖ ٫لُه في ظملت
َّ
(ؤهذ) ،وَظا الخظٌ ٝ
٦شحر في ال٣غآن والكٗغ
الكغٍ ،وَى جاء املخاَبت؛ ولظا ً٣ضع اإلابخضؤ بـ ِ
ﱓ ﱕ ﱖ ﱗﱠ( ،)5والخ٣ضًغٗٞ( :مله
ﱔ
وألامشا ،٫ومشله في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ
()6

لىٟؿه وإؾاءجه ٖلحها) ،و٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ  ،و٢ىله :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ

ﱗ ﱠ( ... )7بلخ.
ﱘ
ﱕﱖ
ْ
َ
الضاع
صزلذ ػوظخه
ٞإهذ َال ،)٤ؤي( :بن
ٞالبيُت الٗمُ٣ت للترُ٦ب هي( :بن
صزلذ الضاع ِ
ِ
ٞؼوظخه َال.)٤
جم جدىٍلها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
( )2اإلاغظ٘ الؿابَ ،245/4 ،٤امل(.)1
( )2جغُ٦ب ع٢م ،254 :م.152 :
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.112:
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.152 :
( )1ؾىعة الجازُت ،مً آلاًت.21 :
( )3ؾىعة ٞهلذ ،مً آلاًت.44 :
( )5ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.131 :
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ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
 ؤلاخال:٫
(صزلذ) مدل الاؾم
بخال ٫الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت في جغُ٦ب الكغٍ
ِ
الٓاَغ.
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
وإخال ٫الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ املخظو ٝوزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،والغبِ
بُجهما بالٟاء.
 الخظ:ٝ

ّ
(ؤهذ) وَى الغ ً٦ألاؾاؽ في الجملت الاؾمُت التي خلذ مدل
خظ ٝاإلاؿىض بلُه اإلابخضؤ ِ

ظىاب الكغٍ.
ُ
وٖلُه ٞالترُ٦ب الكغَي في الٗباعة الؿاب٣ت ؤصزل ٖلُه ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل٧ ،ان
مً ؤَمها همِ الخظٞ ،ٝدظ ٝاإلابخضؤ للٗلم به ،وجغجب ٖلى طل ٪خ٨م ٣ٞهي ٘٣ُٞ ،الُال ١بن لم
َ
َ َ
ُّ
(ؤهذ) املخاَبت ،ؤما بن ٧ان له ٚحرَاٖ ٘٣َُ ٞ ،لى َو ِاخضة
ً ً٨له ػوظت ٚحرَا؛ ألن املخظوِ ٢ ٝضع بـ ِ
ّ
ّ
مجهً وال بض ؤن ُح َّ
صزلذ الضاع ٟٞالهت َالُٗٞ )٤لَ ٤الٚ ١حرَا
ٗحن ،و٧إن اإلاٗجى الٗمًُ ٤هبذ( :بن
ِ
َ
مً ػوظاجه ٖلى صزى ٫املخاَبت للضاع.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن دخلذ الذاس إرا أهذ ػالم)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا وٗ٢ذ الجملت الاؾمُت ظىابا للكغٍٞ ،ال بض مً جهضًغَا بالٟاء ؤو ما
صزلذ الضاع
ً٣ىم م٣امها ،وهي بطا الٟجاثُت  ...بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ،ما بطا ٢ا( :٫بن
ِ
ؤهذ َالٞ ،)٤اإلاخجه و٢ىٕ الُالٖ ١ىض الضزى ،٫وإن ٧ان ًُدخمل ؤن ً٩ىن َظا قغَا بال ظؼاء،
بطا ِ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،253 :م.134 :
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والخ٣ضًغ :بن صزلذ و٢ذ و٢ىٕ الُالٖ ١لُ ،٪خهل ٦ظا و٦ظا ،ولم ً٨مل ال٨الم ،بال ؤهه َّ
نضها ًٖ
ِ
طل ٪ؤن بٖما ٫الل ٟٔؤولى مً بلٛاثه"(.)1
مغ الخضًض ًٖ الاؾخٗماالث الىدىٍت التي جإحي ٖلحها (بطا) ٞهي جإحي خغٞا وجإحي اؾما ،وج٩ىن
ٖلى ٖضة ؤوظهٞ ،مً اؾخٗماالتها:
ًّ
ؤن ج٩ىن خغٞا صالا ٖلى اإلاٟاظإة ،وجسخو بالجمل الاؾمُت ،وال جدخاط بلى ظىاب ،وال ج ٘٣في
ُ
ُ
ُ
ألاؾض بالباب)( ،)2وٍجىػ ؤن حٛجي (بطا)
هدى(:زغظذ ٞةطا
الابخضاء ،ومٗىاَا الخا ٫ال الاؾخ٣با،٫
الٟجاثُت ًٖ الٟاء في الجملت الكغَُتٞ ،خ٩ىن عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه ،هدى:ﭐﱡﭐ ﱮﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ ( ،)3وطل ٪بكغوٍ :وهي ؤن ً٩ىن الجىاب ظملت اؾمُت،
مىظبت  -ؤي ال ًضزل ٖلحها هٟي  ، -وٚحر َلبُت ،وٚحر ما٦ضة ّ
بةن( ،)4و٧ىن (بطا) جغبِ ظملت الجىاب
بجملت الكغٍ َى مظَب الخلُل وؾِبىٍه(.)5
والشاوي مً اؾخٗماالتها :ؤن ج٩ىن اؾماٞ ،الٛالب ُٞه ؤن ج٩ىن ْغٞا للمؿخ٣بل ،مخًمىت مٗجى
الكغٍ ،وجسخو بالضزىٖ ٫لى الجملت الٟٗلُت ،هدى( :بطا ظاء ٍض ُ
ْ ٣ٞم بلُه) ،وهي ٖ٨ـ
ػ
الٟجاثُت ،و٢ض جسغط ًٖ الكغَُت ومشاله ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ(ٞ ، )6خ٩ىن
ْغٞا لخبر اإلابخضؤ بٗضَا  -ولى ٧اهذ قغَُت والجملت الاؾمُت ظىابا ال٢ترهذ بالٟاء  ،)7( -وٖلُه

( )1ؤلاؾىىي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.152 – 138:
(ً )2ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،151 :وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام  ،مغني اللبيب
كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.221/2 ،٤
( )3ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.13 :
(ً )4ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب ،2851 ،2852 /4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام،
أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.241/4 ،٤
(ً )5ىٓغ :ؤبى خُان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.2851 :
( )6ؾىعة الكىعي ،مً آلاًت.15 :
(ً )7ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،151 – 134 :وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام ،مغني
اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،مغظ٘ ؾاب.225 – 228/2 ،٤
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ٞاإلاٗجىَ( :م ٌٟٛغون و٢ذ ًٚبهم) ،و٦ظل ٪بطا ؤجذ بٗض ال٣ؿم ٞال جخًمً مٗجى الكغٍ٦ ،ما في
ََ ّ
٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ( ،)1ؤي و٢ذ حٛكُه.
ُ
الؼوظت َ
الضاع بطا
وٖلى َظا ٞالبيُت الٗمُ٣ت لهظا الترُ٦ب ٖلى الىظه ألاو ،٫هي( :بن صزلذ
الؼوظت َالٞ ،)٤ـ (بطا) ٞجاثُت ،عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه ،ولِـ في الترُ٦ب خظ ٝلجىاب
الكغٍ.
وؤبغػ ؤهماٍ الخدىٍل الظي ظاءث وَ ٤ٞظٍ ال٣اٖضة و٧ان لها ؤزغ في اإلاٗجى ،هي :الؼٍاصة
َّ
وؤلاخال ،٫خُض ػٍضث (بطا) الٟجاثُت ،وخلـذ مدل الٟاء في عبُها ٗٞل الكغٍ بجىابه٦ ،ما جم
ّ
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ ،وخلذ
الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،و ُعبِ بُجهما بةطا الٟجاثُت.
وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي بىاء ٖلى َظا الخ٣ضًغ ،ؤهه ً ٘٣الُالٖ ١لحها ٞىع صزىلها الضاع(.)2
ؤما ٖلى الخٟؿحر آلازغ لهظا الترُ٦ب ٞإٚلب ْجي ؤن (بطا) ْغُٞت زغظذ ًٖ الكغَُت ،ؤي ؤجها
ٚحر مخًمىت مٗجى الكغٍ ،وهي بمٗجى (و٢ذ ؤو خحن) ،وبُ٣ذ (بن) جُٟض مٗجى الكغٍ ،ل ً٨ظىابها
ُخظ ،ٝوٖلُه ٞالبيُت الٗمُ٣ت لهظا الىظه ٦ -ما ّ
صزلذ الضاع و٢ذ و٢ىٕ
٢ضعَا ؤلاؾىىي(: -بن
ِ
الُالٖ ١لُ ٪خهل ٦ظا و٦ظا) ٩ٞإهه لم ً٨مل ال٨الم.
وؤبغػ ؤهماٍ الخدىٍل الظي ظاءث وَ ٤ٞظٍ ال٣اٖضة و٧ان لها ؤزغ في اإلاٗجى ،هي :الؼٍاصة
ّ
والخظ ،ٝخُض ؤيُ ٠لٟٗل الكغٍ ُ٢ضا ،وخلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي
وٞاٖله ومٟٗىله  +الٓغ( ٝبطا) ومجغوعٍ) مدل ٗٞل الكغٍ ،و ُخظ ٝظىاب الكغٍ.
وٍخطر بجالء الٟغ ١بحن الخٟؿحرًً ،وإلُه ؤقاع ؤلاؾىىيّ ،
وعجر الىظه ألاو٫؛ ألن بٖما٫
الل ٟٔؤولى مً بلٛاثهًٞ ،ال ٖلى ؤن الخٟؿحر الشاوي ًدخاط ُٞه بلى ج٣ضًغ املخظو ٝالظي ًغٍضٍ
ُ
الؼوط٧ ،إن ً٩ىن :بن صزلذ الضاع و٢ذ َالْ ٪٢
ؤَغص ....٥بلخ ،وال ًىظض صلُل
ؤيغب ٪ؤو ؤ َِ ْى ِ ٪او
ِ
ِ
ًضٖ ٫لى املخظو ٝاإلاغاص ،و٢ض ّجر َظا الىظه مً الباخشحن اإلاٗانغًٍ ٖبض الخلُم ِٖسخى ّ
وٖضٍ مً
ع
الخٗضص الخإوٍلي في بص ا ٥ؤبٗاص الخضر اللٛىي ،واؾدكهض ب٣ىلهم في الؼظغ( :وهللا لئن ُ
ُّ
٢مذ بلُ)٪
ع
( )1ؾىعة اللُل ،آلاًت.2 :
( )2ؤلاؾىىي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.152:
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ّ
مىضخا ؤن َظا الخدىٍل اللٛىي بالخظ ٝؤبل ٜوؤٞصر مً الخهغٍذ بالجىاب؛ ألن الؿام٘ ًظَب
ب٨ٟغٍ بلى مسخل ٠ؤهىإ الٗ٣ىباثٞ ،خخ٩ازغ ٖلُه ٞال ًضعي ؤحهً ًّخ٣ي(.)1

َ ُْ
ُ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهَ ( :وهللا ِإن ك ْم ِذ لخؼــل ِلً)

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا اظخم٘ َقغٍ َو٢ؿمَ ،ول ِْ َ
ـ َم َٗ ُهما ُمب َخضؤ٩ُٞ ،ىن ال َجىاب للمخ٣ضم
وٍدظَ ٝظىاب اإلا َخ َإزغ لضاللت ألاوٖ ٫لُهٗٞ ،لى َظا َج٣ىَ ( :٫وهللا ب ْن ُْ ٢م َ
أل٢ىمً) بالالم َو ُّ
َّ
الىىن ال
ذ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ّ
للكغٍَ ،و َلى ٖ٨ؿذ َ٣ٞلذَ ( :وهللا بن ً٣م َوهللا ُؤْ ٢م) َلَ ٩
ان َم ْج ُؼوما؛
ِبالج ْؼ ِم؛ ألن ال َجىاب لل٣ؿم ال
َ
ّ
للكغٍَ ،و َظ َىاب ْال٣ؿم َم ْد ُظو ،ٝبطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا َ ٢
ا ٫مشال
ألن ال َجىاب
ُ َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
لؼوظخهَ ( :وهللا ِبن ْ ٢م ِذ َلخُل ِٞ ،)ًَّ ٣اإلا ـ ـخـجه ُِ ٞه ُو٢ىٕ الُالْ ِٖ ١ىض الُ٣ام و ِإن لم ً ً٨ال َج َؼاء
َ
َ
َم ْى ُظىصا؛ ِألن َظىاب ال٣ؿم ً٣ىم م٣امه"(.)3
َ
ًٓهغ في اإلاٗجى الٗمُ ٤لهظا الترُ٦ب ؤهه ْ
اظخم٘ ُٞه قغٍ َو٢ؿم ،و ٧ل مً الكغٍ وال٣ؿم
َ ُْ
ُْ
ًدخاط ظىابا٩ٞ ،إن الخ٣ضًغ( :وهللا َلخُـل ِ ًَّ ٣بن صزلذ الضاع جُـل٣ي) وَؿخدُل اظخمإ الجىابحن في
ظملت واخضة؛ لضاللت ٧ل واخض مجهما ٖلى آلازغ؛ ولظا ٧ان لؼاما ؤن ًُدظ ٝؤخضَما ،وَظا ما ؤقاع
َّ
أل٦غمى ... ٪ظاػ ألهه في مٗجى :لئن ؤجِخجي أل٦غمى ،٪وال بض
بلُه ؾِبىٍه ب٣ىلهٞ" :لى ٢لذ :بن ؤجِخجي
ّ
أل٦غمى ،)4("٪والظي ًخطر
مً َظٍ الالم مًمغة ؤو مٓهغة ألجها للُمحن٧ ،إه٢ ٪لذ :وهللا لئن ؤجِخجي
مً مشاله ؤهه مما اظخم٘ ُٞه ٢ؿم وقغٍَّ ،
وج٣ضم ال٣ؿم ٞالجىاب له ،والم اإلاىَئت لل٣ؿم

مدظوٞتٞ ،إنلها( :لئن) = (ْ + ٫بن).

ٞةطا اظخم٘ الكغٍ وال٣ؿم ؤظُب الؿاب ٤مجهما ،وخظ ٝظىاب اإلاخإزغَ ،ظا بن لم ًخ٣ضم
ٖلحهما طو زبر(.)5

(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.232 :
( )2الترُ٦ب ع٢م ،231 :مً ،134 :ىٓغ يبِ الٟٗل في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م ،1ٍ ،418 :م ،181 :وفي
جد ٤ُ٣بؾماُٖل ،م.122 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.134 :
( )4ؾِبىٍه ،الىخاب ،الُبٗت ألامحرًت ببىالٖ ١ام َ2123ـ .413/2 ،
( )5ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.14/4 ،٤
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وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن البيُت الٗمُ٣ت التي جدخىي ٖلى ظىابحن جم جدىٍلها بلى البيُت الؿُدُت ٖبر
ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
ػٍاصة ل ٟٔالجاللت الضاٖ ٫لى ال٣ؿم ،وواو ال٣ؿم.
َ ُْ
ّ
(لخُل ِ.)ًَّ ٣
اإلاا٦ضجحن في ظىاب الكغٍ اإلاًاعٕ اإلاشبذ
ػٍاصة الالم والىىن ِ
 الخظ:ٝ
خظً ٝاء املخاَبت والتي هي في مدل عٞ ٘ٞاٖل؛ مىٗا اللخ٣اء الؿا٦ىحنً( ،اء املخاَبت وهىن
ُ
الخىُ٦ض) ،وؤب٣ي ٖلى ٦ؿغ ما ٢بلها للضاللت ٖلى الُاء املخظوٞت.
خظ ٝهىن الغ٘ٞ؛ ٦غاَت اظخمإ ألامشا( ٫هىن الغ ٘ٞوهىن الخىُ٦ض الشُ٣لت).
َ ُ
ُْ
خظ ٝظىاب الكغٍ َ(جُل٣ي)؛ ألهه صٖ ٫لُه ظىاب ال٣ؿم اإلاظ٧ىع
(لخُل ِ.)ً٣
 ؤلاخال:٫
بخال ٫الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الٟاٖل ،في جغُ٦ب الكغٍ (٢م ِذ).
َ ُْ
(لخُل ِ.)ًَّ ٣
بخال ٫الًمحر املخظوً( ٝاء املخاَبت) مدل الٟاٖل ،في
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ ،ؤما
الجىاب ٣ٞض خظ.ٝ
بخال ٫ظملت ظىاب ال٣ؿم مدل ظملت ظىاب الكغٍ املخظوٝ؛ ألن ظىاب ال٣ؿم ًض٫
ٖلُه وٍ٣ىم م٣امه.
وؤما مً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي ٞمتى ما جدُ٢ ٤٣امها وٖ ٘٢لحها الُال ،١وإن ٧ان ظىاب الكغٍ
مدظوٞا ،بال ؤن ظىاب ال٣ؿم خل مدله ،وؤصي الخ٨م ال٣ٟهي هٟؿه.
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في ٢ى ٫الغظل( :هىذ ػالم وصٍيب)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :املخظو ٝللٗلم به بمشابت اإلاظ٧ىعٞ ،مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢اَ :٫ىض ٌ
َال٤
ُْ
وػٍيبٞ ،ةجهما ًَُلــل٣ان( ،)2و٦ظل ٪ما ؤقبه َظا مً ؾاثغ الٗ٣ىص"(.)3
ال٣اٖضة الىدىٍت ؤهه بطا ط٦غث ظملت م٩ىهت مً مبخضؤ وزبر ،زم ُٖٖ ٠لى اإلابخضؤ ٌ
هٓحر له
ًصر ؤلازباع ٖىه بالخبر الؿاب ،٤ظاػ خظ ٝالخبر ،هدى :ػٍض ٢اثم وٖمغوٞ ،الخ٣ضًغ :وٖمغو ٦ظل٪
()4
ﱏ ﱠ(ٞ ،)5الخدىٍل َهىا بدظ ٝاإلا٨غع إلٞاصة
ﱐ
ؤي٢ :اثم  ،وهدى ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ

الازخهاع(.)6
والترُ٦ب الظي ظاء به ؤلاؾىىيَ( :ىض َال ٤وػٍيب) بىِخه الٗمُ٣تَ( :ىض َال ٤وػٍيب َال،)٤
ُ
وخظ ٝمىه الخبر ظىاػا؛ ألن ػٍيب اؾم مُٗىٖ ٠ُٖ ٝلى هٓحر له وَى َىض ،وصر ؤلازباع ًٖ
ػٍيب بالخبر الؿاب ٤لهىض ،وَى (َالٞ ،)٤ضزل همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وَى الخظ" ،ٝوَىا جٓهغ
ًّ
ؤؾاؾُا مً مُُٗاث الخظ ٝالترُ٦بي؛ خُض ؤٚجى ًٖ بٖاصة اللٟٔ
ُ٢مت الُٗ ٠باٖخباعٍ مُٗى
َ ُ
ب٣اٖضة جدىٍلُت ظىاػٍت"( ،)7والخ٨م ال٣ٟهي ُٞه ؤجهما جُل٣ان.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم أكل مً ػللخحن وأهثرمً ػللت)

()8

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت)٢ ،ا ٫ال٣اضخي الخؿحن في
حٗلُ٣خه :وٗ٢ذ َظٍ اإلاؿإلت بىِؿابىع ٞإٞتى ٞحها الكُش ؤبى اإلاٗالي بى٢ىٕ َل٣خحن ،ومضع٦ه ْاَغ.
وؤٞتى ٞحها الُ٣ٟه ؤبى ببغاَُم بى٢ىٕ زالر؛ ألهه إلاا ٢ا( :٫ؤ٢ل مً َل٣خحن) ٧ان َل٣ت وقِئا ،وإلاا ٢ا:٫
(ؤ٦ثر مً َل٣ت) وٗ٢ذ ؤًًا َل٣خان٩ُٞ ،ىن املجمىٕ زالر َل٣اث وقِئا ٘٣ُٞ ،الشالر ُ .....
٢لذ:
والهىاب ألاو٫؛ ألن ٢ىله( :وؤ٦ثر مً َل٣ت) لِـ بةوكاء َال ،١بل َى ُٖٖ ٠لى ؤ٢ل ،و(ؤ٢ل)
( )2الترُ٦ب ع٢م ،281 :م.151 :
(ً )2ىٓغ يبِ الٟٗل في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م ،1ٍ ،451 :م ،144 :وفي جد ٤ُ٣بؾماُٖل ،م.124 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.151 :
(ً )4ىٓغ :خمىصة ،ؿاهشة الحزف في الذسط اللغىي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.121 :
( )1ؾىعة الغٖض ،مً آلاًت.11 :
(ً )3ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت  ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.31 :
(ِٖ )5سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 :
( )8جغُ٦ب ع٢م ،15 :م.118 :
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نٟت إلاهضع مدظوَ ،ٝى جٟؿحر للم٣ضاع٩ُٞ ،ىن املجمىٕ جٟؿحرا ،والخ٣ضًغ( :ؤهذ َالَ ٤ال٢ا
ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت) ،وَظا املجمىٕ ال ًؼٍض ٖلى َل٣خحن ُٗ٢ا .وبخ٣ضًغ ؾلى ٥ما ؾل٨ه
ؤبى ببغاَُم ٞال خاظت بلى ؤن ًخ٩لُ ٠
ُٞدمل (ألا٢ل) ٖلى َل٣ت وشخيء ،بل ه٣ى :٫اإلاخُ ً٣مً طل٪
واخضة بما بالىي٘ ؤو بالؿغاًت .و٢ىله( :ؤ٦ثر مً َل٣ت) ً٣خطخي و٢ىٕ َل٣ت وشخيء٩ُٞ ،ىن املجمىٕ
وخُيئظ ِٞؿغي وٍ ٘٣الشالر"(.)1
َل٣خحن وقِئا،
ٍ
اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤن الجملت الىىاة ُٞه هي( :ؤهذ َال )٤ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا
اإلاٗجى  ،ِ٣ٞبهما ؤعاص بُان ٖضص الُل٣اث ،و٢ض ازخل ٠ال٣ٟهاء في جدضًض ٖضصَا؛ جبٗا الزخالٝ
اإلاٗجى الٗمُ ٤في جٟؿحر (ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت).
ٌ
ٗٞ لى الىظه ألاو :٫جَ ٘٣ل٣خان ،باٖخباع ؤن ٢ىله( :ؤ٢ل) نٟت إلاهضع مدظو ،ٝج٣ضًغٍ:
ً
أهذ ػالم ػالكا (أكل مً ػللخحن وأهثر مً ػللت) ،وظملت (ؤ٦ثر) مُٗىٞت ٖلى الهٟت
َ
(ؤ٢ل) ،ومً ز َّم ًىنَ ٠ظا الُال ١بإن م٣ضاعٍ (ؤ٢ل مً َلٗخحن وؤ٦ثر مً َل٣ت)٩ُٞ ،ىن
املجمىٕ ؤهه ال ًؼٍض ٖلى َل٣خحن بَال٢ا.
وٍم ً٨جمشُلها ع ًّ
ٍايُا :م٣ضاع ٖضص الُل٣اث  1 < ( :و > )2
= ()2.4 ...... 2.2
=

2

َ
ومً ز َّم ٞاخخىي الترُ٦ب ٖلى ٖضة ٖىانغ للخدىٍل ،مجها :خظ ٝاإلاهضع اإلاىنى ،ٝوػٍاصة
الهٟت (ؤ٢ل) واإلاُٗىٖ ٝلحها (ؤ٦ثر) ،وَظا الىظه عجخه ؤلاؾىىي.
 الىظه الشاوي :ج ٘٣زالر َل٣اث ،باٖخباع ؤن ظملت (وؤ٦ثر مً َل٣ت) لِؿذ مُٗىٞت ٖلى
(ؤ٢ل مً َل٣خحن) ،بهما هي بوكاء لجملت ظضًضة ومٗجى آزغ٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُٞ ٤حها :أهذ
ً
ً
ػالم ػالكا (أكل مً ػللخحن) وػالكا (أهثر مً ػللت) ،وبظل٩ً ٪ىن م٣ضاع َظا الُال١
َى مجمىٕ الجملخحن (أكل مً ػللخحن) (وأهثرمً ػللت)،
(أكل مً ػللخحن) = َل٣ت وقِئا ٖىض ؤبي ببغاَُم َّ ،
وٖض ؤلاؾىىي َظا مً الخ٩لَّ ،٠
وزغظه
ٖلى َل٣ت واخضة.
(وأهثرمً ػللت) = َل٣خان ٖىض ؤبي ببغاَُمَّ ،
وزغظه ؤلاؾىىي ٖلى َل٣ت وشخيء.
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.118 :
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َ
زالر َل٣اث وقِئاَّ ،
وزغظه ؤلاؾىىي ٖلى َل٣خحن
٩ُٞىن املجمىٕ بخسغٍج ؤبي ببغاَُم
وقِئا ،وجإزظ خ٨م الؿغاًت(ٞ ،)1دؿغي (الُل٣خان وقِئا) بلى (زالر).
وٍم ً٨جمشُلها ع ًّ
ٍايُا :م٣ضاع ٖضص الُل٣اث = ( < )2 > ( + )1
= ( )1 ( + ) 2
=

3

وٖلى َظا الىظه اخخىي الترُ٦ب ٖلى ٖضة ٖىانغ للخدىٍل ،مجها :خظ ٝاإلاهضع اإلاىنى،ٝ
وػٍاصة الهٟت (ؤ٢ل) ،وػٍاصة ظملت (ؤ٦ثر) التي ؤؾؿذ مٗجى ػاثضا.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه اإلاضزى ٫بها( :أهذ ػالم ػللت ،كبلها وبلذها ػللت)

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :املخظو ٝللٗلم به بمشابت اإلاظ٧ىع ٞ ،مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫للمضزى ٫بها:
(ؤهذ َالَ ٤ل٣ت٢ ،بلها وبٗضَا َل٣ت)ٞ ،الصخُذ ٦ -ما ٢اله الغاٞعي -في باب ٖضص الُال ١ؤجها
ُ
جُل ٤زالزا؛ إلاا ط٦غهاٍ .وُ٢لَ ٘٣ً :ل٣خان ،وٍلٛى ٢ىله٢( :بلها) .وٍم ً٨حٗلُل ألاو ٫ؤًًا بإن
م٣خطخى الل٢ ٟٔؿمت الُل٣ت ٖلى هه ٠مخ٣ضم وهه ٠مخإزغ ،زم ٌؿغي الىهٟان"(.)3
اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤن الجملت الىىاة ُٞه هي( :ؤهذ َال ،)٤وهي التي ٌؿمحها ال٣ٟهاء
(بالجملت اإلاىجؼة) ،ل٨ىه لم ًغص الا٢خهاع ٖلى َظا اإلاٗجى  ،ِ٣ٞبهما ؤعاص بُان ٖضص الُل٣اث ،و٢ض
ازخل ٠ال٣ٟهاء في جدضًض ٖضصَا؛ جبٗا الزخال ٝاإلاٗجى الٗمُ ٤في جٟؿحر (٢بلها وبٗضَا َل٣ت).
ٞالبيُت الٗمُ٣ت في جٟؿحر َظا الترُ٦ب ٖىض ؤلاؾىىي( :ؤهذ ٌ
َالَ ٤ل٣ت٢ ،بلها َل٣ت  ،وبٗضَا
َل٣ت)ٞ ،اخخىي الترُ٦ب ٖلى ٖضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،وهي :الخدىٍل بؼٍاصة اإلاٟٗى٫
اإلاُل ٤اإلابحن للٗضص ،في ٢ىله (ؤهذ َالَ ٤ل٣ت) ٞبحن بهظٍ الٗباعة ؤجها َالَ ٤ل٣ت واخضة ،زم ؤصزل
ٖبا ة ؤزغي هي (٢بلها وبٗضَا َل٣ت)ّ ،
٣ُٞضع ؤلاؾىىي ؤن ٞحها ٖىهغًٍ مً ٖىانغ الخدىٍل وَما
ع
ِ
الؼٍاصة والخظٞ ،ٝدظٞذ (َل٣ت) ألاولى؛ لضاللت الُٖٗ ٠لحها ،والخ٣ضًغ(٢بلها َل٣ت) و (بٗضَا
َل٣ت)  ،ومً زم وٖ ٘٢لحها الُال ١زالزا.
(ّ )1
ج٣ضم مٗجى الؿغاًت في َظا البدضً ،ىٓغ :م.252 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،281 :م.151 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.151 ،151 :
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ل ً٨بٌٗ ال٣ٟهاء ٞؿغوا ظملت (٢بلها وبٗضَا َل٣ت) بإجهما ظملت واخضة هي ون ٠للمٟٗى٫
ْ ُ
َ ٠ظٍ الُل٣ت ّؤن ٢بلها وبٗضَا َل٣ت واخضةُ ،ج َّ
٣ؿم َظٍ الُل٣ت الىاخضة ٢ؿمحن،
اإلاُلٞ ،٤ىن
ؤي َّ
جخىػٕ ههٟحن ٖلى ما ٢بلها وبٗضَا(٩ٞ ،)1إن الخ٣ضًغ( :ؤهذ َالَ ٤ل٣ت٢ ،بلها ههَ ٠ل٣ت
وبٗضَا ههَ ٠ل٣ت) زم ٌؿغي ٞخ٨خمل ٧ل ههَ ٠ل٣ت بلى َل٣ت ٧املت ،وجهبذ زالر َل٣اث.
وَىا ٥وظه آزغُٞ ٘٣ً :ه َل٣خان ال زالر ،بخضاَما :اإلاىجؼة ب٣ىله( :ؤهذ َالَ ٤ل٣ت)،
َ
٢ىله٢( :بلها)(ٞ ،)2ؼٍاصة ٧لمت (٢بلها) ٌ
لٛى في
وؤزغي :ج ٘٣بٗضَا ،في ٢ىله( :وبٗضَا َل٣ت) ،ولٛا
ال٨الم ٖلى َظا الخٟؿحر ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن جَ ٘٣ل٣خان.
والغؤي ألاو ٫ؤصر وَى ؤن ج ٘٣زالر َل٣اث؛ لبٗضٍ ًٖ الخ٩ل ٠اإلاىظىص في الغؤي الشاوي ،وألن
بٖما ٫الل ٟٔؤولى مً بلٛاثه الظي خهل في الغؤي الشالض.
()3

ػاٌ)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهً( :ا ِ
ػاٌ) بدزف اللاف
ؤو ( ِ
أهذ ِ

()4

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :الترزُم :خظ ٝؤوازغ ألاؾماء في الىضاء ،وٍجىػ الترزُم في ٚحر الىضاء
للًغوعة.
َا )٫بدظ ٝال٣اٞ ،ٝةن الُال ٘٣ً ١بطا هىي،
بطا ج٣غع طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢اً( :٫ا ِ
ولى ٢ا( :٫ؤهذ َا )٫وهىيٞ ،ى٣ل الغاٞعي ًٖ الٗباصي ؤهه ً ٘٣لىعوصٍ .وًٖ البىقىجي ؤهه ًيبػي ؤن
ال ً٘٣؛ إلاا ط٦غهاٍ مً ازخهانه بالكٗغ .واٖلم ؤن الغاٞعي لم ًبحن اإلاغاص بهظٍ الىُتُٞ ،دخمل ؤن
ً٩ىن اإلاغاص بها هُت الُال ،١وؤن ً٩ىن اإلاغاص هُت الخظ ٝمً َال.)5(" ٤

(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.24/4 ،٤
(ً )2ىٓغ :الغاٞعي ،اإلاغظ٘ الؿاب.24/4 ،٤
( )3جغُ٦ب ع٢م ،282 :م.151 :
( )4جغُ٦ب ع٢م ،282 :م.151 :
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.151 :
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ال٣اٖضة الىدىٍت في الترزُم٣ً :ى ٫ؾِبىٍه" :واٖلم ؤن الترزُم ال ً٩ىن بال في الىضاء ،بال ؤن
ًًُغ قاٖغ ،وإهما ٧ان في الىضاء ل٨ثرجه في ٦المهم  ،....وال ً٩ىن في مًا ٝبلُه وال في ون٠؛
ٌ
ٌ
ّ
ألجهما ٚحر َ
مًا ٝوال ٌ
اؾم مىىن في الىضاء"(.)1
مىاص ًَ ْحن ،وال ًُغزم
َاُ )٫خ ِظ ٝالخغ ٝألازحر جغزُما ،والخ٨م ال٣ٟهي ُٞه بى٢ىٕ الُال١
ٟٞي الترُ٦ب ألاوً( :٫ا ِ
بطا هىي ،وٍبحن ؤلاؾىىي :ؤن الغاٞعي لم ًبحن ٢هضٍ مً الىُت ،ؤهُت الُال ١هي؟ ؤم هُت خظٝ
الخغ ٝألازحر مً َال.٤
َ
ؤما في جغُ٦ب (ؤهذ َاٞ )٫الغاٞعي خَ ٨م بى٢ىٕ الُال ،١والبىقىجي هٟى و٢ىٖه؛ ألن الترزُم
َىا في ٚحر الىضاء.


( )1ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.142 ،114/1 ،٤
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خالصت:
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الخدىٍل بالخظ ٝفي جغاُ٦ب الُال ١اجسظ ألاق٩ا ٫آلاجُت:
 خظ ٝاإلابخضؤ مً الترُ٦ب بطا و ٘٢بٗض ٞاء الجؼاء في ظىاب الكغٍ؛ ُّ
لخ٣ضم ما ًضٖ ٫لُه في
ظملت الجؼاء.

 خظ ٝالخبر مً الترُ٦ب الظي ج٣ضم ُٞه مبخضؤ وزبر ،زم ُُٖٖ ٠لى اإلابخضؤ هٓحر لهّ ،
وصر
ؤلازباع ٖىه بالخبر الؿابٞ ،٤ةهه ًصر خظ ٝالخبر ،مىٗا للخ٨غاع.
 خظ ٝظىاب الكغٍ في ٖضة مىاي٘:
ُ
ً oدظ ٝظىاب الكغٍ بطا ط ِ٦غ في الترُ٦ب صلُل ًضٖ ٫لُه ،وَى الٟٗل اإلاًاعٕ
اإلاغٞىٕ ،والظي َى في ج٣ضًغ الخ٣ضًم.
ً oدظ ٝظىاب الكغٍ بطا َّ
ج٣ضم ٖلى ألاصاة ما ٌُكٗغ بالجىابِٞ ،ؿخٛجى به ًٖ ط٦غ
الجىاب؛ ألن ؤصاة الكغٍ لها الهضاعةٞ ،ال ًجىػ ؤن ًخ٣ضم الجىاب ٖلحها.
ً oدظ ٝظىاب الكغٍ مً ٚحر ؤن ًضٖ ٫لُه شخيء ٧ ،إن ً٩ىن ؾ٨ذ ًٖ ج٨ملت ال٨الم،
وَظا الىظه لم ًغجخه بًٗهم؛ ألن بٖما ٫ال٨الم ؤولى مً بلٛاثه.
واإلاخدب٘ للخدىٍل بالخظ ٝفي جغاُ٦ب الٗغبُت بك٩ل ٖام ًجض ؤن له مىاي٘ ٦شحرة٣ٞ ،ض ًُدظٝ
الٟٗل في ؤؾالُب ٦شحرة٧ ،االزخهام ،والخدظًغ وؤلاٚغاء ،واإلاضح والظم ،وال٣ؿم ،و٢ض ًدظٝ
اإلاًا ،ٝؤو الهٟت ،ؤو اإلاؿدشجى  ،ؤو الخا ،٫ؤو الخمُحز  ....بلخ  ،ل٨ىه في جغاُ٦ب الُالَ ١ىا ؤحى
جدخى ٖلى ٧ل جغاُ٦ب
بمىاي٘ مدضصة مً مىاي٘ الخظ ،ٝوَظا ٌٗجي ؤن جغاُ٦ب الُال ١لم
ِ
الٗغبُت.
وبىٓغة ٞاخهت في جغاُ٦ب الُال ١التي اخخىث ٖلى همِ الخدىٍل بالخظ ٝججض ؤن بًٗها
اخخىي ٖلى همِ جدىٍل آزغ وَى الخدىٍل باإلخال ،٫ومً َىا وظب الخٗغٍ ٠بهظا الىمِ  ،وإبغاػ
صوعٍ الخدىٍلي في التراُ٦ب الٗغبُت٦ ،ما ؾُإحي جٟهُل طل ٪في الٟهل آلاحي.

216


ٌالخدىٍل باإلخال
)Transformation

by replacement(
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الفصل الثالث :الخدىٍل باإلخالٌ.

اإلاصؼلح واإلافهىم:
جخىػٕ َظٍ الٓاَغة اللٛىٍت في ؤبىاب الىدى ٧لها ،وجٓهغ في ٦شحر مً اإلاىاي٘ التي َّ
خل ٞحها
ٍ
مدل ٚحرٍ ،ؾىاء ؤ٧ان ٖلى مؿخىي البيُت ؤم ٖلى مؿخىي الترُ٦ب .و٢ض َّ
ٖىهغ َّ
ٌ
جيبه الٗلماء ٢ضًما
لهظٍ الٓاَغة يمً هٓغتهم ال٣اثمت ٖلى زىاثُت ألانل والٟغٕ التي ج٣ىص بلى زىاثُت البيُت الٗمُ٣ت
والؿُدُتٞ ،ىٓغوا في مىاي٘ جدل ٞحها الجملت مدل اإلاٟغص ،وؤزغي ًدل ٞحها الاؾم اإلاكخَّ ٤
مدل
الٟٗل وَٗمل ٖمله ،وزالشت ًخً َّمً ٞحها الٟٗل مٗجى ٚحرٍ ،وجىىب خغو ٝالجغ بًٗها ًٖ بٌٗ.
ٗبرون ًٖ ٧ل طل ٪بدؿمُاث ّ
و٧اهىا ٌُ ّ
ٖضة٧ :الىُابت والٗىى والبض ٫والخإوٍل ،ولم ٌؿخٗملىا
ِ
مهُلر ؤلاخال ٫في َظا اإلاٗجى.
ٗٞىض ْ
ونٖ ٠ال٢ت اإلاهضع بالٟٗل املخظو ،ٝهدى ٢ىله( :يغبا ػٍضا) ٌؿخٗمل ابً ُٖ٣ل
مهُلخي (الىُابت) و (الٗىى) للضاللت ٖلى اإلاٗجى هٟؿه ،والظي َّ
خل ُٞه اإلاهضع مدل الٟٗل،
٣ُٞى" :٫اإلاهضع ٞحها هابب مىاب الٗامل ،صاٖ ٫لى ما ًضٖ ٫لُه ،وَى كىض مىه ،وٍضٖ ٫لى طل٪
ٖضم ظىاػ الجم٘ بُجهما"(.)1
و٧ان ٢ض ؾب٣ه ابً ٌِٗل بلى اؾخٗما( ٫الىُابت) و(الٗىى) باإلاٗجى هٟؿهٟٞ .ي خضًشه ًٖ
خغو ٝاإلاٗاوي ٌكحر بلى ؤجها" :جيء بها هيابت ًٖ الجمل ،ومُٟضة مٗىاَا مً ؤلاًجاػ والازخهاع،
ً
ً
كىطا ًٖ (ؤؾخٟهم)،
كىطا ًٖ (ؤُٖ ،)٠وخغو ٝالاؾخٟهام جيء بها
ٞدغو ٝالُٗ ٠جيء بها

ً
ً
كىطا ًٖ (ؤؾدشجي) ؤو (ال
كىطا ًٖ (ؤهٟي) ،وخغو ٝالاؾخصىاء جيء بها
وخغو ٝالىٟي جيء بها
ؤٖجي) ،و٦ظل ٪الم الخٗغٍ ٠هابذ ًٖ (ؤٖغ ... )ٝوخغو ٝالجغ ظاءث هاببت ًٖ ألاٗٞا ٫التي هي
ُ
ُ َ
له ُ ،)٤وال٩ا ٝهابذ ًٖ (ؤق ِّبه) و٦ظل ٪ؾاثغ الخغو.)2("ٝ
بمٗىاَاٞ ،الباء هابذ ًٖ (ؤ ِ
ٞاإلاخإمل في َظًً الىهحن ٖ -لى ؾبُل اإلاشاً -٫جض ؤن ٞحهما ٖىهغا ّ
خل مدل آزغٖ ،بروا ٖىه
بمهُلخاث مخٗضصةً ،بضو للىاْغ ٞحها ؤن لها الضاللت هٟؿها .ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن ً٢اًا
ؤلاخال ٫ومهُلخاجه ٢ض ؾب ٤الخضًض ٖجها في ٦خب الىدى ،بل وجىازغث في ؤبىابه.
( )1ابً ُٖ٣ل  ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.244/1 ،٤
( )2ابً ٌِٗل  ،ششح اإلافصل ،مغظ٘ ؾاب.411/4 ،٤
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ولظا وظب البضء بخٗغٍ ٠ؤلاخال٦ ٫ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،زم ّ
جدب٘ ؤبغػ ً٢اًاٍ في الىدى
الٗغبي ال٣ضًم ،وعبِ طل ٪بالىٓغٍت الخدىٍلُت.
ً٣ى :٫عابذ بى مٗؼة" :الاؾدبضاَ ٫ى بم٩اهُت ب٢امت وخضة لٛىٍت ؤو وخضة بؾىاصًت م٣ا َم وخضة
لٛىٍت ؤو وخضة بؾىاصًت ؤزغي؛ ألن الصخيء اإلاُ٣ام م٣ام الصخيء بما ؤجهما وخضة صالت ُ
ٞهما مً ٢بُل
واخض جماما "(.)1
ٍ
بُض ّؤن الخىلي ًًُ ٠في حٗغٍٟه حٗلُال لهظا ؤلاخال ،٫خُض ًخم بمىظبه ؤن جىي٘ ٧لمت م٩ان
ؤزغي ،ؤو م٩ان جغجِب آزغ؛ ألصاء هٟـ الىُْٟت الىدىٍت م٘ الخٟاّ ٖلى م٣بىلُت الجملت مً
الىاخُت الضاللُت( .)2وما ط٦غٍ الخىلي ٌؿخلؼم ال٣ى ٫بإن الخٟاّ ٖلى م٣بىلُت الجملت مً الىاخُت
ُ
الضاللُت ال ًمى٘ ؤن جًا ٝله صاللت ظضًضة في اإلاٗجى؛ ولظا ؤم ً٨جًُٟل ما ظاءث به خلُمت ٖماًغة
ّ
()3
ٌ
ٖىهغ آزغ
في حٗغٍ ٠ؤلاخال٢ ،٫اثلت" :ؤلاخال ٫همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وٍخمشل في ؤن ًدل
ّ
مخًمىا مٗىاٍ ،م٘ بياٞت صاللت ظضًضة"(.)4
ِ
وٍخم بمىظب َظا الىمِ وي٘ ٖىهغ م٩ان ٖىهغ آزغ ،وٍم ً٨جمشُله بـ:
 -ؤ

ب ( ،)5خُض َّ
خل الٗىهغ (ب) مدل الٗىهغ (ؤ)

 -ؤ

ط  ،خُض َّ
خل الٗىهغ (ط) مدل الٗىهغ (ؤ).

و٢ض مغ في الٟهل ألاو ٫بٌٗ هماطط ؤلاخال ٫في اللٛت ؤلاهجلحزًت ،والتي ظاء بها حكىمؿ٩ي في
هٓغٍخه الخدىٍلُت(.)6

( )1بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.32:
(ً )2ىٓغ :الخىلي ،معجم كلم اللغت الىـشي ،مغظ٘ ؾاب ٤م.151 :
ٖىهغ َّ
ٌ
ٖىهغ آزغ.
مدل
( )3ؤيً :دل
ٍ
(ٖ )4ماًغة ،خلُمت ؤخمض ،الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء ،دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشة،2ٍ ،
(ألاعصن :صاع واثل1221،م) م.118 :
( )5الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.18 :
(ً )6ىٓغ م 35 :مً َظٍ الضعاؾت.
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ُّ
وَٗض َظا الىىٕ مً ؤبغػ ؤهماٍ الخدىٍل ،وله ٖىض الخدىٍلُحن الٗغب مهُلخاث ٖضةٞ :هىا٥
مً ٌؿمُه الخٗىٌٍ

()1

وَىا ٥مً ٌؿمُه الاؾدبضا ،)2(٫وَىا ٥مً ٌؿمُه ؤلاخال ،)3( ٫وهي

الدؿمُت التي آزغَا َظا البدض .وَىا٦ ٥شحرون ؤَملىا َظا الىمِ ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ولم
ًدىاولىٍ في صعاؾتهم للخدىٍل في الىدى الٗغبي(.)4
َ
اإلاهُلخحن (ؤلاخال )٫و(الاؾدبضاٖ )٫لى َظا الىمِ ّ
َ
ؤم٢ ًَ ٨بى ُ ٫بَالّ ١
وٖضَما
ؤي مً
وإطا
ِ
ِ ٍ
َ
متراصٞحن ٞةن مهُلر (الخٗىٌٍ) ال ًم ً٨ظٗله مهُلخا ل٩ل ما صزله ؤلاخال٫؛ طل ٪ألن ؤلاخال٫
ؤمىع ال جضزل في الخٗىٌٍ ،ومً زم ًم ً٨ال٣ىّ ٫
جضزل ُٞه ٌ
ُ
بإن ٧ل
ؤوؾ٘ بابا وؤ٦ثر قمىلُت؛ بط
حٗىٌٍ بخال ،٫ولِـ ٧ل بخال ٫حٗىًٍا ،وَظا ما َ
ؤٞغص له ابً ظجي بابا ،جدذ ٖىىان( :باب في ٞغ ٍ١
َّ
باإلاٗىى
بحن البض ٫وال ِٗىى)٣ً ،ىُٞ ٫ه" :ظمإ ما في َظا ؤن البض ٫ؤقبه باإلابض ٫مىه مً الٗىى
مىه ،وإهما ً ٘٣البض ٫في مىي٘ اإلابض ٫مىه ،وال ِٗىى ال ًلؼم ُٞه طلٞ ..... ،٪البض ٫ؤٖم ُّ
جهغٞا مً
ال ِٗىى٩ٞ ،ل ٖىى بض ،٫ولِـ ٧ل بضٖ ٫ىيا"(.)5

( )1ومجهم :الخىلي ،كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ٤م ،18 :والبهيؿاوي الظي ػاوط بحن مهُلخي
ؤلاخال ٫والخٗىٌٍ ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.48:
( )2ومجهم :الىُٗميَ ،ضي أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ كمشان
أهمىرحا) عؾالت ماظؿخحر(1224م) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،44 :و٦ظل :٪بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه،
أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م42 ،32 :وما بٗضَا ،و٦ظل :٪الباع ،مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط
الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،42 :و٦ظلٚ :٪غبيٖ ،اجكت ،صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في
ً
أهمىرحا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
الجملت اللشبيت ،ظىسة البلشة
( )3ومجهم :البهيؿاوي في مغظٗه الؿاب ،٤م ،48:واؾخِخُت ،اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج)  ،مغظ٘ ؾاب،٤
م ،111 :و ٖماًغة ،خلُمت ؤخمض ،الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء ،دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشة،
م ،118:و٦ظل :٪الىجاصاث ،هاً ٠دمحم ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٛىٍت والىدىٍت الٗغبُت،
مجلت وليت داسالللىم حاملت اللاهشة ،مغظ٘ ؾاب ،٤مّ ،241 :
وؾمخه ابتها ٫الباع بخالال ؤًًا ،م.42 :
( )4مشلٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها  ،مغظ٘ ؾاب ،٤و٦ظل :٪الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط
الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤و٦ظلِٖ :٪سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘
ؾاب ،٤و٦ظل :٪التر ،٥ؤعٍج ،في عؾالتها :كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش ،مغظ٘
ؾاب.٤
( )5ابً ظجي  ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب.131 /2 ،٤
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ٞابً ظجي ًغنض ٞغو٢ا بحن البض ٫والخٗىٌٍ ،وٍم ً٨جىيُدها في آلاحي(:)1
ً
 البذٌ أكم جصشفا مً ال ِلىض.
لٗل مٗجى ٢ىله َظاَ :ى الٗمىم في اؾخٗما ٫ل ٟٔالبض٫؛ بط ًغاص به ؤ٦ثر مً مٗجى٣ٞ ،ض ًُل٤
ٖلى مىاي٘ ؤلابضا( ٫في بيُت ال٩لمت) ،و٢ض ًغاص به ؤخض ؤبىاب الىدى ،وَى باب البض ،٫و٢ض ٌؿخٗمل
في مىاي٘ الخٗىٌٍ هٟؿها.
 البذٌ أشبه باإلابذٌ مىه مً اللىض باإلالىض مىه.
َ
ومٗجى ٢ىله َظاّ :ؤن َغفي الخٗىٌٍ (ال ِٗىى واإلاٗىى مىه) ًدباٖض الكبه بُجهماٞ( ،لِـ
ْ
(ٖضة) مً (وٖض) جسخلٖ ٠جها
بُجهما قبه ٦بحر)ٞ ،الخاء التي ٖىيذ بها مً ٞاء ال٩لمت املخظوٞت في ِ
هىاح ٦شحرة :نىجُت ووُُْٟت ومىيُٗت .ولِـ ٦ظل ٪الخا ٫في الٗال٢ت بحن البض ٫واإلابض ٫مىه،
في ٍ
ٞهما ًدكابهان ،هدى :ألال ٠في (٢ام) التي ؤنلها الىاوٞ ،هما خغ٦خان َىٍلخان لهما نٟاث نىجُت
مدكابهت.
 البذٌ ًلم في مىطم اإلابذٌ مىه ،وال ِلىض ال ًلضم فيه رلً.
وٍ٣هض بهظا ؤن البض ٘٣ً ٫في هٟـ م٩ان اإلابض ٫مىه ،ولِـ قغَا في ال ِٗىى ؤن ً ٘٣مى٘٢
اإلاٗىى مىه ،وٍٓهغ طل ٪في ؤمشلخه التي اؾدكهض بها ،بط ً٣ى" :٫ؤال جغا ٥ج٣ى ٫في ألال ٠مً ٢ام:
ؤجها بض ٫مً الىاو التي هي ٖحن الٟٗل ،وال ج٣ىٞ ٫حها ؤجها ِٖىى مجها  ...وج٣ى ٫في الٗىى :بن الخاء في
ٖضة ِوػهت ٖىى ًٖ ٞاء الٟٗل ،وال ج٣ى :٫بجها بض ٫مجها  ...وج٣ى ٫في مُم (اللهم) :بجها ٖىى مً (ًا)

في ؤوله ،وال ج٣ى :٫بض.)2("٫

وَظا الٟغ ١الظي ط٦غٍ ابً ظجي بحن البض ٫والٗىى في مؿخىي بيُت ال٩لمت ال ًم ً٨ال٣ى ٫به
في مؿخىي الترُ٦ب؛ ٞاالؾدبضاٖ ٫لى مؿخىي الترُ٦ب ال ٌكترٍ ُٞه الدكابه بحن البض ٫واإلابض٫
مىه؛ ٣ٞض جدل ظملت مدل مٟغص ٦ما َى الخا ٫م٘ اإلاهضع اإلااو ،٫هدى ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﱿ ﲀ

(ً )1ىٓغ :اإلاهغي ،مهُٟى قٗبان ،الخلىٍع في كظاًا الىدى( ،2ٍ ،الاؾ٨ىضعٍت :ماؾؿت خىعؽ الضولُت،
1221م) م.12 -45 :
( )2ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب.131 /2 ،٤
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َّ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ(ٞ ،)1دلذ الجملت اإلا٩ىهت مً (ؤن) والٟٗل اإلاًاعٕ في مدل
اإلاٟغص وَى (نُام٨م) ،وَما ًسخلٟان مً خُض ؤلاٞغاص والترُ٦ب٦ ،ما ًسخلٟان في بياٞت مٗجى
الخجضص واإلاضاومت بالخٗبحر باإلاهضع اإلااو ،٫ومشا ٫آزغ ٖلى ما لم ًدكابه ُٞه البض ٫واإلابض ٫مىه في
ُ
َ
(ٖلُ )٪مدل الٟٗل َ
(الؼ ْم) ،وَى في ألانل ظاع ومجغوع ،زم ه ِ٣ل
الترُ٦ب٧ ،ةخال ٫اؾم الٟٗل
()2
هىاح ٖضًضة.
اؾخٗماله بلى اؾم ٗٞل  ،وهي ال حكبه الٟٗل في ٍ

وبٗض ّ
جدب٘ الٗضًض مً ألامشلت ًم ً٨ال٣ى ٫بن ؤَم ما ًٟغ ١بحن مهُلخي الخٗىٌٍ وؤلاخال،٫
َى ؤن الخٗىٌٍ ًلؼم ُٞه خظ ٝؤخض ٖىانغ ال٨الم ،زم حٗىٌٍ َظا املخظو ٝبٗىهغ آزغّ ،
لؿض
ِ
ٍ
َ
(ؤما ؤهذ ًّبغا ٞا٢ترب) ٞإنل ال٨المْ :
الى٣و الظي خل في الترُ٦ب ،مً طل٢ ٪ىلهمّ :
(ؤن ٦ىذ ًّبغا
ٞا٢ترب) ٞلما خظٞذ (٧ان) بٗض ْؤن اإلاهضعٍت ،اهٟهل الًمحر اإلاخهل بهاُ ،
وٖ ّ ِىى ًٖ (٧ان) ب ـ ـ
(ما) التي ؤصٚمذ في الىىن(ٞ ،)3جاءث (ما) ٖىيا مً (٧ان) بٗض خظٞها.
ومً ألامشلت الىاضخت في حٗىٌٍ البيُت ؤلاجُان بالخاء ٖىيا مً ٞاء ال٩لمت في اإلاهضع (ٖضة)،
٦جىاع وؤمشالها ،و٧ل ؤهىإ
و٦ظلً ٪إحي الخىىًٍ ٖىيا مً الُاء املخظوٞت في ألاؾماء اإلاى٣ىنت
ٍ
جىىًٍ الٗىىٞ .الخٗىٌٍ ًترجب ٖلى شخيء مدظو ،ٝزم ٌُؿدبض ٫بٛحرٍ ٖىيا ٖىهٞ ،هى ّ
لؿض ه٣و
في البيُت ؤو الترُ٦ب ،وألامشلت ٖلُه ٦شحرة(.)4
خظ ٝخهل في الجملت ،بهما َى
ؤما ؤلاخالٞ ٫لِـ قغَا ؤن ًإحي الٗىهغ البضًل ِٖ َىيا ًٖ
ٍ
ؤوؾ٘ مً طلُٞ ٪إحي ألٚغاى ٦شحرة  -ؾُإحي بُاجها -مً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا :٫الخٗبحر بإؾماء
ا ٥ػٍضا)٣ً ،ى ٫ابً ُٖ٣ل " :بن ؤؾماء ألاٗٞا ٫حكبه الخغ ٝفي الىُابت ًٖ الٟٗل،
ألاٗٞا ٫هدى( :صع ِ
وٖضم الخإزغ بالٗامل" (ٞ ،)5هى ظٗلها جىىب ّ
مدل الٟٗل ؤي جدل مدله ،صون ؤن ً٩ىن ُٞه خظٝ

( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.284 :
(ً )2ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب 144 ،٤وما بٗضَا٣ٞ ،ض جدضر ًٖ
ؤهىإ (ؤؾماء ألاٗٞا )٫اإلاغججلت واإلاى٣ىلت ،والؿماُٖت والُ٣اؾُت ،وؤقاع بلى ؤجها جدل مدل الٟٗلً ،ىٓغ :م.212 :
( )3ابً ُٖ٣ل  ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.133 ،131/2 ،٤
( )4لالؾتزاصة ًىٓغ :اإلاهغي ،مهُٟى قٗبان ،الخلىٍع في كظاًا الىدى ،مغظ٘ ؾاب.٤
ّ
( )5ابً ُٖ٣ل  ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب ،14/2 ،٤وُٞه ٌٗل ٤املخ ٤٣بإن" :اؾم الٟٗل ما
صام م٣هىصا مٗىاٍ ،ال ًضزل ٖلُه ٖامل ؤنال".
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للٟٗلٞ ،لم ًَّضٕ ٌ
ؤخض وظىص ٗٞل مدظو ٝفي ؤؾماء ألاٗٞا ،٫بهما هي هابذ ًٖ ألاٗٞا ٫باالؾدبضا٫
ِ

اإلاباقغ(.)1

ىي٘ ٖىهغ آزغ بٗض خظٞه ّ
وَؿخسلو مً َظا ؤهه بطا ٧ان الخٗىٌٍ َى وي٘ ٖىهغ م َ
لؿض
َ
اى ٖضة صون
ه٣و في البيُت ؤو الترُ٦بٞ ،ةن ؤلاخالَ ٫ى وي٘ ٖىهغ مىي٘ ٖىهغ آزغ؛ ألٚغ ٍ
اقتراٍ للخظ ٝوحٗىٌٍ َظا املخظو.ٝ

مً أغشاض ؤلاخالٌ:
وفي مؿا ١ما ّ
ؤ٢غٍ البدض مً ؤن ؤلاخال ٫ال ًإحي لخٗىٌٍ ه٣و خهل في الترُ٦بً ،مً٨
لٛغى ومٗجى ًغٍض
ال٣ى ٫بإن ؤلاخال٣ً ٫هض لظاجهٞ ،اإلاخ٩لم ال ٌٗض ًٖ ٫حٗبحر بلى حٗبحر بال
ٍ
جىنُله ،وَظا ما ؾب ٤بلُه ٖبضال٣اَغ في قغخه الٟغ ١بحن الخبر بطا ٧ان اؾما ،وبِىه بطا ٧ان
ٗٞال ،مً طل٢ ٪ىلىاٍ ( :ض مىُل )٤و ( ٍض ًىُلٞ ،)٤ةطا ٢لذٍ ( :ض مىُل٣ٞ )٤ض ّ
ؤزبذ الاهُالٗٞ ١ال
ػ
ػ
ػ
َ
ُ
ظٗلذ
وٍدضر مىه قِئا ٞكِئا ،ؤما بطا ٢لذ( :ػٍض ًىُل٣ٞ )٤ض
له ،مً ٚحر ؤن ججٗله ًخجضص ،
َّ
الاهُال ٘٣ً ١مىه ظؼءا ٞجؼءا( ،)2وٍ٣هض :ؤهه إلاا صزل ؤلاخال ٫في جغُ٦ب (ػٍض ًىُلٞ،)٤دلذ
ُ
الجملت الٟٗلُت (ًىُل )٤مدل اإلاٟغص٧ ،ان ٞحها ُ
بياٞت للمٗجى ،وِ ٢هض بها بيٟاء الخجضص في
مؼٍض
ٍ
اإلاٗجى.
ومشل طل ٪ؤًًا في جدىٍل الترُ٦ب بةخال ٫اإلاهضع اإلااو ٫بض ٫اإلاهضع الهغٍذٞ ،الخٗبحر
باإلاهضع اإلااوً" ٫جهٌ بٗبء صاللت جسخل ًٖ ٠جل ٪الضاللت التي هجضَا في طل ٪اإلاهضع
الهغٍذ"( ،)3مجها(:)4
 ؤن اإلاهضع اإلااو ٠ًًُ ٫صاللت الؼمً ،بسال ٝالهغٍذٞ ،دحن ج٣ى( :٫ؤعجبجي ؤه٢ ٪مذ)،
َ
جًُ ٠ػٍاصة ٖلى مٗجى الُ٣ام الضاللت ٖلى اإلااضخي ،وخحن ج٣ى( :٫ؤعجبجي ؤه ٪ج٣ىم)،
َ
جًُٖ ٠لى الُ٣ام الضاللت ٖلى الخا ،٫وخحن ج٣ى( :٫ؤعجبجي ؤه ٪ؾخ٣ىم) ،جًُ ٠صاللت
(ً )1ىٓغ :اإلاهغي ،مهُٟى قٗبان ،الخلىٍع في كظاًا الىدى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.123 ،121 :
(ً )1ىٓغ :الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.214 ،211 :
(ً )3ىٓغ :بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.31:
ً
أهمىرحا  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م،18:
(ً )4ىٓغٚ :غبيٖ ،اجكت ،صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت ظىسة البلشة
.14
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ٖلى اإلاؿخ٣بل ،بسال ٝاإلاهضع الهغٍذٞ ،ةطا ٢لذ( :ؤعجبجي ُ٢ام )٪اخخمل اإلاطخي والخا٫
والاؾخ٣با٫؛ ألهه لِـ في نُٛخه ما ًضٖ ٫لى جدضًض الؼمً.

(ؤن) للخىُ٦ضْ ،
 ؤن ل٩ل خغ ٝمً الخغو ٝاإلاهضعٍت التي حؿب ٤الٟٗل مٗجى زانا ٞ ،ـ َّ
و(ؤن)
ُّ
(ٌؿغوي َّؤه ٪طاَب،
لالؾخ٣با ،٫و(ما) للخا ،٫و(لى) للخمجي ،و(٧ي) للخٗلُلٞ ،خ٣ى:٫
ُّ
ُّ
ُّ
وَؿغوي لى طَبذ) ،و٧ل َظٍ اإلاٗاوي ال ًاصحها ٢ىل:٪
وَؿغوي ما طَبذ،
وَؿغوي ؤن جظَب،
(ٌؿغوي طَاب.)٪
مٗان مخىىٖت ،ال جاصحها
ٞسالنت ال٣ى :٫بن الخدىٍل باإلخالً ٫إحي ألٚغاى مسخلٟت وٍاصي ٍ
ظملت ألانل.

طىابؽ ؤلاخالٌ:
 ؤلاخال ٫لِـ قغَا ُٞه الخظٞ ،ٝهى ؤٖم مً الخٗىٌٍ الظي ًلؼم ُٞه الخظ ٝوحٗىٌٍ
َظا املخظو.ٝ
 ؤلاخال ٘٣ً ٫مى ٘٢اإلاؿدبض ٫مىه ،ؤي في اإلا٩ان هٟؿه.
 في ؤلاخالٚ ٫البا ما ًمخى٘ الجم٘ بحن اإلاؿدبض ٫واإلاؿدبض ٫مىه.

 ؤلاخال٣ً ٫هض لظاجه وُٞه بياٞت مٗجى لٛغى مٗحن ،ولِـ ّ
و٣ٞضان ٖىهغ
لؿض الى٣و
ِ
ِ
مٗحن.
 ؤلاخالٚ ٫البا ما ً٣ىم بىُْٟت اإلاؿدبض ٫مىه.
 ؤلاخالَ ٫ى اؾدبضاٖ ٫ىهغ بأزغٞ ،ةطا َّ
خل ٖ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،
وإن ٧ان اإلاؿدبض ٫ؤ٦ثر ٖىانغ مً اإلاؿدبض ٫مىه ٞهى جمضص ؤو جىؾُ٘.

أهىاق ؤلاخالٌ:
ّ
جخٗضص ؤهىإ ؤلاخال ٫بالىٓغ بلى اٖخباعاث مسخلٟت:
 مً خُض الٗمل وٖضمهُٞ ،ىٓغ بلى الٗىهغ الظي َّ
خل مدل ٚحرٍ َل ٧ان ؤلاخال ٫في
الل ِ٣ٞ ٟٔؤم في الٗمل.
 مً خُض الترُ٦ب وؤلاٞغاص بحن الٗىهغًٍ اإلاؿدبض ٫واإلاؿدبض ٫مىه.
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 مً خُض جمضص اإلاؿدبض ٫ؤو ج٣لُهه.

أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث اللمل وكذمه :
بالىٓغ بلى ؤهىإ ؤلاخال ٫مً خُض ٖمل الٗىهغ الظي َّ
خل مدل ٚحرٍ ،وٖضمهً ،م ً٨ال٣ى٫
بهه ًى٣ؿم بلى هىٖحن :بخال ٫في الل ،ٟٔوإخال ٫في الٗمل ،ولِـ مٗجى َظا ؤن ؤلاخال ٫في الٗمل ال
ًصخبه بخال ٫بالل ،ٟٔول ً٨اإلا٣هىص ؤن ؤلاخال ٫بالل ٟٔال ٌكترٍ ُٞه ؤلاخال ٫بالٗمل٣ٞ ،ض ًدل
ٌ
ٌ
لَّ ٟٔ
ل ٟٔآزغ ألصاء مٗجى مٗحن ،صون ؤن ٌٗمل ،وؤما ؤلاخال ٫بالٗمل ُٟٞه ُّ
لَّ ٟٔ
مدل
ًدل
مدل ٍ
َ
ٌ
َ
ٖمله ،وفي ٦ال الىىٖحن ُ
ً٨مً في َظا ؤلاخال ٫بياٞت في اإلاٗجىٞ ،اإلاخ٩لم
وُْٟخه وَٗمل
آزغ ،وٍاصي
لٛغى ًغٍضٍ٩ُٞ ،ىن في َظا ؤلاخال ٫بياٞت للمٗجى.
ال ٌٗض ًٖ ٫ل ٟٔبلى ل ٟٔبال
ٍ
 oالىىق ألاوٌ :ؤلاخالٌ في اللفف:
بخال ٫بال بطا َّ
ٌ
وَظا الىىٕ ٌكمل ٧ل ؤهىإ ؤلاخال ٫بجمُ٘ ؤق٩اله ،بط ال ً٩ىن
خل ل ٟٔم٩ان
ل ٟٔآزغ ،ولِـ قغَا ُٞه الٗمل ،ومً طل:٪
ٍ

ٌ
هاجر) ،ؤو
 بخال ٫الًمحر مدل الاؾم الٓاَغ ،ؾىاء ٧ان الًمحر مىٟهال ،مشلَ( :ى
َ
اظتهض الُالب ٞةهه هاجر) ،ؤو مؿخترا ،مشل( :الُالب ًىجر)٩ٞ ،ل َظٍ
مخهال ،مشل( :بن
الًماثغ خلذ مدل الاؾم الٓاَغ (الُالب).
 oالىىق الثاوي :ؤلاخالٌ في اللمل:

وَظا الىىٕ ًدل ُٞه ٖىهغ مدل ٖىهغ آزغ ،وٍؼٍض ًٖ الىىٕ الؿاب ٤في ؤهه ًاصي وُْٟت
َ
اإلاؿدبض ٫مىه وَٗمل ٖمله ،ومشل طل:٪
 بخال ٫اإلاكخ٣اث  ٦ـ (اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى ٫والهٟت اإلاكبهت  )....مدل الٟٗلٞ ،خٗمل
ٖمله ،وجغٞ ٘ٞاٖال ،وجىهب مٟٗىال٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ّ
ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﱠ( ،)1خُض َّ
(مدل٣حن) مدل الٟٗل
خل اؾم الٟاٖل ِ
(جدل٣ىن)ٞ ،غٞ ٘ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،وههب (عئوؾ٨م) ٖلى اإلاٟٗىلُت.

( )1ؾىعة الٟخذ ،مً آلاًت .15 :
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 بخال ٫اإلاهضع الىاثب ًٖ ٗٞله ّ
مدل الٟٗل٦ ،ما في ٢ىل( :٪يغبا ػٍضا)ٞ ،اإلاهضع (يغبا)
خل مدل الٟٗل (ايغب)ٞ ،غٞ ٘ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،وههب (ػٍضا) ٖلى اإلاٟٗىلُت٣ً ،ى٫
دمحم خماؾت ٖبضاللُُ" :٠و٢ض جم ُٞه جدىٍل اؾدبضاَّ ،٫
ٞدل اإلاهضع (يغبا) مدل الٟٗل،
و٢ض ّ
ٖبر الىدىٍىن ًٖ طل ٪بإهه بض ٫مً الل ٟٔبالٟٗلٞ ،الٟٗل لم ًل ٟٔبه ،ول ً٨الظي
ْ
(ايغب) -وهي ٖال٢ت
ل ٟٔبه َى اإلاهضع ،وْلذ الٗال٢ت الىدىٍت التي ٧اهذ بحن (ػٍضا) و
اإلاٟٗىلُت ٢ -اثمت بحن اإلاهضع اإلالٟىّ به بضال مً الٟٗل ،و(ػٍضا)" (.)1

أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث الترهيب وؤلافشاد بحن اللىصشًٍ اإلاعدبذٌ واإلاعدبذٌ مىه
بالىٓغ بلى ؤهىإ ؤلاخال ٫مً خُض ٖال٢ت ؤلاٞغاص ؤو الترُ٦ب بحن اإلاؿدبض ٫واإلاؿدبض ٫مىه،
ًم ً٨ال٣ى ٫بهه ًى٣ؿم بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام:
 oالىىق ألاوٌ :إخالٌ مشهب مدل مفشد:
وُٞه ًدل مغ٦ب ًخ٩ىن مً ٖضة ٖىانغ مدل اإلاٟغص  ،وٍ٣هض باإلاٟغص َىا ما لِـ ظملت ؤو
قبه ظملت ،ومً التراُ٦ب التي جدل مدل اإلاٟغص  :الجمل التي لها مدل مً ؤلاٖغاب ،واإلاهاصع
اإلااولت ،والاؾم اإلاىنى ٫ونلخه ،وقبه الجمل ٞ ،...هظٍ التراُ٦ب جاصي ٖضة وْاثٞ ٠خدل مدل
اإلابخضؤ ،ؤو زبرٍ ،ؤو مدل اؾم الخغ ٝالىاسخ  ،ؤو زبرٍ  ،ؤو مدل اؾم الٟٗل الىا٢و ،ؤو زبرٍ ،ؤو
مدل الٟاٖل ،ؤو هاثبه ،ؤو مدل اإلاٟٗى ٫به ،ألاو ٫ؤو الشاوي ،ؤو مدل اإلاًا ٝبلُه ،ؤو مدل املجغوع
بدغ ٝالجغ ،ؤو مدل الخا ،٫ؤو مدل الهٟت ،ؤو مدل اإلاؿدشجى ،وٍم ً٨جىيُذ طلُٞ ٪ما ًإحي:
 بخال ٫الجملت الفلليت مدل اإلاٟغص  ،ماصًت ٖضة وْاث ٠لهظا اإلاٟغصٞ ،خدل الجملت
الٟٗلُت مدل اإلابخضؤ٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ( ،)2خُض
خلذ الجملت الٟٗلُت (ؤصٖىجمىَم) اإلا٩ىهت مً َمؼة الاؾخٟهام ،والٟٗل اإلاًاعٕ ،وٞاٖله
واو الجماٖت ،واإلاٟٗى ٫به الًمحر (َم) َّ
مدل اإلابخضؤ اإلاازغ ،وبىِخه الٗمُ٣ت( :ؾىاء ٖلُ٨م
صٖائ٦م).

(ً )1ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12:
( )2ؾىعة ألاٖغا ،ٝمً آلاًت.241 :
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ومشا ٫بخال ٫الجملت الٟٗلُت مدل الخبر٢ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰﱠ(٣ٞ ،)1ض خلذ
الجملت الٟٗلُت (حٗلمىن) اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلاًاعٕ وواو الجماٖت) مدل زبر اإلابخضؤ،
وبىِخه الٗمُ٣ت( :وؤهخم ٖاإلاىن).
ﱡﭐﲕ ﲖ ﲗ

ومشا ٫بخال ٫الجملت الٟٗلُت مدل اإلاًا ٝبلُه٢ ،ىله حٗالى:
ﲘﱠ(٣ٞ ،)2ض خلذ الجملت الٟٗلُت ُ(و ُ
لضث) اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي اإلابجي للمجهى،٫
وهاثب الٟاٖل جاء اإلاخ٩لم) مدل اإلاًا ٝبلُه ،وبىِخه الٗمُ٣تً( :ىم والصحي).
َّ
زبر
زبر للخغ ٝالىاسخ (بن مدمضا ًجتهض) ،ؤو ٍ
و٦ظلٞ ٪الجملت الٟٗلُت جدل مدل ٍ
للىا٢و٧( ،ان دمحم ًجتهض) ،ؤو مدل الخا ،٫ؤو مدل الهٟت ،ؤو مدل اإلاؿدشجى.
 بخال ٫اإلاصذس اإلاؤوٌ مدل اإلاٟغص ،ماصًا ٖضة وْاث ٠لهظا اإلاٟغصُٞ ،دل مدل اإلابخضؤ ،ؤو
ﲾﱠ(٣ٞ )3ض خل
ﲿ
الخبر ٦ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
اإلاهضع اإلااو ًًًٗ( ٫خملهً) اإلا٩ىن مً ْ
(ؤن والٟٗل اإلاًاعٕ ،وٞاٖله هىن اليؿىة،
ومٟٗىله) مدل الخبر  ،وبىِخه الٗمُ٣ت( :وؤوالث ألاخما ٫ؤظلهً ُ
وي٘ خملهً ) ،ؤو ًدل
ﳅ ﱠ( ،)4ؤي
ﳆ
مدل الٟاٖل ،ؤو هاثبه ،ؤو اإلاٟٗى ٫به٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ
َ
بؾالمهم.
ًمىىن ٖلُ٪
 بخال ٫الاظم اإلاىصىٌ وصلخه مدل اإلاٟغص ،ماصًا ٖضة وْاث ٠لهظا اإلاٟغصُٞ ،دل ٖ -لى
ؾبُل اإلاشا -٫مدل اإلابخضؤ٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

َّ َ
(جبىؤ) ،والٟاٖل (واو
ﲽ ﲾ ﱠ( ،)5خُض خل الاؾم اإلاىنى( ٫الظًً) ،والٟٗل اإلااضخي
الجماٖت) ،واإلاٟٗى( ٫الضاع) ،والاؾم اإلاُٗىٖ ٝلُه بالىاو (ؤلاًمان) مدل اإلابخضؤ ،وبىِخه
الٗمُ٣ت( :اإلاخبىثىن الضاع وؤلاًمان ًدبىن)٣ً ،ى ٫ص /بىمٗؼة" :والظي ًجٗلىا هُمئن بلى ؤن
الاؾم اإلاىنى ٫م٘ ما ًُلٖ ٤لُه نلت اإلاىنىّ ٫
ً٩ىهان مٗا وخضة بؾىاصًت مخماؾ٨ت طاث
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.11 :
( )2ؾىعة مغٍم ،مً آلاًت.11 :
( )3ؾىعة الُال ،١مً آلاًت .4 :
( )4ؾىعة الدجغاث ،مً آلاًت .25 :
( )5ؾىعة الخكغ ،مً آلاًت .4 :
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وُْٟت مُٗىت َى ؤن الاؾم اإلاىنى ٫في ٖغ ٝالىداة مدخاط بلى نلخه ألهه مبهم في ؤنل
ّ
ّ
وجٟهل مجمله ،وججٗله واضر اإلاٗجى"(.)1
ويٗهٞ ،خإحي َظٍ الهلت ٞخٗ ِحن مضلىلهِ ،
 oالىىق الثاوي :إخالٌ مفشد مدل مشهب:
وُٞه ًدل ٖىهغ مٟغص مدل مغ٦ب ًخ٩ىن مً ٖضة ٖىانغ ،ؤي جدل اإلاهاصع واإلاكخ٣اث مدل
الٟٗل خُض حٗمل ٖمله ّ
حٗضًا ولؼوماٞ ،ةطا ٧ان الٟٗل مخٗضًا خلذ مدله ٞغٗٞذ الٟاٖل وههبذ

ّ
اإلاٟٗى ،٫وإطا ٧ان الٟٗل الػما خلذ مدلهٞ ،غٗٞذ الٟاٖل ،ِ٣ٞ؛ وألظل طل ٪خلذ َظٍ اإلاٟغصاث
مدل (جغاُ٦ب) م٩ىهت مً الٟٗل وٞاٖله ،وٍم ً٨جىيُذ طلُٞ ٪ما ًإحي:
 oبخال ٫اإلاصذساللامل كمل فلله مدل الٟٗل ،وٍإحي ٖلى ٖضة نىع:
 اإلاهضع الىاثب ًٖ ٗٞل ألامغ٣٦ ،ىل( :٪بَٗاما ال٣ٟغ َاء)ٞ ،اإلاهضع (بَٗاما) خل مدل
الٟٗل (ؤَ ِٗم)ٞ ،غٞ ٘ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،وههب (ال٣ٟغاء) ٖلى اإلاٟٗىلُت.
 اإلاهضع ّ
اإلاىىن الٗامل ٖمل الٟٗل٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
َ
ٌ
(ؤَٗ َم)ٞ ،غٞ ٘ٞاٖال يمحرا
(بَٗام) مدل الٟٗل
ﲳ ﲴ ﱠ( ،)2خُض خل اإلاهضع
مؿخترا ،وههب (ًدُما) ٖلى اإلاٟٗىلُت.
ؤما اإلاهضع اإلاًا ٝبلى ٞاٖله ؤو مٟٗىلهٞ ،هى مً بخال ٫الترُ٦ب مدل الترُ٦ب٦ ،ما
ؾُإحي.

 oبخال ٫اإلاشخلاث مدل الٟٗل ،وجإحي ٖلى ٖضة نىع:ﭐ
 بخال ٫اظم الفاكل مدل الٟٗل ،ؾىاء ٧ان مٗغٞا بإ٣٦ ،٫ىله

حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ( ،)3خُض خل اؾم الٟاٖل (الظا٦غًٍ) مدل الٟٗل
(ًظ٦غون) ،وعٞ ٘ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،ج٣ضًغٍ (َم) ،وههب اإلاٟٗى ٫به َ
(هللا) ،و٢ض ًإحي
اؾم الٟاٖل مجغصا مً ؤ ،٫والبض ؤن ًخىٞغ ُٞه قغَان ،وَما :الضاللت ٖلى الخا ٫ؤو
الاؾخ٣با ،٫ال اإلاطخي ،وؤن ٌٗخمض ٖلى شخيء ٢بله( ،هٟي ،ؤو اؾخٟهام ،ؤو مسبر ٖىه ،ؤو هضاء،
( )1بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.41 :
( )2ؾىعة البلض ،آلاًخان .21 ،24 :
( )3ؾىعة ألاخؼاب ،مً آلاًت .11 :
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ؤو مىنى٣٦ )ٝىله حٗالى :ﭐﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ( ،)1خُض ظاء اؾم الٟاٖل
نٟت لب٣غة ،وخل مدل الٟٗل الالػم (ً ،)٘٣ٟوع ٘ٞالٟاٖل (لىجها) ،ولم ًىهب مٟٗىال به؛
ألهه ٚحر ّ
مخٗض.
ٍ
ؤما بياٞت اؾم الٟاٖل بلى ٞاٖله ؤو مٟٗىلهٞ ،هى مً بخال ٫الترُ٦ب مدل الترُ٦ب.
 بلخا ١صيغ اإلابالغت باؾم الٟاٖل ،وإخاللها مدل الٟٗل٣٦ ،ى ٫الكاٖغ:
جًحرٌ ،
خظ ٌع ؤمىعا ال ُ
ما لِـ مىجُه مً ألا٢ضاع
وآمً
ِ
َ
(خظع) ٖلى وػن (ِٗ ٞل) زبر إلابخضؤ مدظو ،ٝوخلذ مدل الٟٗل
ظاءث نُٛت اإلابالٛت ِ
(ًدظع) ،وعٗٞذ ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،وههبذ اإلاٟٗى ٫به (ؤمىعا).
 بخال ٫اظم اإلافلىٌ مدل الٟٗل اإلابجي للمجهى٣٦ ،٫ىله حٗالى:

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﱠ( ،)2خُض ظاء اؾم اإلاٟٗى ٫مدل الٟٗل اإلابجي للمجهىَ ً(ُ ٫
جم٘) ،وع( ٘ٞالىاؽ)
ٖلى ؤجها هاثب ٞاٖل الؾم اإلاٟٗى.٫
 بخال ٫الصفت اإلاشبهت باظم الفاكل مدل الٟٗل ،وهي ال جها ٙبال مً الالػم٣٦ ،ىل:٪
َُ ٌب ُ
(َظا عظل ّ
٢لبه)ٞ ،دلذ الهٟت اإلاكبهت (َُب) مدل الٟٗل الالػم ،وعٗٞذ الٟاٖل
ِ
(٢لبه) ،وٍجىػ في مٗمىلها  ،الىهب ٖلى الخمُحز بطا ٧ان ه٨غةَ( :ظا عظل ٌ
َُب ٢لبا) ،ؤو
الجغ بطا ٧ان مٗغٞتَ( :ظا عظل ُ
ال٣لب).
َُب
ِ
 بخال ٫اظم الخفظيل مدل الٟٗلٞ ،حرٞ ٘ٞاٖال يمحرا مؿخترا ،ؤو ًىهب الاؾم الى٨غة
بٗضٍ ٖلى ؤهه جمُحز ،بكغٍ ؤن ً٩ىن َظا الخمُحز ٞاٖال في اإلاٗجى ،ومشا ٫ألاو( :٫دمحم ؤ٦غم
مً ٖلي)ٟٞ ،اٖل اؾم الخًُٟل يمحر مؿختر ج٣ضًغ َى ،ومشا ٫الشاوي٢ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ( ،)3خُض ظاء اؾما الخًُٟل (ؤ٦ثر وؤٖؼ) هانبحن
ُ
إلاٗمىلهما (ماال وهٟغا) ٖلى الخمُحز ،وَظا الخمُحز ّ
مدى ًٖ ٫الٟاٖل ،وبىِخه الٗمُ٣ت٦( :ثر
ماليَّ ،
وٖؼ هٟغي).
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .34 :
( )2ؾىعة َىص ،مً آلاًت .221 :
( )3ؾىعة ال٨ه ،٠مً آلاًت .14:
219

 oالىىق الثالث :إخالٌ مشهب مدل مشهب:
وُٞه ًإحي اإلاهضع ؤو اإلاكخ ٤مغ٦با مً مًا ٝومًا ٝبلُه ،وٍدل مدل الٟٗل ،وَٗمل ٖمله:
ٞ مشا ٫اإلاهضع اإلاًا ٝبلى ٞاٖله٢ ،ىله حٗالى:

ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﱠﭐ( ،)1خُض خل اإلاهضع اإلاًاَّ ٝ
مدل الٟٗل (ًض ،)٘ٞوو ٘٢اإلاهضع مبخضؤ
ًّ
لخبر مدظو ،ٝو(هللا) مًا ٝبلُه مجغوع لٟٓا مغٞىٕ مدال مً بياٞت اإلاهضع بلى ٞاٖله،
و(الىاؽ) مٟٗى ٫به للمهضع مىهىب.
 ومشا ٫اؾم الٟاٖل اإلاًا٢ ،ٝىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ( ،)2خُض ظاء اؾم
ُ
(٧اقٟاث) مًاٞا بلى مٟٗىلهّ ،
ٞدل مدل الٟٗل (ً٨ك ،)٠وعٞ ٘ٞاٖال يمحرا
الٟاٖل
ًّ
مؿختراُ ،
و(ي ّ ِغٍ) مًا ٝبلُه مجغوع لٟٓا ،مىهىب مدال مً بياٞت اؾم الٟاٖل بلى
مٟٗىله.
 oالىىق الشابم :إخالٌ مفشد مدل مفشد:
وُٞه ًدل ٖىهغ واخض مدل آزغ ،صون ؤن ً٩ىن ؤخض الٗىهغًٍ ّ
م٩ىها مً جغُ٦ب ،ومً طل:٪


إخالٌ صيغت الفاكل مدل اإلافلىٌ٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
()3

ﲰﱠ  ،بمٗجى (مٗهىم) ،واإلافلىٌ مدل الفاكل٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ
ﲱ
ﲯ
()4
(آث).
ﲾ ﲿ ﱠ  ،بمٗجى ٍ

 إخالٌ اإلافلىٌ به مدل الفاكل في جشهيب البىاء للمجهىٌ:
ُ ُ
ُ
ٞخ ّ
ّ
ُ َ
َ
ٛحر
ٗٞىضما جدى ٫جغُ٦ب٦( :خب الىلض الضعؽ) بلى بىاء للمجهى ،٫ج٣ىِ ٦( :٫خب الضعؽ) ِ
َ
َ
ُ
دظ ٝالٟاٖل ،وج ِد ّل مدله اإلاٟٗى ٫به الظي ًإزظ بٖغاب الٟاٖل.
نُٛت الٟٗل ،زم ج ِ
( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .112:
( )2ؾىعة الؼمغ ،مً آلاًت .18:
( )3ؾىعة َىص ،مً آلاًت .41:
( )4ؾىعة مغٍم ،مً آلاًت.32 :
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 إخالٌ اإلازهشمدل اإلاؤهث واللىغ:
٦ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ()1؛ ألن اإلاىٖٓت والىٖٔ
واخض.
 إخالٌ صيغت الجمم أو اإلاثنى مدل اإلافشد:
ؤي اؾخٗما ٫نُٛت الجم٘ ؤو الخشيُت َّ
مدل اإلاٟغص٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﱠ(٣ٞ ،)2ا(َ ٫ؤ َج ْى ٍُ) بىاو الجماٖت بض٧( ٫ل َؤ َج ُاٍ) ،والبيُت الٗمُ٣ت ُٞهٌ :
(٧ل ؤجاٍ صازغًٍ)،
َ
ٞد َّل يمحر الجم٘ مدل يمحر اإلاٟغص.
 إخالٌ صيغت ألامشمدل الفلل اإلااض ي:
ٞهُٛت ِ(ا َ
(ا٢خه ْض) في ٢ى ٫الكاٖغ:
ْ ٗٞل) مدىلت مً بيُت الٟٗل اإلااضخي ،وؤن الٟٗل
ِ
وما ٦ىذ لىال ما ج٣ىلىن ّ
ؾُضا
ً٣ىلىن ؤَل٨ذ مالٞ ٪ا٢خ ِه ْض
ِ
مدى ٫مً الجملت الىىاةَ :
(ا٢خ َ
َّ
ه َض ٌ
خاجم) وهي البيُت الٗمُ٣تٞ ،الخدىٍل جم مً بيُت اإلااضخي
بلى َ
(اْ ٗٞل)؛ إلٞاصة الضاللت ٖلى ألامغ(.)3

ْ ٗٞل)ّ ،
وَىا ٥مً عَ ٌٞظا الخدىٍل في ِ(ا َ
ً
جشهيبا جىليذًا ال جدىٍلي؛ للضاللت ٖلى
وٖضٍ
ألامغُٞ ،هاٗٞ ٙل ألامغ في نىعجه الخىلُضًت بدظ ٝخغ ٝاإلاًاعٖت ،م٘ حؿ٨حن آزغٍ بن
٧ان صخُدا ،ؤو خظٞه بن ٧ان خغٖ ٝلت ،ؤو خظ ٝالىىن بن اجهل بإل ٠الازىحن ،ؤو واو
الجماٖت ،ؤو ًاء املخاَبت ،وٍغ ٌٞؤن ج٩ىن نُٛت ِ(ا َ
ْ ٗٞل) جغُ٦با ّ
مدىال مً بيُت الٟٗل
اإلااضخي( ،)4ولٗلي ؤمُل بلى َظا الغؤي.

( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .151:
( )2ؾىعة الىمل ،مً آلاًت.85 :
(ً )3ىٓغ :البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م. 223 :
(ً )4ىٓغ :الجىضيَ ،ه ،نُ ٜألامغ في الٗغبُت :بدض في يىء هٓغٍت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىٍلُت ،مجلت وليت داس
الللىم حاملت اللاهشة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 211 :وما بٗضَا.
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 إخالٌ الظمابشمدل ألاظماء الـاهشة:
"ٞاإليماع ٖملُت جدىٍلُت ًخم بمىظبها حٗىٌٍ ألاؾماء الٓاَغة بًماثغ لئلًجاػ
والازخهاع"( " )1وَظا ٌٗجي ؤن الًمحر َى اإلاٗاص ٫الضاللي للمغ٦ب الاؾمي ،ومً زم ً٣ىم
الًمحر بىٟـ الىُْٟت الضاللُت والترُ٦بُت التي ً٣ىم بها الاؾم الٓاَغ ،وبٗباعة ؤزغي ٞةن
ًّ
ًّ
وصاللُا"(.)2
جغُ٦بُا
الًمحر ًدل مدل الاؾم الٓاَغ
وؤلايماع ً٣خطخي الاٖخماص ٖلى ٖملُخحن جدىٍلُخحنَ ،ما :الحزف والخلىٍعٗٞ ،ىضما
ج٣ى:٫
َ
ُ
(ؤ٧لذ الخٟاخت)

( ُ
ؤ٧لتها)

ّ
وٍدل مدله الًمحر ،وَظا ٌؿمى باإليماع البؿُِ.
ُٞدظ ٝالاؾم الٓاَغ (اإلاٟٗى ٫به)،
وَىا ٥هىٕ آزغ ٌؿمى باإليماع اإلاٗ٣ض ٌٗخمض ٖلى زالر ٖملُاث جدىٍلُت ،هي :الحزف
والخلىٍع وإكادة الترجيبٗٞ ،ىضما ج٣ى:٫
ّ
(حؿلمها دمحم)
(حؿلم دمحم عؾالت)
ُٞدظ ٝالاؾم الٓاَغ (اإلاٟٗى ٫به) ،وٍدل مدله الًمحر اإلاىاؾب (َا)ٞ ،خهبذ:
َّ
(حؿلم دمحم "َا")؛ وألن الًمحر (َا) ٚحر ٢اثم بظاجه ،البض له مً ٖماص معجمي ًلخه ٤به،
مما ًًُغٍ بلى الاهخ٣ا ٫مً ؤظل الاجها٫؛ َب٣ا لل٣اٖضة التي جٟترى ؤن ًخهل اإلاٟٗى ٫به
اإلاًمغ بالٟٗل(.)3
 الخظمحن والخىاوب بحن خشوف الجش:
لٟٔ
ل ٟٔمٗجى ٍ
الخًمحنَ :ى بهابت بٌٗ الخغو ٝوال٩لماث ًٖ بٌٗ ،بمٗجى " بقغاب ٍ
آزغ ،وإُٖاثه خ٨مه لخهحر ال٩لمت جاصي مٗجى ال٩لمخحن"( ،)4والبهغٍىن زهىٍ باألٗٞا،٫

( )1الٛغَسخي ،دمحم ،اللعاهياث اللشبيت وؤلاطماس  ،دساظت جشهيبيت دالليت( ،2ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب الخضًض لليكغ
والخىػَ٘1224 ،م) ،م.1 :
( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.44 ،48 :
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.11 ،11 :
( )4ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘ ؾاب.542/1 ،٤
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ؤما ال٩ىُٞىن ٣ٞض وؾٗىا صاثغجه لدكمل الخغو ٝؤًًا(٩ُٞ ،)1ىن في ألاؾماء وألاٗٞا٫
والخغوٟٞ ،ٝي األظماءً :خًمً اؾم مٗجى اؾم ؤي ًدل مدله؛ إلٞاصة مٗجى الاؾمحن
ظمُٗا٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱠ(ٞ ،)2دل (خ)٤ُ٣
مدل (خغٍو) لُُٟض ؤهه مد٣ى ١ب٣ى ٫الخ .٤وفي ألافلاًًٌ :مىىن الٟٗل مٗجى ٗٞل
مخٗض الى الػم ،ؤو مً الػم بلى
آزغ ،مخىاؾب م٘ خغ ٝالجغ الظي ًلُه ،ختى ًخدى ٫مً ٍ
مخٗض ،وٍ٩ىن ُٞه مٗجى الٟٗلحن ظمُٗا٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ(ّ ،)3
ٞدل
ٍ
ًخٗضي بالباء بل ّ
(ٌكغب) مدل (ًغوي)؛ ألن الٟٗل (ٌكغب) ال ّ
ًخٗضي بىٟؿه ،وؤعٍض بهظا

مٗجى الٟٗلحن مٗا (الكغب والغي) ،وٍغاٍ ال٩ىُٞىن جًمُىا في الخغ ،ٝخُض خلذ (الباء)
مدل (مً)(" ، )4ومً اإلاا٦ض ؤن الخًمحن ظاء لخدؿحن اإلاٗجى والٗىاًت به؛ ألن الخًمحن في
الضعؽ الىدىي ما َى بال صعاؾت في اإلاٗجى ،وٍاصي ُٞه اإلاٗجى صوعا باعػا  ...ولم هإلَ ٠ظٍ
الٓاَغة ٖىض الخدىٍلُحن ،ومً اإلام ً٨ؤن ً٩ىن ؤ٢غب عمؼ ٖىضَم لهظٍ الٓاَغةَ :ى
الخٗىٌٍ"(.)5
 الخلاكب بحن ألادواث:
والخٗا٢ب بمٗجى" :بهابت ل ًٖ ٟٔآزغ ،وإخالله في مىيٗه؛ احؿاٖا واج٩اال ٖلى ؤمً
اللبـ"( ،)6والخٗا٢ب في ألاصواث ً٩ىن بٗضة َغ:)7(١
 ؤن جخٗضص صالالث ألاصاة ٖلى وظه الاقترا ٥اللٟٓي٦ ،ما في الهمؼة التي حؿخسضم للىضاءولالؾخٟهام.

(ً )1ىٓغ :ؤبى الخؿحن ،دمحم مدمىص ،معخىي التراهيب الىدىٍت في طىء كلم اللغت الحذًثَ( ،2ٍ ،ىُا :صاع
الىابٛت لليكغ والخىػَ٘1221 ،م) .14 /1
( )2ؾىعة ألاٖغا ،ٝمً آلاًت .221 :
( )3ؾىعة ؤلاوؿان ،مً آلاًت .3 :
(ً )4ىٓغ :الؼع٦صخي ،بضع الضًً ،البرهان في كلىم اللشآن ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم( ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع بخُاء
ال٨خب الٗغبُت ِٖسخى البابى الخلبي وقغ٧اثه2415 ،م) 118/1 ،وما بٗضَا.
( )1ظاص ال٨غٍمٖ ،بضهللا ؤخمض ،في ال٨ٟغ البيُىي الخدىٍلي في زهاثو ابً ظجي ،خىلياث آلاداب والللىم
الاحخماكيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.211 :
( )6الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهشالاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
(ً )7ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 484 :وما بٗضَا.
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 ؤن جسغط ألاصاة ًٖ مٗىاَا الظي جسخو به بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحرٍ٦ ،ما في ج٣ا ُعى(بال) و (ٚحر) في بابي الاؾخصىاء والىن.٠
وبهظٍ اإلاٗاوي ًم ً٨اٖخباع الخٗا٢ب هىٖا مً ؤهىإ ؤلاخال٦ ،٫ما ؾُإحي جٟهُله بإمشلت مً
جغاُ٦ب الُال.١
 إخالٌ هابب اإلاصذسمدله.
٣ٞض ًىىب ًٖ اإلاهضع في الاهخهاب ٖلى اإلاٟٗى ٫اإلاُل ٤ما ًضٖ ٫لى اإلاهضع( ،)1هدى:
ُ
(ٗ٢ضث ظلىؾا)ٞ ،الجلىؽ هاثب مىاب الٗ٣ىص إلاغاصٞخه له ،ؤي
 اإلاصذس اإلاشادف له ،هدى:خل اإلاهضع اإلاغاص ٝمدل اإلاهضع اإلاظ٧ىع للٟٗل.
 ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع آلخه ،هدى( :يغبخه ؾىَا) ،وؤنله :يغبخه يغب ْؾى ٍٍٞ ،دظٝ
اإلاًا ٝوؤ٢ام اإلاًا ٝبلُه م٣امه ،ؤي خل َّ
مدل اإلاهضع املخظو.ٝ
 ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع طمحره ،هدى ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ(،)2ّ
ٞدل الًمحر ّ
ؤٖظب الٗظاب ؤخضاَّ ،
مدل اإلاهضع.
ؤي ال
َّ
 ٦ما ًىىب ًٖ اإلاهضع كذده ،هدى( :يغبخه ٖكغًٍ يغبت) ٩ٞلمت (ٖكغًٍ) خلذ مدلاإلاهضع لبُان الٗضصّ ،
ومغ مشل َظا الىىٕ في جغاُ٦ب الُال ،١هدى( :ؤهذ َال ٤زالزا)(.)3
 اإلاشترن اللفـي أو اإلاترادفاث في ألالفاؾ ٦ ،ـ (:ظاء ٍض ،وظاء ظل ،وؤحى ٌٍض) ّ
ٖضٍ بٌٗ
ػ
ع
ػ
ّ
مٗلال ؤهه خل ُٞه ٖىهغ مدل ٖىهغٞ ،مؿخسضم اللٛت في طَىه
املخضزحن مً ؤلاخالِ ،٫
مجمىٖت مً ألالٟاّ التي حٗبر ًٖ مٗجى واخض ،وبةم٩اهه ؤن ًسخاع مً بُجها ما ٌكاء(.)4

(ً )1ىٓغ :ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً 285/1 ،وما بٗضَا ،وٍىٓغ ٦ظل :٪ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً
كليل ،مغظ٘ ؾاب.245 ،243/1 ،٤
( )2ؾىعة اإلااثضة ،مً آلاًت .221
ُ
( )3وٍىىب ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل ٤ؤًًا :نٟخه ،هدى( :ؾغث ؤخؿً الؿحر) ،و(٧ل وبٌٗ) بكغٍ بياٞتهما للمهضع،
هدى( :يغبخه بٌٗ الًغب) ،واؾم ؤلاقاعة ،هدى( :يغبخه طل ٪الًغب) ،ل ً٨ؤلاخال ٫في َظٍ ألاهىإ لِـ مً ٢بُل
َّ
بخال ٫مٟغص مدل مٟغص ،بل َى بخال ٫مغ٦ب مدل مٟغص ،خُض خلذ َظٍ اإلاغ٦باث مً اإلاًا ٝواإلاًا ٝبلُه مدل
اإلاٟٗى ٫اإلاُل( ٤اإلاٟغص).
(ً )4ىٓغ :الىجاصاث ،هاً ٠دمحم ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٛىٍت والىدىٍت الٗغبُت ،مجلت
وليت داسالللىم حاملت اللاهشة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.241 :
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أهىاق ؤلاخالٌ مً خيث جمذد اإلاعدبذٌ مىه أو جلليصه :
بٗض ؤلاإلاام بالٗال٢ت بحن اإلاؿدبض ٫واإلاؿدبض ٫مىه مً خُض ؤلاٞغاص والترُ٦ب ،وما بن ٧ان
ُ
الخ٨م ما بطا ٧ان
اإلاؿدبض ٫مٟغصا واإلاؿدبض ٫مىه مغ٦با  ،ؤو الٗ٨ـً ،م- ً٨مً زال ٫طل-٪

ٌ
جمضًض ؤو خهل ُٞه ج٣ل ٌ
و ،وَظا ما ؾُإحي بُاهه.
ؤلاخالٞ ٫حهما صزله

()1
ُ
الخٟغٍ ٤بحن الخمضص
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢ض ؾب ٤في الٟهل ألاو ٫مً َظٍ الضعاؾت

والخ٣لو مً ظهت والؼٍاصة والخظ ٝمً ظهت ؤزغيٟٞ ،ي الخمضص والخ٣لو وؿدبضٖ ٫ىهغا بأزغ،
م٘ ػٍاصة ٖىهغ ؤو خظٖ ٝىهغ ،وبٗباعة ؤزغي ًم ً٨ال٣ى ٫بن:
الخمضص ٌكبه ؤلاخال ٫بال ؤن في الخمضص ػٍاصةٞ ،اإلخال :٫ؤ

ب  ،والخمضص :ؤ

ب+ط ٟٞ ،ي

ؤلاخالً ٫سخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل مدله الٗىهغ (ب) .ؤما في الخمضص ُٞسخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل
مدله ٖىهغان ؤو ؤ٦ثرَ ،ما( :ب و ط)٩ٞ ،ل جمضص بخال ،٫ولِـ ٧ل بخال ٫جمضصا.
و٦ظل ٪الخ٣لو ٞهى ٌكبه ؤلاخال ٫بال ؤن في الخ٣لو ه٣هاها وخظٞاٞ ،اإلخال :٫ؤ
والخ٣لو :ؤ  +ب

ب،

طٟٞ ،ي ؤلاخالً ٫سخٟي الٗىهغ (ؤ) وٍدل مدله الٗىهغ (ب) .ؤما في الخ٣لو

ُٞسخٟي الٗىهغان (ؤ و ب) وٍدل مدلهما ٖىهغ واخضَ ،ى( :ط)٩ٞ ،ل ج٣لو بخال ،٫ولِـ ٧ل
بخال ٫ج٣لها.
وزالنت ال٣ى :٫بن الخمضص والخ٣لو همُان مً ؤهماٍ الخدىٍل ًضزالن في همِ آزغ َى
ُ
ؤلاخال٩ٞ ،٫ل جمضص ؤو ج٣لو ًّ ٩ىهان بخالال ،ولِـ ٧ل بخالً ٫م ً٨اٖخباعٍ جمضصا ؤو ج٣لها.
ىهغ َّ
ٞاإلخالً :٫دل ُٞه ٖ ٌ
مدل ٖىهغ ،صون ػٍاصة ؤو ه٣هان.
والخمضصً :دل ُٞه ُ
ؤ٦ثر مً ٖىهغ َّ
مدل ٖىهغ.
ٖىهغ َّ
ٌ
مدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ.
والخ٣لوً :دل ُٞه
وبك٩ل آزغ ً٣ا:٫

(ً )1ىٓغ م 52 – 34 :مً َظٍ الضعاؾت.
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ؤلاخالً :٫دل ُٞه مٟغص مدل مٟغص ،ؤو مغ٦ب مدل مغ٦ب ،صون ػٍاصة ؤو ه٣هان.
ٌ
مغ٦ب َّ
مدل مٟغص.
والخمضصً :دل ُٞه
والخ٣لوً :دل ُٞه ٌ
مٟغص َّ
مدل مغ٦ب .

وجبٗا لظلً ٪م ً٨ؤن جضزل في الخمذد ظمُ٘ ألامشلت التي ط٦غث في الىىٕ ألاو( ٫بخال ٫اإلاغ٦ب
مدل اإلاٟغص) :
٧ةخال ٫الجملت الٟٗلُت مدل الخبر في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰﱠ(٣ٞ ،)1ض خلذ الجملت
الٟٗلُت (حٗلمىن) اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلاًاعٕ وواو الجماٖت) مدل زبر اإلابخضؤ ،وبىِخه الٗمُ٣ت:
(وؤهخم ٖاإلاىن) ،وَظا جمضص؛ ألن (حٗلمىن) مغ٦ب مً ٖىهغًٍ َما :الٟٗل اإلاًاعٕ وٞاٖله (واو
الجماٖت).
و٧ةخال ٫اإلاهضع اإلااو ٫مدل اإلاٟغص في ٢ىله حٗالى:

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾﱠ(٣ٞ )2ض خل اإلاهضع اإلااو( ٫ؤن ًًًٗ خملهً) اإلا٩ىن مًْ :
(ؤن ،والٟٗل اإلاًاعٕ ،وٞاٖله
ﲿ
هىن اليؿىة ،ومٟٗىله) واإلاغ٦ب مً ؤعبٗت ٖىانغ مدل الخبر اإلاٟغص اإلا٩ىن مً ٖىهغ واخض؛
ولظل٧ ٪ان جمضصا٣ً ،ى ٫ؤخض املخضزحن اإلاهخمحن بخُبُ ٤الىٓغٍت الخدىٍلُت ٖلى الىدى الٗغبي:
"ووٗجي بالخمضص ؤو الخىؾ٘ في الٗغبُت ؤهه بضال مً ؤن ً٩ىن اإلابخضؤ ؤو الخبر  ...مٟغصاً ،إحي ظملت ؤو
مهضعا ماوال ،ؤيً :دضر ُٞه جىؾ٘ وجمضص"(.)3
ُ
وٍضزل في الخللص ظمُ٘ ألامشلت التي ط٦غث في الىىٕ الشاوي (بخال ٫اإلاٟغص مدل اإلاغ٦ب):
٧ةخال ٫اؾم الٟاٖل مدل الٟٗل في ٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ( ،)4خُض ظاء
اؾم الٟاٖل نٟت لب٣غة ،وخل مدل الٟٗل الالػم (ً ،)٘٣ٟوع ٘ٞالٟاٖل ُ
(لىجها) ،وَظا ج٣لو ألن
اؾم الٟاٖل مٟغص خل مدل مغ٦ب م٩ىن مً الٟٗل اإلاًاعٕ وٞاٖله.

( )1ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.11 :
( )2ؾىعة الُال ،١مً آلاًت .4 :
( )3اإلاىهىعي ،ؤخمض اإلاهضي /والهالر ،ؤؾمهان ،الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وجُبُ٣اتها في الىدى الٗغبي ،مجلت
حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
( )4ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت .34 :
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ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

وإخال ٫اؾم اإلاٟٗى ٫مدل الٟٗل اإلابجي للمجهى ،٫في ٢ىله حٗالى:
ﲘﱠ( ،)1خُض ظاء اؾم اإلاٟٗى ٫مدل الٟٗل اإلابجي للمجهىَ ً(ُ ٫
ُ
(الىاؽ) ٖلى ؤجها
جم٘) ،وع٘ٞ
هاثب ٞاٖل الؾم اإلاٟٗى ،٫وَظا ج٣لو ألن اؾم اإلاٟٗى ٫مٟغص خل مدل مغ٦ب م٩ىن مً الٟٗل
اإلاًاعٕ وهاثب ٞاٖله.
وؤما ما ظاء في الىىٖحن الشالض والغاب٘ ،مً بخال ٫اإلاٟغص مدل اإلاٟغص والترُ٦ب مدل الترُ٦ب
ٞهى بخال ،ِ٣ٞ ٫لِـ ُٞه جمضص وال ج٣لو.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الظي ًخـإمل في َظٍ ألامشلت التي صزلها الخمضص والخ٣لُو ّ
ًدبحن له الؿبب
الظي ظٗل ؾمحر ؾخِخُت ًىدى َظا اإلاىخى في جٟغ٢خه بحن الخظ ٝوالخ٣لو ،وبحن الؼٍاصة والخمضص،
والتي اٖخمض ٞحها ٖلى اهخماء الٗىهغ َّ
املخى ٫بلى الٗىهغ ٢بل الخدىٍل وٖضم اهخماثه.
ٞالخمضص ٖىضٍ ًخمشل في بياٞت ٖىهغ ظضًض ًيخمي ألخض ٖىانغ الترُ٦بٞ ،ا٢ترح حٗضًال
ل٣اهىن الخمضص وَى :ؤ

ؤ+ب:ب

ؤ.

ؤي ؤن (ؤ) جخدى ٫بلى (ؤ) و (ب) خُض (ب) جيخمي بلى (ؤ)(.)2
َّ
مخًمً في الٗىهغ الباقي
والخ٣لو ٖىضٍ ؤو الخًًُِ ٤خمشل في خظٖ ٝىهغ مً الترُ٦ب
ُٞهٞ ،ا٢ترح حٗضًال ل٣اهىن الخ٣لو:
وَى :ؤ  +ب
ؤو :ؤ  +ب

ؤ:ب
ب:ؤ

ؤ
ب

َّ
مخًمىا في
ؤي ؤن الترُ٦ب اإلا٩ىن مً الٗىهغًٍ (ؤ) و (ب) ًخدى ٫بلى (ؤ) خُض ً٩ىن الٗىهغ (ب)
َّ
مخًمىا في (ب)(.)3
(ؤ) ،ؤو ؤجهما ًخدىالن بلى (ب) ،خُض ً٩ىن الٗىهغ (ؤ)
ٞاقترٍ في الخمضص والخ٣لُو ؤن ً٩ىن الٗىهغ الظي َّ
جمض َص به الترُ٦ب ؤو َّ
جًُ َ ٤مىخمُا ألخض
ٖىانغ َظا الترُ٦ب ،ؤما الؼٍاصة والخظٞ ٝلم ٌكترٍ ٞحهما َظا الاهخماءٞ ،الؼٍاصة ج٩ىن بةياٞت

( )1ؾىعة َىص ،مً آلاًت .221 :
(ً )2ىٓغ :اؾخِخُت  ،ؾمحر قغٍ ،٠ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد الٗغا :١مغظ٘
ؾاب ،٤م.41 ،41 :
(ً )3ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.44 :
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ٖىهغ ال وظىص له في الترُ٦ب ،وال اهخماء ُٞه بلى ؤي ٖىانغ َظا الترُ٦ب٦ ،ؼٍاصة ؤصواث الاؾخٟهام
َّ
مشال ،والخظ٩ً ٝىن في ٖىهغ ال ً٩ىن
مخًمىا في الٗىهغ اإلاىظىص في الترُ٦ب٦ ،دظ ٝالخبر مشال.
ُ
والظي ظٗله ًىدى َظا اإلاىخى َى ؤهه اٖخمض ٖلى مشل َظٍ ألامشلت التي ط٦غث ،والتي ًلخٔ ٞحها
بىيىح اهخماء الٗىهغ اإلاؿدبض ٫بلى اإلاؿدبض ٫مىهٞ ،مشال :في بخال ٫اإلاهضع اإلااو ٫مدل اإلاٟغص،
ﳅ ﱠ(َ ًُ ،)1
الخٔ ؤن اإلاهضع اإلااو( ٫ؤن ؤؾلمىا) مىخمُا بلى
ﳆ
٦ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ
الٗىهغ اإلاؿدبض ٫مىه  ،وَى اإلاٟٗى ٫به (بؾالمهم) ،خُض بجهما ًغظٗان بلى الجظع اللٛىي هٟؿه،
ولؿبب آزغ مً
ٞالخٗبحر باإلاهضع اإلااوُٞ ٫ه جمضص؛ ألن ُٞه ؤ٦ثر مً ٖىهغ (ؤن +الٟٗل+الٟاٖل)،
ٍ
وظهت هٓغ اؾخِخُت وَى اهخماء اإلاهضع اإلااو( ٫ؤن ؤؾلمىا) بلى الٗىهغ اإلاؿدبض ٫مىه (بؾالمهم).
و٦ظل ٪في بخال ٫اؾم الٟاٖل مدل الٟٗل والُ٣ام بٗمله في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﱠ(َ ًُ ،)2
الخٔ ؤن اؾم الٟاٖل (الظا٦غًٍ) مىخمُا بلى الٗىهغ اإلاؿدبض ٫مىه،
وَى الٟٗل (ًظ٦غون) ،خُض بجهما ًغظٗان بلى الجظع اللٛىي هٟؿهٞ ،الخٗبحر باؾم الٟاٖل ُٞه
ج٣لوٞ ،هى ٖىهغ واخض خل مدل (الٟٗل وٞاٖله) وَى مخًمً مٗجى الٟٗل (ًظ٦غون).
وَظا الظي طَب بلُه ؾمحر اؾخِخُت ٢ى ًٌ ٫م٢ ً٨بىله في همُي الخظ ٝوالؼٍاصة ،ول٨ىه ٚحر
صُٞ ٤ُ٢ما ًسو الخمضص والخ٣لو؛ طل ٪ؤن الكغٍ الظي اقترَه مً خُض الاهخماء وٖضمه ٚحر
مخد ٤٣في ٧ل التراُ٦ب التي صزلها الخمضص والخ٣لوٞ ،ةطا ٧اهذ َظٍ ألامشلت ًٓهغ ٞحها اهخماء
الٗىهغ اإلاؿدبض ٫بلى الٗىهغ اإلاؿدبض ٫مىه ،بال ؤن ؤمشلت ؤزغي ٖلى الخ٣لو والخمضص ،لم ًخىٞغ
ٞحها قغٍ الخًمحن والاهخماء٣٦ ،ىله٦( :خب دمحم الضعؽ ،وزالض ؤًًا) ُٟٞه ج٣لُو للجملت ،خُض
ؤٚىذ ٖباعة (ؤًًا) ًٖ ج٨غاع جغُ٦ب (و ٌ
زالض ٦خب الضعؽ) ،ول ً٨الٗباعة (ؤًًا) التي جم بها ج٣لُو
الجملت لم جخًمً ؤي ٖىهغ مً ٖىانغ الترُ٦ب املخظو٦( ٝخب الضعؽ)ٞ ،هي ج٣لُو بلٟٔ
ؤظىبي (ؤًًا) لِـ بِىه وبحن (٦خب الضعؽ) ؤي ٖىانغ مكتر٦ت.
ّ
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بهه ال ًم ً٨اَغاص قغٍ الخًمحن والاهخماء في الٗىانغ التي صزلها
الخمضص والخ٣لو ،وٍب٣ى الٟاع ١بحن َظًً الىمُحن وبحن همُي الؼٍاصة والخظ ٝفي ازخهام همُي
الخمضص والخ٣لو باالؾدبضا( ٫ؤلاخال.)٫
( )1ؾىعة الدجغاث ،مً آلاًت .25 :
( )1ؾىعة ألاخؼاب ،مً آلاًت .11 :
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ومً ؤمشلت الخ٣لُو بإظىبي الىاعصة في جغاُ٦ب الُال:١
لى ٢ا ٫لصخو( :أجشٍذ أن أػلم صوحخً؟) ،فلاٌ( :ولم)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :لى ٢ا ٫لصخو( :ؤجغٍض ؤن ؤَل ٤ػوظخ٪؟)٣ٞ ،ا( :٫وٗم)٧ ،ان جىُ٦ال في
َال٢ها  .....بال ؤن ؤلاعاصة مً الىظضاهُاث التي ال ٢ضعة له ٖلى جدهُلهاٞ ،ةزباعٍ بها ًضٖ ٫لى و٢ىٖها
آلان"(.)2
اخخىي َظا اإلاشاٖ ٫لى جغُ٦بحن :ظاء ؤخضَما ٖلى نُٛت ؾاا( :٫ؤجغٍض ؤن ؤَل ٤ػوظخ٪؟)،
وآلازغ ٖلى نُٛت ظىاب( :وٗم) ،و٢ض ظاء ٞحهما ؤ٦ثر مً همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل.
ٞالترُ٦ب ألاو( :٫ؤجغٍض ؤن ؤَل ٤ػوظخ٪؟) اخخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ للخدىٍل ،مجها:
 الؼٍاصة :خُض ؤياَ ٝمؼة الاؾخٟهام التي ّ
خىلذ الجملت مً زبرًت بلى َلبُت ،وظاءث َمؼة
َ
الاؾخٟهام َىا إلٞاصة (الخهضً ،)٤والخهضًَ ٤ى" :بصعا ٥اليؿبتٗٞ ،ىضما ج٣ى( :٫ؤِ ٢ض َم
ٌ
مدمض؟)ٞ ،ةه ٪بظل ٪حؿإ٢ ًٖ ٫ضوم دمحم ،وجغٍض جهضً٣ا للخبر ؤو هًُ٣ه"(.)3
 ؤلاخال :٫خُض خل اإلاهضع اإلااو ٫اإلا٩ىن مً ْ
(ؤن) اإلاهضعٍت ومً الٟٗل اإلاًاعٕ مدل
اإلاهضع الهغٍذ ،والخ٣ضًغ( :ؤجغٍض َال ١ػوظخ ،)٪وَظا جمضص.
َ
٦ما خل الًمحر اإلاؿختر َ
(ؤهذ) في (ؤجغٍض) مدل الاؾم الٓاَغ ،وَى الصخو املخاَب
ُ ّ
ّ
اإلاى٧ل)َّ ،
َل )٤مدل الاؾم الٓاَغ ،وَى الصخو
وخل الًمحر اإلاؿختر (ؤها) في (ؤ ِ
(الؼوط ِ
َّ
َ
(اإلاى٧ل بالُالَّ )١
(ػوظخ ،)٪مدل الاؾم الٓاَغ للصخو
وخل يمحر الخُاب في
اإلاخ٩لم
َ
املخاَب وَى الؼوط.
وؤما الترُ٦ب الشاوي في بظابخه( :وٗم) ٣ٞض اخخىي ٖلى ٖىهغ مهم مً ٖىانغ الخدىٍل وَى:
َّ
الخ٣لُو بإظىبي ،خُض بن البيُت الٗمُ٣ت للترُ٦ب( :وٗم ،ؤعٍض َال ١ػوظتي)ٞ ،خ٣لهذ الٗىانغ
اإلاىظىصة صازل الترُ٦ب بلى ٖىهغ واخض ظضًضَ ،ى (وٗم) التي َ
ؤٚى ْذ ًٖ ج٨غاع الٗىانغ اإلاىظىصة
في ظملت الاؾخٟهام ،وازخهغث ؤلاظابت.
( )2جغُ٦ب ع٢م ،33 :م.151:
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.151 :
( )1اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ ،٠ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 :
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ومً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي في َظا الترُ٦ب٣ٞ ،ض ؤٚىذ (وٗم) ًٖ بٖاصة الترُ٦ب ،و٧اهذ ب٢غاعا
َ
َ
ػوظخ٪؟ ) ،وبظل ٪ناعث (وٗم) جىُ٦ال للؿاثل في َال٢ها ،ومً ز َّم
باإلًجاب ل٣ىله( :ؤجغٍض ؤن ؤَل٤
ُ ّ
ّ
َّ
ّ
ْ
اإلاى٧ل في املجلـ ؤو
ُل ٤ػوظت ِ
ؤمغ امغؤجه بُض ٚحرٍ ،وٍد ٤للمى٧ل  -ما صام بالٛا ٖا٢ال -ؤن ً ِ
ظٗل ِ
بٗضٍ ،ؤي في الخا ٫ؤو الاؾخ٣با.٫
و٢ض مغ ال٣ى ٫بن ؾمحر اؾخِخُت َّ
ٖض ؤلاظابت بـ (وٗم ؤو ال) مً الخدىٍل باالؾدبضا( ٫ؤلاخال،)1()٫
ُ
ٖىهغ مدل ٖىهغ ،بهما َى بخالٖ ٫ىهغ مدل
بخال٫
وألاص ١ؤجها ج٣لُو؛ ٞلم ً ً٨في الترُ٦ب
ٍ
ؤ٦ثر مً ٖىهغ ،وؤصاة الجىاب ؤٚىذ ًٖ بٖاصة الترُ٦ب ،والترُ٦ب لِـ ٖىهغا واخضا ،بهما َى
ّ
م٩ىن مً ؤ٦ثر مً ٖىهغ.

جشاهيب الؼالق املحىلت باإلخالٌ في (الىىهب الذسي):
َ ُ
دخلذ الذاس جؼللي)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
َُ
()3
لذ)
ـل
ؤو (إن دخلذ الذاسػ ـ ِ
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي ٘٣ً " :الجؼاء  -جاعة-

()2

مًاعٖا٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

()4
صزلذ الضاع
ﱈ ﱠ(ٞ )5مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ؤن ً٣ى :٫بن
ﱉ
ﱐ ﱠ  ،ومايُا٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ
ِ
َُ
َ ُ
٣ذ  -ب٨ؿغ الخاء -وُ٢اؽ ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة و٢ىٕ الُال.)6("١
جـُل٣ي ،ؤو َل ِ

ال٣اٖضة الىدىٍت في ظملت الجؼاء ؤجها جخ٩ىن مً ٗٞلحنٌ ،ؿمى ؤولهما :قغَا ،وزاهحهما :ظىابا
َّ
وظؼاء ،وٍ٩ىهان مًاعٖحن ،ؤو مايُحن ٦ -ما مشل ؤلاؾىىي -ؤو ً٩ىهان مايُا ٞمًاعٖا ،هدى ٢ىله
( )2اؾخِخُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.42 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،252 :مً ،138 :ىٓغ يبِ الٟٗل في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،2ٍ ،م ،1ٍ ،435 :م،142 :و في جد٤ُ٣
بؾماُٖل ،م.124 :
َُ
( )3جغُ٦ب ع٢م ،251 :م ،138 :وعص يبِ الٟٗل اإلااضخي (َل )٤في الخد٣ُ٣حن الؿاب٣حن بًم الٗحن (َـل )٤مً باب
َُ
ًدؿً) وَى ما لم ًُجؼٍ ألازٟلٞ ،جٗلها مً باب َ
(ههغ ُ
(خؿً ُ
ُ
ًىهغ)،و٢ا :٫ال ً٣اَ ٫ل َ٣ذ بالًمً ،ىٓغ :الصحاح
للجىهشي ،2124/4 ،باب (َل.)٤
( )4ؾىعة ألاهٟا ،٫مً آلاًت.52 :
( )5ؾىعة ؤلاؾغاء ،مً آلاًت.8 :
( )6ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،م.138 :
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حٗالى :ﭐﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ( ،)1ؤو ً٩ىهان مًاعٖا ٞمايُا ،هدى" :مً
ُ
ً٣م لُلت ال٣ضع بًماها واخدؿابا ٟٚغ له" ،وَى ٢لُل(.)2
وفي َظًً الترُ٦بحن صزلذ ْ
(بن) الكغَُت ،وا٢خطخى صزىلها وظىص ٗٞل قغٍ وظىابه ،ظاء
الجىاب في الترُ٦ب ألاو ٫مًاعٖا ،وفي الترُ٦ب الشاوي مايُا ،و٢ض جم جدىٍلها بلى البيُت الؿُدُت
ٖبر ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن) إلٞاصة مضلى ٫الكغٍ.
 ؤلاخال:٫
بخال ٫الًمحر اإلاخهل (ًاء املخاَبت) مدل الاؾم الٓاَغ ،الٟاٖل.
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
وإخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلاًاعٕ وٞاٖله) مدل ظىاب الكغٍ.
ؤما في الترُ٦ب الشاويٞ :جاء ظىاب الكغٍ ٗٞال مايُا وَى ال ًسخل٦ ٠شحرا ًٖ الترُ٦ب ألاو٫
مً خُض ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلذ ٖلُه ،بال في بخال ٫الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل للمساَبت)
مدل الٟاٖل .وفي بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله) مدل ظىاب الكغٍ.
وٖلُه ٞالترُ٦ب الكغَي في الٗباعجحن الؿاب٣خحن اؾدكهض به ؤلاؾىىي ّ
لُبحن ؤن ظىاب الكغٍ
َّ
خل ٞحهما مغة مًاعٖا ومغة مايُا ،والخ٨م ال٣ٟهي ٞحهماَ :ى و٢ىٕ الُال ،١وبهظا ال ؤزغ َىا
ُ
ُ
الزخال ٝظىاب الكغٍ بحن اإلاًا َعٖت واإلا ِطخ ّي.

( )1ؾىعة الكىعي ،مً آلاًت.12 :
(ً )2ىٓغ :ابً َكام ،أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب.283/4 ،٤
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في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ٌ
ػالم)
ٌ ()2
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ مؼللت)
ّ
()3
مؼل ٌم للمشأة)
في ٢ى ٫الغظل( :أها ِ
()1

َّ
في َظٍ التراُ٦ب جدىٍل باإلخال ٫خُض خلذ نُ ٜاؾم الٟاٖل واإلاٟٗى ٫مدل الٟٗلٟٞ ،ي
ََ
٣ذ) ،وفي الترُ٦ب الشاوي ّ
الترُ٦ب ألاوّ ٫
خل اؾم اإلاٟٗى٫
خل اؾم الٟاٖل (َال )٤مدل الٟٗل (َل ِ
ّ
ُّ
َّ
٣ذ) ،وفي الترُ٦ب الشالض ّ
(مُل )٤مدل
(مُل٣ت) مدل الٟٗل اإلابجي للمجهىَ( ٫ـ ِـل ِ
خل اؾم الٟاٖل ِ
ُ َ ُ
ََ ْ
َّ ُ
ََ َ
َال ٤وَال٣ت،
الٟٗل (َل٣ذ) ،طل ٪ؤن الٟٗل (َل٩ً )٤ىن الػما ٣ُٞاَ( :٫ل٣ذ اإلاغؤة) جُلٞ ٤هي ِ
ّ
ّ
َّ
َّ
مُل٣ت هٟؿها بالخٟىٌٍ ٦ -ما
ًُل٣هاٞ ،هي مُل٣ت ،ؤو ِ
وٍ٩ىن مخٗضًا ٣ُٞاَ( :٫ل ٤الغظل امغؤجه) ِ
ؾُإحي جٟهُله ، -وهي مً ؤهىإ ؤلاخال ٫بالخ٣لُو خُض خل اؾم الٟاٖل (َال )٤اإلاٟغص مدل
َّ
(َل٣ذ) اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ،واؾم اإلاٟٗى( ٫مُل٣ت) اإلاٟغص مدل اإلاغ٦ب
اإلاغ٦ب
ِ
ُّ
٣ذ) اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلااضخي و هاثب ٞاٖله.
(َ ِل ِ
وؤلاخالَ ٫ىا لم ٌٛحر اإلاٗجى ال٣ٟهي ،وإن ٧اهذ َظٍ اإلاكخ٣اث جضٖ ٫لى الخا ٫ؤو الاؾخ٣با ٫ؤو
اإلاطخي.

بطا هاصي الغظل ػوظخه٣ٞ ،اً( :٫ا ػالم)

()4

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :اؾم الٟاٖل ًُلٖ ٤لى الخا ٫والاؾخ٣با ٫وٖلى اإلاطخي ،و٦ظل ٪اؾم اإلاٟٗى،٫
وإَال ١الىداة ً٣خطخي ؤهه بَال ١خ٣ُ٣ي .بطا ٖلمذ طلُٞ ٪خٟغٕ ٖلى اإلاؿإلت  ....بطا هاصي ػوظخه،
٣ٞاً :٫ا َالٞ ،٤ةهه نغٍذ .وٗم لى ّاصعى ؤهه ؤعاص اإلااضخي ٣ُٞبل بطا زبذ و٢ىٕ طل٧ ٪له مىه ،ألجها

َّ
ُّ
الخجىػ "(.)5
٢غٍىت صالت ٖلى ما ّاصٖاٍ مً

( )2جغُ٦ب ع٢م ،25 :م.121:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،28 :م.121:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،24 :م.121:
( )4جغُ٦ب ع٢م ،12 :م.121:
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.121 ،121 :
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٢بل الخضًض ًٖ َظا الترُ٦ب ،جيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اٖضة الىدىٍت في ؤؾلىب الىضاء جىاػ ْ
ٖتها

ُ
ٖضة آع ٍاء ٖىض الىداةٟٞ ،ي ٢ىلً( :٪ا ػٍض) و (ًا ٖبضهللا):

هٓغ بلحها ؾِبىٍه ٖلى ؤجها ظملت ٗٞلُتُ ،خظ ٝمجها الٟٗل والٟاٖل ،ج٣ضًغَا( :ؤصٖى ؤو ؤهاصي)،
وظٗل (ًا) الىضاء ٖىيا ًٖ الٟٗل في الل ِ٣ٞ ٟٔال في الٗملٞ ،الظي ههب اإلاىاصيَ ،ى الٟٗل
املخظوٝ؛ وبظل ٪اؾخٗمل ٢اهىن الخظ٣ً ،)1(ٝى" :٫اٖلم ؤن الىضاء ٧ل اؾم مًاُٞ ٝهٞ ،هى
ٌ
ههب ٖلى بيماع الٟٗل اإلاترو ٥بْهاعٍ"(ٞ )2األنل ٖىضًٍ( :ا ،ؤع ٍُض ٖبضهللا) ٞدظ ٝالٟٗل (ؤع ٍُض)؛
ل٨ثرة الاؾخٗما ،٫وناعث (ًا) بضال مً الل ٟٔبالٟٗل؛ أله ٪بطا ٢لذً( :ا ٞالن)ٖ ،لم ؤه ٪جغٍضٍ (.)3
ؤما اإلابرص ٞىهب اإلاىاصي بدغ ٝالىضاء الظي ّ
ؾض مؿض الٟٗل ،ؤي ظٗل (ًا) الىضاء ٖىى ًٖ
الٟٗل في الل ٟٔواإلاٗجىٞ ،هي ٖاملت ٖمل الٟٗلٞ ،ىهبذ اإلاىاصي؛ وبظل ٪اؾخٗمل ٢اهىن
ؤلاخال.)4(٫
ؤما ابً مالٞ ٪جٗل ههب اإلاىاصي بالٟٗل املخظو ،ٝوون ٠خغ ٝالىضاء بإهه ٧الٗىىٞ ،هي
لِؿذ ٖىيا ًٖ الٟٗل املخظو( ٝؤهاصي) ،بل هي قبحهت بالٗىى؛ وطل ٪لجىاػ خظ ٝؤخغٝ
الىضاء َظٍ ،وَىا٢ ٥اٖضة هدىٍت :ؤن اإلاٗىى به ال ًجىػ خظٞه ،وهي ظاػ خظٞها؛ ٞبظل ٪ال ًمً٨
اٖخباعَا ٖىيا ًٖ الٟٗل ،بل هي ٧الٗىى٦ ،ما ّبحن ؤن بْهاع (ؤهاصي) ًىَم بإن الجملت زبرًت
جُٟض (بإهه ؾُ ٘٣مىه هضاء) ،ول ً٨الٛغى َى ؤلاوكاء؛ لظا وظب بيماع الٟٗلَ ،ظا م٘ ٧ىن
الخغ٧ ٝالٗىى ٖىهٞ ،لم ًجم٘ بُجهما ٦ما لم ًجم٘ بحن الٗىى واإلاٗىى ٖىه ،ومً ػٖم ؤن خغٝ
ّ
واإلاٗىى مىه(.)5
الىضاء ٖىى مدٌُ ،ع ّص ٖلُه بجىاػ خظٞه ،والٗغب ال ججم٘ بحن خظ ٝالٗىى
ّ
دى ٫ألاؾلىب مً ؤلاوكاء
وؤه٨غ ابً مًاء َظا الخسغٍج؛ ألهه ًغي ؤن ج٣ضًغ الٟٗل ب ـ (ؤهاصي) ً ِ

الى ؤلازباع( ،)6ووا٣ٞه بٌٗ املخضزحن في َظا ،بل وعًٞىا ال٣ى ٫بإن ً٩ىن جغُ٦ب الىضاء ظملت
(ً )1ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
( )2ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب281/1 ،٤
(ً )3ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب.142/2 ،٤
(ً )4ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
(ً )5ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب.181/1 ،٤
(ً )6ىٓغ :ابً مًاء ال٣غَبي ،الشد كلى الىداة ،جد :٤ُ٣قىقي يُ( ،2ٍ ،٠ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي2445 ،م)،
م.42 -84:
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َ
ٗٞلُت ٗٞلها ّ
م٣ضع ،وعؤ ْوا ؤن جغُ٦ب الىضاء ؤؾلىب زام ٞهى مغ٦ب لٟٓي لِـ ُٞه مٗجى ٗٞل
م٣ضع ،ولِـ ُٞه بؾىاص ،وال ًصر َّ
ٖضٍ مً الجمل الٟٗلُت ،بهما َى هضاء للخىبُه ولٟذ هٓغ
اإلاىاصيُ ،
مشل( :ؤال) و (َا) اللخان للخىبُه ،واؾدكهضوا ٖلى طل ٪بضزىً( ٫ا) ٖلى الٟٗل ،وٖلى
(لُذ)٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ(،)1
ٞهىا ال ًغٍض َ
َ
ج٣ضًغ مىاصي ،بهما ؤعاص جىبُه الؿامٗحن بلى ما ًترصص في هٟؿه مً
شخو مٗحن ،وال
هضاء
ٍ
ؤماوي(.)2
وبٗض ٖغى َظٍ آلاعاء ًم ً٨ال٣ى ٫اٖخماصا ٖلى الىٓغٍت الخدىٍلُت التي ج٣بل ج٣ضًغ الٟٗل ٖلى
اٖخباع ّؤن ل٩ل بيُت ؾُدُت بيُت ٖمُ٣ت جىضخها( -)3بإن في َظا الترُ٦ب هضاء ،وَى َّ
مدى ًٌٖ ٫
جغُ٦ب آزغ ،هاب ُٞه خغ ٝالىضاء (ًا) مىاب الٟٗل (ؤهاصي)ٞ ،اإلاىاصي مٟٗى ٫به في اإلاٗجى ،وهانبه
ٗٞل مًمغ هابذ (ًا) مىابه(ٞ ،)4اإلاٗجى الٗمُ ٤لـ (ًا َالَ )٤ى (ؤهاصي َال٣ا) خُض ؤصث (ًا) وُْٟت
الٟٗل في الضاللت وؤلاٖما ،٫وَظا ما ٌُٗغ ٝباإلخال ٫ؤو الخٗىٌٍ ،وال ًم ً٨بْهاع الٟٗل بٗض
ٌ
ٖىى مً الٟٗل وهاثب ٖىه (.)5
ألاصاة؛ ألن خغ ٝالىضاء
ومً هاخُت ؤزغي ظاء في َظا الترُ٦ب اإلاىاصي (اؾم ٞاٖل)ٞ ،دل اؾم الٟاٖل مدل الٟٗل
ل٨ىه ٚحر ٖامل؛ ٣ٞض ًضٖ ٫لى اإلاطخي؛ ولظل٣ً ٪ى ٫ؤلاؾىىي :لى ّاصعى ؤهه ؤعاص اإلااضخي ٣ُٞبل بطا
زبذ و٢ىٕ طل٧ ٪له مىه.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ٌ
ػالق) ( )6أو (أهذ الؼالق) ( )7أو (أهذ ػللت)
ِ

()8

ظل ْ
ٖض ٌْ ٫
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :مً ؤهىإ املجاػ ... :بَال ١اإلاهضع ٖلى الظاث٣٦ ،ىل :٪ع ٌ
ونى ٌم،
ومىه ٢ى ٫الكاٖغ:
( )1ؾىعة الىبإ ،مً آلاًت. 42:
(ً )1ىٓغ :املخؼومي ،مهضي ،في الىدى اللشبي هلذ وجىحيه ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،14 -11:و٦ظل :٪م.123 – 121 :
(ً )3ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.81 :
(ً )4ىٓغ :ابً ُٖ٣ل ،ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً ،مغظ٘ ؾاب121 /1 ،٤
(ً )5ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.1254/ 4 ،٤
( )3جغُ٦ب ع٢م ،242 :م.154:
( )5جغُ٦ب ع٢م ،242 :م.154:
( )8جغُ٦ب ع٢م ،241 :م.154:
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ٌ
ُ
والُالٖ ١ؼٍمت
ٞإهذ َال١

ٌ
زالر ومً ًبضؤ ُّ
ُ
وؤْلم
ؤٖ٤

َْ
َُ َ
َُ َ
ُ
الٛت لضوامه َٖ َل ُْه لم ّ
الٛتَ ٣َ َٞ ،
ا٫
جاولهَ ،و ِإن لم ج ِغص اإلاب
ِ ٞةن ٢هضث ِب ِةَال ١اإلاهضع اإلاب
ِ
البهغٍىن :بهه ٖلى خظُ ٝم َ
اْ ٫ال ُ٩ىُُّ ٞى َنَ :ؤهه َوا ٘٢مىْ ٘٢
ًاَ ٝج ِْ ٣ضًغٍُ ( :طو نىم وٖضَ ،)٫و ََ ٢
اؾم
ِ
َْ
اٖل  ،ج٣ضًغٍ( :ناثم وٖاص ،)٫وَظا ٧له بطا لم ً ً٨في ؤوله مُمٞ ،ةن ٧ان ٞال ًجىػ به الىن٠
الِ ٟ
٧لُت  ...بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫لؼوظخه :ؤهذ َال ،١ؤو الُال ،١ؤو َل٣تٞ ،ةهه
ً٩ىن ٦ىاًت ٖلى الصخُذ بإخض الخ٣ضًغاث اإلاخ٣ضمت ،وُ٢ل :بهه نغٍذ؛ ألن َال٣ا ٞغٕ ٖىه ،وَى
نغٍذ ٞاألنل ؤولى" (.)1
اإلاٗجى الٗمُ ٤لترُ٦ب (ؤهذ َال ،١ؤو ؤهذ الُال ،١ؤو ؤهذ َل٣ت) ٖىض البهغٍحن َى( :ؤهذ ُ
طاث
َال ،١ؤو ؤهذ ُ
َل٣ت ) ،خُض ُخ ِظ ٝاإلاًا ،ٝوؤُ٢م اإلاًا ٝبلُه م٣امه ،ؤما ال٩ىُٞىن ٞال
طاث
ٍ
ٍ
َ
ْ
اإلاهضع(َال )١ؤو اؾم اإلاغة (َل٣ت) َ
ُ
مى ٘٢اؾم الٟاٖل ،والخ٣ضًغ:
ًغون في الترُ٦ب خظٞا ،بهما و٘٢
(ؤهذ َال.)٤
ٌ
ٖىهغ مً
وبىاء ٖلى اإلاٗجى الٗمُ ٤في جإوٍل البهغٍحن ٞخجض البيُت الؿُدُت ٢ض صزلها
ٖىانغ الخدىٍل ،وَى الخظٞ ،ٝدظ ٝاإلاًا( ٝطاث) ،زم ُٖ ّ ِىى ٖىه باإلاًا ٝبلُه الظي ٢ام
م٣امه ُوؤٖغب بةٖغابه ،وَظا همِ آزغ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وَى (ؤلاخالَّ )٫
خل ُٞه اإلاًا ٝبلُه
مدل اإلاًا ،ٝزم ؤياٖ ٝىهغا زالشا مً ٖىانغ الخدىٍل وَى (الحشهت ؤلاكشابيت)ٞ ،إُٖى
َ
َ
وؤصث َظٍ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت مٗجى الخبرًت( ،ؤهذ ٌ
خغ٦ت اإلاًا ٝوهي( :الغّ ،)٘ٞ
َال.)١
اإلاًا ٝبلُه
ٌ
ٖىهغ مً ٖىانغ
وؤما ٖلى اإلاٗجى الٗمُ ٤في جإوٍل ال٩ىُٞحن ٞخجض البيُت الؿُدُت ٢ض صزلها
الخدىٍل وَى (ؤلاخال ،)٫خُض و ٘٢اإلاهضع(َال )١ؤو اؾم اإلاغة (َل٣ت) مى ٘٢اؾم الٟاٖل،
والخ٣ضًغ( :ؤهذ َال.)٤
ؤهماٍ للخدىٍل ،وهي :الخظ ٝوؤلاخال ٫وحُٛحر الخغ٦ت
ٞبخ٣ضًغ البهغٍحن صزله زالزت
ٍ
ُ
ؤوعصث َظا الترُ٦ب في
ؤلاٖغابُت .وبخ٣ضًغ ال٩ىُٞحن صزله همِ واخض وَى ؤلاخال٫؛ وألظل طل٪
جغاُ٦ب ؤلاخال ٫ال الخظ.ٝ

( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 ،158 :
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وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٦ال الخ٣ضًغًٍ َى و٢ىٕ الُال ،١ولم ّ
ًخٛحر الخ٨م ال٣ٟهي َىا بالغٚم
حٛحر الخ٣ضًغًٍ ،ول ً٨بٌٗ ال٣ٟهاء ُّ
مً ّ
ٖضوا الخٗبحر بـهظٍ الٗباعاث( :ؤهذ الُال ،١ؤو ؤهذ َال،١
ؤو ؤهذ َل٣ت) مً باب ال٨ىاًت ،واقترَىا لى٢ىٕ الُال ١الىُت٣ً ،ى ٫الىىوي" :ال٨ىاًت ال حٗمل
بىٟؿها ،بل البض ٞحها مً هُت الُال.)1("١
ً٣ى ٫الكحراػي" :وازخل ٠ؤصخابىا في ٢ىله( :ؤهذ الُالٞ )١مجهم :مً ٢اَ ٫ى ٦ىاًتٞ ،ةن هىي
به الُالٞ ١هى َال١؛ ألهه ًدخمل ؤن ً٩ىن مٗىاٍ( :ؤهذ َال )٤وؤ٢ام اإلاهضع م٣ام الٟاٖل٣٦ ،ىله
()2
ًىى لم ً٘٣؛ ألن ٢ىله( :ؤهذ الُال)١
حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ  ،ؤعاصٚ :اثغا ،وإن لم ِ

ال ً٣خطخي و٢ىٕ الُال.١
ومجهم مً ٢اَ :٫ى نغٍذ ،وٍ ٘٣به الُال ١مً ٚحر هُت؛ ألن ل ٟٔالُالٌ ١ؿخٗمل في مٗجى
َال ،٤والضلُل ٖلُه ٢ى ٫الكاٖغ:
ؤهىَذ باؾمي في الٗ ـ ـ ـ ـ ــاإلاحن
ِ

وؤٞىِذ ٖمغي ٖامـ ـ ـ ـ ـ ــا ٗٞام ــا
ِ

ٞإهذ الُال ،١وؤهذ الُال١

وؤهذ الُ ـ ـ ـ ـ ــال ،١زالز ـ ــا جم ــاما

و٢ا ٫آزغ:
ٞةن جغ٣ٞي ًا َىضٞ ،الغ ٤ٞؤًمً
ٌ
ٞإهذ َال ١والُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـالٖ ١ؼٍمت

وإن جسغقي ًا َىضٞ ،الخغُ ١
آلم
ٌ
زالر ومً ًبضؤ ؤٖـ ـ ـ ـ ـ ُّـ ٤وؤْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم

٦ىذ ٚحر ع٣ُٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ٞبُ ــجي بها ،بن ِ
ِ

ُ
م٣ضم"
ٞما المغت بٗض الشالز ــت

()3

بطن َىا ٥مً َّ
ٖض َظٍ ألالٟاّ ٦ىاًت ًٖ الُال ١واقترٍ بًٗهم ٞحها الىُت بةً٣اٖه ،وٖلى
َظا جدل َظٍ ألالٟاّ مدل اؾم الٟاٖل (َال ،)٤وَىا ٥مً ّ
ٖضٍ نغٍدا ؤي بن الخٗبحر باإلاهضع

مغ ٌاص ،بل َى ألانل؛ ألن اؾم الٟاٖل ٌ
ٞغٕ مً اإلاهضع ،وصلُلهم ٖلى طل ٪ألابُاث التي ط٦غوَا،
والظي اجطر ٞحها و٢ىٕ الُال.١

( )1الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.11/8 ،٤
( )1ؾىعة اإلال ،٪مً آلاًت.12 :
ّ
( )1الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي.145 ،143/4 ،
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َظا وؾُإحي الخضًض بالخٟهُل ًٖ الكاَض الشاوي والظي اؾدكهض به ؤلاؾىىي ،بط بهه ًدخىي
ٖلى ٖباعجحن للُال ،١جم جٟؿحر ألاولى مجهما (ؤهذ َال )١جدذ همِ ؤلاخال ،٫وؾُإحي جٟؿحر الشاهُت
(والُالٖ ١ؼٍمت زالر) جدذ همِ حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت.

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم هصف ػللت)()1أو (أهذ هصف ػللت)( )2أو (أهذ ول
()3

ػللت)

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :لى ٢ا( :٫ؤهذ ههَ ٠ل٣ت) ٞهل َى نغٍذ ؤو ٦ىاًت؟ وظهان٢ ،ا ٫البٛىي:
ولى ٢ا( :٫ؤهذ ٧ل َل٣ت) ،ؤو (ههَ ٠الٞ ،)٤هغٍذ٣٦ ،ىل :٪ههَ ٪ٟال٦ .٤ظا ه٣ل الغاٞعي َظٍ
اإلاؿاثل ،زم ٢ا :٫وٍجىػ ؤن ًجيء في اإلاؿإلت الشاهُت  -ؤي ههَ ٠ال -٤الخال ٝاإلاخ٣ضم في هه٠
َل٣ت٢ .لذ :وٍجيء ٢ىله٧( :ل َل٣ت) ما ج٣ضم ؤًًا في ٢ىله( :ؤهذ َل٣ت)؛ ألهه ونٟها باإلاهضع في
اإلاىيٗحن"(.)4
بٗضما جدضر ؤلاؾىىي ًٖ ٢ى ٫الغظل( :ؤهذ ٌ
َال )١ؤو (ؤهذ الُال )١ؤو (ؤهذ َل٣ت) ،وبحن
ِ
آعاء الٗلماء ٞحها مً خُض بهه َال ١نغٍذ ؤو ٦ىاًت ،و٢ض ؾب ٤الخضًض ٖجها مً خُض ؤهماٍ
الخدىٍل التي صزلتها(ً - ،)5غص ٝالخضًض ًٖ جغاُ٦ب قبحهت زانت بترُ٦ب (ؤهذ َل٣ت) ٣ُٞى:٫
(ؤهذ ههَ ٠ل٣ت) ؤو (ؤهذ ٧ل َل٣ت).
ََ
ً٣ى ٫الىىوي بن ٢ا :٫ؤهذ َال ٤ههَ ٠ل٣ت  ،ؤو ٢ا :٫زلض َل٣ت ،ؤو ؾضؽ َل٣تَ ،ل٣ذ
واخضة ألجها ؤظؼاء الُل٣ت(ٟٞ ،)6ي ٢ىله( :ؤهذ َال ٤ههَ ٠ل٣ت) و ٘٢الىه ٠زم ؾغي بلى الباقي،
وٍبحن الكحراػي ؤن في ٢ى ٫الغظل( :ؤهذ ههَ ٠ل٣ت) وظهان:
 ؤن ً٩ىن َظا الترُ٦ب مً نُ ٜال٨ىاًتٞ ،ال ً ٘٣به ٌ
َال ١مً ٚحر هُت.

( )2جغُ٦ب ع٢م ،243 :م.182:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،241 :م.154:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،244 :م.154:
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 :
(ً )1ىٓغ م 114 :مً َظٍ الضعاؾت.
(ً )3ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.58/8 ،٤
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 ؤو ً٩ىن َال٢ا نغٍداٞ ،خ ٘٣به َل٣ت ،بىاء ٖلى الىظهحن ُٞمً ٢ا ٫المغؤجه :ؤهذ الُال١
وَظا الىظه الشاوي َى الغاجر (.)1
وٖلى َظا ٞإهماٍ الخدىٍل التي صزلذ َظا الترُ٦ب هي هٟـ الضازلت ٖلى (ؤهذ َل٣ت) ،وهي
الخظ ٝوؤلاخالٚ ٫حر ؤهه ًخمحز بىمِ آزغ مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الخدىٍل بؼٍاصة (هه )٠و (٧ل).

وؤما في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ هصف ػالم)

()2

ٞظ٦غ الغاٞعي ؤهه ًُدمل ٖلى ٢ىله ( :ؤهذ ههَ ٠ل٣ت)ُٞ ،جيء ُٞه الخال ٝاإلاخ٣ضم ٞحها ،و٢ا٫
ّ
الكُش البلُ٣جيَ :ظا لِـ بمؿلم؛ ٞةن ٢ىله( :ؤهذ ههَ ٠ال٣٦ )٤ىله( :ؤهذ َال ،)٤وَى نغٍذ
ُٗ٢ا ،و٢ىله( :ؤهذ ههَ ٠ل٣ت) ٣٦ىله( :ؤهذ َل٣ت) وُٞه هٟـ الخال ٝاإلاىظىص في (ؤهذ الُال)١؛
ألهه بزباع باإلاهاصع ًٖ الخضرٞ ،جغي ُٞه الخال ،ٝبسال( ٝؤهذ َال ،)3()٤و٦ظل ٪البٛىي اٖخبرٍ
مً ؤلٟاّ الُال ١الهغٍدت ،ولِـ ٦ىاًتٞ ،هى ٣٦ىله( :ههَ ٪ٟال.)4( )٤
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن َظا الترُ٦ب (ؤهذ ههَ ٠ال )٤لِـ ٦ترُ٦ب (ؤهذ ههَ ٠ل٣ت)
لؤلؾباب التي ط٦غَا البلُ٣جي ،بياٞت ٖلى طل :٪ؤهه ًم٨ىىا ٢ى( :٫ؤهذ طاث ههَ ٠ل٣ت) وال ًم٨ىىا
٢ى( :٫ؤهذ طاث ههَ ٠ال)٤؛ مما ًىحي بإن الغاجر في َظا الترُ٦ب ؤن ً٩ىن َال٢ا نغٍدا.
ُ
ز ّم بهه لِـ ُٞه جدىٍل باإلخال٦- ٫ما ُ٢ل في جغُ٦ب (ؤهذ ههَ ٠ل٣ت) -بل ُٞه جدىٍل بؼٍاصة
٧لمت (هه )٠التي لم جازغ في اإلاٗجى؛ ل٩ىهه ال ًخجؼؤ٣ٞ ،ىله( :ههَ ٠ال )٤مشل ٢ىله( :هه٪ٟ
َال )٤ؤي :و ٘٢الىه ٠زم ؾغي بلى الباقيٖ ٘٣ُٞ ،لحها َل٣ت واخضة ،وٍ٩ىن َال٢ا نغٍدا.

ّ
(ً )2ىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.124 ،128/4 ،٤
( )1جغُ٦ب ع٢م ،241 :م.154:
(ً )3ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،124/8 ،٤واهٓغ حٗلُ ٤الكُش البلُ٣جي في الهامل مً
الهٟدت طاتها.
(ً )4ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 :
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()1

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :ػللي هفعً)

ّ
(َل٣ي) مدل نُٛت اإلااضخي
في َظا الترُ٦ب بخال ٫خُض خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي ِ
َّ
(َل ُ
٣خ )٪إلٞاصة صاللت الخٟىٌٍ ،والخفىٍع َى :ظٗل ؤمغ امغؤجه بُضَاُٟٞ ،ىيها في جُلُ٤
هٟؿهاٞ ،لى ٢اَ( :٫ل٣خ )٪ؤو (ؤهذ َال )٤ل٩اهذ الجملت زبرًت ،ل٨ىه ؤعاص ؤن ًٟىيها بُال ١هٟؿها
َّ
ٞدى ٫الجملت مً زبرًت بلى َلبُت باؾخسضام ٗٞل ألامغ.
٦ما خ ّل الًمحر (ًاء املخاَبت) مدل الاؾم الٓاَغ بٗض ٗٞل ألامغ ،وجالٍ اإلاٟٗى ٫به٩ٞ ،إن
ُ
َّ َ
الؼوظت َ
هٟؿها).
اإلاٗجى الٗمَُ( :٤لِ ٣ذ
هٟؿ )٪بيماع اوٗ٩اسخي ،خُض خل الٗىهغ (هٟـ) مدل الاؾم
٦ما خل في ٢ىله (َل٣ي ِ
َ
ُ
الٓاَغ (اإلاٟٗى ٫به) ،وبىِخه الٗمُ٣تَ( :ل٣ذ الؼوظت الؼوظت) زم خهل بخال ،٫وخل الٗىهغ
ُ
الؼوظت َ
هٟؿها) ،وإلاا خلذ نُٛت
الاوٗ٩اسخي (هٟـ) مدل اإلاٟٗى ٫به ؛ مىٗا للخ٨غاعٞ ،هاعَ( :ل٣ذ
ألامغ مدل اإلااضخي ناع الترُ٦ب (َل٣ي هٟؿ ،)٪وَى مً الًماثغ التي حؿمى في الىٓغٍت الخدىٍلُت
بالًماثغ الاوٗ٩اؾُت ؤو (ؤلايماع الاوٗ٩اسخي) ،خُض ًخمحز بخٗاص ٫الٟاٖل واإلاٟٗى ٫به ،وطل٪
بةخالتهما بلى هٟـ الظاث ،وحٗاصلهما ٌٗجي حٗاص ٫مىٟظ الىاٗ٢ت ومخ٣بلها( ،)2والٗىهغ الاوٗ٩اسخي في
اللٛت ؤلاهجلحزًت.)self( :
والخ٨م ال٣ٟهي ُٞمً ٢ا ٫المغؤجه (َل٣ي هٟؿ ،)٪و٧ان له هُت في َال٢ها٣ٞ ،الذَ( :ل٣ذ
هٟسخي) ،وٗ٢ذ ٖلحها واخضة في الخا.)3(٫

( )1جغُ٦ب ع٢م ،34 :م.134 :
( )2لالؾتزاصة ُٞما ًسو ؤلايماع الاوٗ٩اسخي ًىٓغ :الٛغَسخي ،دمحم ،اللعاهياث اللشبيت وؤلاطماس  ،دساظت جشهيبيت
دالليت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 43 :وما بٗضَا.
(ً )3ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.13/8 ،٤
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()1

شئذ)
ٞةطا ٢ا ٫لؼوظخه( :ػللي هفعً مً زالر ما ِ
شئذ)
ؤو( :اخخاسي مً زالر ػللاث ما ِ

()2

ُ
ُ
إلاٗان ،مجها :الخبٌُٗ٣٦ ،ىل( :٪ؤزظث مً الضعاَم) ،وحٗغٝ
ً٣ى ٫ؤلاؾىىيِ :
"(مً) حؿخٗمل ٍ
بهالخُت ب٢امت نُٛت (بٌٗ) م٣امهاٞ ،ى٣ى ٫في مشالىا( :ؤزظث بٌٗ الضعاَم).
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما ط٦غٍ الغاٞعي في الُال ،١ؤهه بطا ٢ا ٫لؼوظخه( :ازخاعي مً
ّ
جُل ٤هٟؿها واخضة ؤو ازيخحن،
قئذ) ؤوَ( :ل٣ي هٟؿ ٪مً زالر ما ِ
زالر َل٣اث ما ِ
قئذ)ٞ ،لها ؤن ِ
وال جمل ٪الشالر"(.)3
قئذ) ؤهه مشل الترُ٦ب الؿابُٞ ،٤ه بخال ٫خُض
اإلاالخٔ في جغُ٦بَ( :ل٣ي هٟؿ ٪مً زالر ما ِ
ّ
(َل٣ي) مد َّل نُٛت اإلااضخي؛ إلٞاصة صاللت الخٟىٌٍ٦ ،ما خ ّل
خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي ِ
الًمحر (ًاء املخاَبت) مدل الاؾم الٓاَغ بٗض ٗٞل ألامغ ،وخل الٗىهغ (هٟـ) مدل الاؾم
ُ
الؼوظت َ
هٟؿها) ،وإلاا خلذ نُٛت ألامغ مدل
الٓاَغ (اإلاٟٗى ٫به) به ؛ مىٗا للخ٨غاعٞ ،هاعَ( :ل٣ذ
اإلااضخي ناع الترُ٦ب (َل٣ي هٟؿ ،)٪وَظا ٌؿمى باإليماع الاوٗ٩اسخي.
ل ً٨في َظا الترُ٦ب ػٍاصة ًٖ الترُ٦ب الؿابٞ ،٤جاء مدىال بؼٍاصة الجاع واملجغوع(ِ :مً زالر)،
ٞـ ( ِمً) جُٟض الخبٌُٗ ،وُٞه بخال ٫خُض خلذ ِ(مً) مدل (بٌٗ) في بٞاصة مٗجى الخبٌُٗ ،وٖلُه
ُ ّ
ُل ٤هٟؿها َل٣ت واخضة ؤو َل٣خحن ،وال جمل ٪بً٣إ الُل٣ت الشالشت؛ ألن ِ(مً)
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن ج ِ
للخبٌُٗٞ ،ىظب ؤن جسخاع مً زالزت.
قئذ)٩ُٞ" ،ىن (ما قئذ) مٗغٞت،
و٦ظل ٪ظاء الترُ٦ب مدىال بؼٍاصة اإلاىنى ٫ونلخه( :ما ِ
٧إه٢ ٪لذ( :الظي قئ ِخه) ٩ُٞىن مٗغٞت"(.)4
قئذ).
و٧ل َظٍ ألاهماٍ ظاءث ؤًًا في جغُ٦ب (ازخاعي مً زالر َل٣اث ما ِ

( )2جغُ٦ب ع٢م ،51 :م.184:
( )1جغُ٦ب ع٢م ،51 :م.184 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.184 :
( )4البٛضاصيٖ ،بضال٣اصع بً ٖمغ ،خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشب ،جدٖ :٤ُ٣بضالؿالم دمحم َاعون،4ٍ ،
(ال٣اَغة ،م٨خبت الخاهجي2445 ،م).452/1 ،
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ّ
َ ْ َ ْ
شاءث)
ػلم ِمً وعاةي مً
وؤما في ٢ى ٫الغظل لىُ٦لهِ ( :
ّ
َ ()2
ػلم ِمً وعاةي َم ًْ شئذ)
ؤو ٢ىله لىُ٦لهِ ( :

()1

ّ
(َل ٤مً وؿاجي َم ًْ َ
قئذ) ،ال ًُل ٤ال٩ل في ؤصر الىظهحن .وإطا ٢ا:٫
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٢اِ ِ :٫
ّ
ّ
َ ْ َ ْ
ًُل٧ ٤ل مً ازخاعث الُال ،١والٟغ ١ؤن الخسهُو واإلاكِئت
(َلِ ٤مً وؿاجي مً قاءث)ٞ ،له ؤن ِ
ِ
مًاٞت بلى واخضٞ ،ةطا ازخاع واخضة ؾ ِ٣ازخُاعٍ ،وفي اإلاؿإلت الشاهُت :الازخُاع مًا ٝبلى
ظماٖت٩ٞ ،ل مً ازخاعث َل٣ذ"(.)3
٢بل جدلُل َظًً الترُ٦بحن ،والخضًض ًٖ الخدىٍل ٞحهما ،ججب ؤلاقاعة بلى ظهض الىداة
وال٣ٟهاء في ُٞما ًخٗل ٤بإمشاَ ٫ظًً الترُ٦بحن٣ٞ ،ض ؤوعص ُ
ابً ٌِٗل مؿإلت ظاء بها دمحم بً الخؿً
الكِباوي في ٦خابه اإلاٗغو ٝب ـ ( :الجام٘ ال٨بحر) في ٦خاب (ألاًمان) ًغبِ ٞحها مؿاثل ال٣ٟه بمؿاثل
الىدى٣ٞ ،ا" :٫بطا ٢ا( :٫ؤي ٖبُضي َ
ُ
الجمُُٖ٘ ،خ٣ىا ،وإطا ٢ا( :٫ؤي ٖبُضي
يغب َٞ ٪هى خغ) ًٞغبه
الجمُ٘ ،لم َ
َ
َ
ٌٗخ ٤بال ألاو ٫مجهم  ....؛ وطل ٪مً َِ ٢ب ِل ؤن الٟٗل في اإلاؿإلت
يغبخه ٞهى خغ) ًٞغب
ألاولى ُم ٌ
ؿىض بلى ٖام ،وَى يمحر (ؤي) ،و(ؤي) ٧لمت ٖمىم ،وفي اإلاؿإلت الشاهُت زام؛ ألن الٟٗل ُٞه
مؿىض بلى يمحر املخاَب ،وَى زام ٞ ، ....الٟٗل والٟاٖل ٖىضَم شخيء واخض؛ ٞلظل ٪إلاا ٧ان
ٖاما ،ناع الٟٗل ًّ
الٟاٖل في (ؤي ٖبُضي يغبًّ )٪
ٖاما ،وإلاا ٧ان الٟاٖل في (ؤي ٖبُضي يغبخه)
زانا؛ ألهه ٦ىاًت ًٖ املخاَب ،ناع الٟٗل ًّ
ًّ
زانا"(.)4
وجٟؿحر َظا في ٢ىلهم( :ؤي ٖبُضي َ
يغب َٞ ٪هى خغ) ،الٟاٖل في الٟٗل (يغب) َى يمحر
وخُيئظ ً٩ىن الٟٗل الهاصع ٖىه ٖاما؛
مؿختر ،وَى ٖام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى (ؤي) ،و(ؤي) ٧لمت ٖمىم،
ٍ
ألهه ٌؿخدُل حٗضص الٟاٖل ،واهٟغاص الٟٗل.
ّ
(َل ٤مً وؿاجي َم ًْ َ
قاء ْث)ٞ ،الٟاٖل في الٟٗل (قاءث) َى يمحر
ومشل َظا في جغُ٦بِ ِ :
ئظ ً٩ىن الٟٗل الهاصع ٖىه ٖاما؛ ألهه ٌؿخدُل
مؿختر ،وَى ٖام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى ظماٖت ،وخُي ٍ
ّ
َ
(َل ٤مً وؿاجي َم ًْ َ
الُال٣ٞ ،)١ض حكاء
قاء ْث هي
حٗضص الٟاٖل ،واهٟغاص الٟٗلٞ ،اإلاٗجى الٗمُِ ِ :٤
( )2جغُ٦ب ع٢م ،234 :م.135 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،238 :م.135 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.135 :
(ً )4ىٓغ :ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.32 ،32/2 ،٤
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َ
الُال ١ؤ٦ثر مً واخضة ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى و٢ىٕ الُالٖ ١لى ٧ل مً ازخاعث الُال،١
ََ
(ٟٗٞل اإلاكِئت مًا ٝبلى ظماٖت٩ٞ ،ل مً قاءث الُالَ ١لْ ٣ذ) ،وفي َظا الترُ٦ب ٖضة ؤهماٍ
للخدىٍل:
 ؤلاخال:٫

ّ
(َل )٤مد َّل نُٛت اإلااضخي؛ إلٞاصة صاللت
خُض خلذ نُٛت ألامغ مً اإلاغ٦ب الٟٗلي ِ

الخىُ٦ل ،والخىهيلَ :ى ظٗل ؤمغ امغؤجه بُض ٚحرٍ ،وخ٨مه خ٨م ما لى ظٗله بُضَا
٧الخٟىٌٍ.
ّ
٦ما خ ّل الًمحر اإلاؿختر وظىبا ج٣ضًغٍ َ
(ؤهذ) َّ
غ(َل.)٤
مدل الاؾم الٓاَغ بٗض ٗٞل ألام ِ
٦ما خل الًمحر اإلاؿختر ظىاػا ج٣ضًغٍ (هي) مدل الاؾم الٓاَغ بٗض الٟٗل اإلااضخي
َ
(قاء ْث) ،وٖاص ٖلى ظماٖت٣ٞ ،ض حكاء الُال ١ؤ٦ثر مً واخضة.
َّ
٦ما ؤيا ٝالاؾم اإلاىنى(َ ٫مً) ونلخه  ،اللظًً خال مدل اإلاٟٗى ٫بهٞ ،االؾم اإلاىنى٫
َّ
ونلخه بمجزلت اؾم واخض ٦ما ً٣ى ٫ؾِبىٍه( ،)1وَما مٗا ًدالن مدل اإلاٟٗى ٫بهٞ ،دل
ّ
َ
(َلَ ٤
ؤهذ مً وؿاجي اإلاغؤة
ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ واخض ،وَظا جمضص ،واإلاٗجى الٗمُِ :٤
املخخاعة لُال٢ها).

 الؼٍاصة:

ّ
(َل )٤لُبحن جىُ٦له بُال١
خُض ؤيا ٝالجاع والجغوع (مً وؿاجي) اإلاخٗل٣ان بالٟٗل ِ

وؿاثه ال وؿاء ٚحرٍ.

َّ
خال مدل اإلاٟٗى ٫به ٦ -ما ّ
ج٣ضم.-
وؤيا ٝالاؾم اإلاىنى ٫ونلخه اللظًً
ّ
َ
(َل ٤مً وؿاجي َم ًْ َ
(قئذ) َى (جاء املخاَب) ،وَى
قئذ)ٞ ،الٟاٖل في الٟٗل
وؤما في جغُ٦بِ ِ :
َ
زام؛ ألن الٟٗل ُٞه مؿىض بلى يمحر املخاَب ،ويمحر املخاَب زام؛ ألهه ٌٗىص ٖلى واخض،
َّ
وخُيئظ ً٩ىن الٟٗل واخضا ،ؤي ؤن ٗٞل اإلاكِئت و ٘٢مً واخض وَى املخاَب (اإلاى٧ل)ٞ ،اإلاٗجى
ٍ
ّ
َ
َ
ُ َّ
(َل ٤مً وؿاجي َم ًْ قئذ َ
ؤهذ َال٢ها) ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي َى ؤال جُل ٤ظمُ٘ وؿاثه
الٗمُِ ِ :٤
ٖ -لى ؤصر الىظهحن. -

(ً )1ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.283/2 ،٤
242

وف ي َظا الترُ٦ب هٟـ ؤهماٍ الخدىٍل التي صزلذ في الترُ٦ب الؿابٚ ،٤حر ؤن ؤلاخال ٫في َظا
َ
(قئذ)،
الترُ٦ب بالًمحر اإلاخهل (جاء الخُاب) الظي خل مدل الاؾم الٓاَغ بٗض الٟٗل اإلااضخي

َّ
وٖاص ٖلى مٟغص ،وَى اإلاى٧ل بالُال.١

َّ
٦ما ؤيا ٝالاؾم اإلاىنى(َ ٫مً) ونلخه ،اللظًً خال مدل اإلاٟٗى ٫به ٞدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ
ّ
حكاء َ
(َل ٤ؤهذ مً وؿاجي اإلاغ َؤة التي ُ
ؤهذ َال٢ها).
مدل ٖىهغ واخض ،وَظا جمضص ،واإلاٗجى الٗمُِ :٤
()1

في ٢ى ٫الغظل المغؤجه( :أهذ هزا)
َّ

دخلذ الذاسفأهذ هزا)
ؤو ٖل٣ٞ ٤ا( :٫إن
ِ

()2

َّ
صزلذ الضاع ٞإهذ ٦ظا) ،وهىي
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ٢ا ٫المغؤجه( :ؤهذ ٦ظا) ،ؤو ٖل٣ٞ ٤ا( :٫بن
ِ
َّ
الُال ١بل٦( ٟٔظا)ٞ ،ةجها ال جُل ٤ألهه ال بقٗاع ل٨ظا بل ٟٔالٟغ٢ت"(.)3
ّ
في َظًً الترُ٦بحن بخال ٫خُض َّ
ًازغ
خل ل٦( ٟٔظا) مدل لَ( ٟٔال ،)٤لَ ً٨ظا ؤلاخال ٫لم ِ
في اإلاٗجى ال٣ٟهي ،وال ً ٘٣الُال - ١ختى وإن هىي  -؛ ألن ل٦( ٟٔظا) ال بقٗاع ُٞه بالخُلُ ،٤وختى
بن ؤياٖ ٝىهغ الؼٍاصة بةياٞت الكغٍ ،ال ً ٘٣الُال ١وإن صزلذ الضاع؛ للؿبب طاجه٩ٞ ،لمت
(٦ظا) ال بقٗاع ٞحها بالُال ١نغاخت وال ٦ىاًت.

بطا ٢ا ٫لؼوظخه م٨غَا ٖلى الُال( :١أهذ ػاسق)

()4

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بن اإلا٨غٍ ٖلى الُال ١لى ٢ضع ٖلى الخىعٍت٣٦ ،ىلهَ( :اع- )١بالغاء -وهدىٍٞ ،هل
ًلؼمه طل٪؟ ٖلى وظهحن ،ؤصخهما :ال"(.)5
في َظا الترُ٦ب بخال ٫خُض َّ
خل لَ( ٟٔاع )١مدل لَ( ٟٔال)٤؛ ألن الؼوط م٨غٍ ٖلى الُال،١
ٞازخاع لٟٓا ُٞه جىعٍت ،ومً هاخُت الخ٨م ال٣ٟهي ًجىػ ُٞه وظهان ،ؤصخهماٖ :ضم و٢ىٕ الُال.١

( )2جغُ٦ب ع٢م ،31 :م.134 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،31 :م.134 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.134 :
( )4جغُ٦ب ع٢م ،288 :م.153 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.153 :
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أهشمذ الزي أهىخه فأهذ ػالم)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
ً
()2
أهشمذ سحال أهىخه فأهذ ػالم)
وفي ٢ىله( :إن
ِ

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا و ٘٢الٟٗل اإلاظ٧ىع نلت ؤو نٟت لى٨غة ٖامت اخخمل اإلاطخي والاؾخ٣با،٫
٦ما ٢اله في الدؿهُل ،ؤما ألاو٣ٞ ٫ض اظخم٘ ُٞه ألامغان في ٢ى ٫الكاٖغ:
َ ُّ
وإوي آلجُ ٨ــم حك٨ـ ـ ـ ــغ ما مً ـ ـ ــى

ٚض
مً ألامغ واؾخجالب ما ٧ان في ِ

وؤما الشاوي ،وَى الهٟتٞ ،مشا ٫اإلاطخي ُٞه واضر ،وؤما الاؾخ٣با٣ٞ ٫ىله ٖ -لُه الهالة
(هًغ هللا امغؤ ؾم٘ م٣التي ٞىٖاَاّ ،
والؿالمَّ -
ٞإصاَا ٦ما ؾمٗها) ،وهاػٕ ؤبى خُان ُٞما ط٦غٍ ابً
مال ،٪و٢ا :٫الظي هغاٍ خمله ٖلى الخ٣ُ٣ت ،بال ؤن ً٣ىم صلُل مً زاعط ٦ما في ٦الم َظا الاؾدكهاص.
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا( : ٫بن ؤ٦غمذ الظي ؤَىخه ،ؤو ظال ُ
ؤَىخه ٞإهذ
ع
ِ
َالٞ )٤ةن َ
ؤ٦غمذ الظي ؤَاهه ٢بل الخٗلُ ٤وبٗضٍ و ٘٢الخىض ،وإن ؤَاهه في ؤخضَما ُعوظ٘ٞ ،ةن
ُّ
حٗظعث مغاظٗخه لم ً ٘٣شخيءَ ،ظا ُ٢اؽ ما ٢اله ابً مال ،٪وُ٢اؽ ما ٢اله ؤبى خُان حٗل٣ه
باإلااضخي  ،ِ٣ٞوَى مىا ٤ٞإلاا ط٦غٍ الغاٞعيٞ ،ةهه ٢ا ٫في ٦خاب ألاًمان :بطا خل ٠ال ًلبـ ما ٚؼلخه
ٞالهتٞ ،ةهه ال ًدىض بال بما ٚؼلخه ٢بل الُمحن ،ولى ٢ا :٫ما حٛؼله ٞ ،ال ًدىض بال بالظي حٗؼله
بٗضَا"(.)3
اخخىي َظان الترُ٦بان ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل مجها :الخدىٍل بؼٍاصة ؤؾلىب
الكغٍ  -والتي َّ
جم جىيُدها في جغاُ٦ب قغَُت ؾاب٣ت .-
ومً ؤَم ؤهماٍ الخدىٍل ٞحهما َى ؤلاخال ،٫خُض خل  -في الترُ٦ب ألاو -٫الاؾ ُم اإلاىنى٫
ونلخه (الظي ؤَىخه) مدل اإلاٟٗى ٫بهٞ ،االؾم اإلاىنى ٫ونلخه بمجزلت اؾم واخض ٦ما ً٣ى٫
َّ
ؾِبىٍه( ،)4وَما مٗا ًدالن مدل اإلاٟٗى ٫به ،وَظا جمضص ألهه خل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ،
ُ
وبىِخه الٗمُ٣ت( :بن ؤ٦غمذ اإلاهان).

( )2جغُ٦ب ع٢م ،38 :م.154 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،34 :م.154 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 ،151 :
(ً )4ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.283/2 ،٤
244

وفي الترُ٦ب الشاوي خلذ الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً الٟٗل والٟاٖل واإلاٟٗى ٫به (ؤَىخه) َّ
مدل
الىٗذ ل٩لمت (عظل) الىاعصة ه٨غة مٟٗىال به ،وَظا جمضص ألهه خل ؤ٦ثر مً ٖىهغ مدل ٖىهغ
ِ
ؤ٦غمذ عظال مهاها) ،والىٗذ واإلاىٗىث بمجزلت الاؾم الىاخض(.)1
واخض ،وبىِخه الٗمُ٣ت( :بن
ِ
بٗضما جبحن ما في الترُ٦بحن مً بخال ،٫خُض خل الاؾم اإلاىنى ٫ونلخه مدل اإلاٟٗى ،٫وخلذ
الجملت الٟٗلُت مدل الهٟتٌ ،كحر ؤلاؾىىي بلى ٢اٖضة هدىٍت في َظاٞ ،ةطا و ٘٢الٟٗل اإلااضخي
()2

(نلت بٗض الظي وؤزىاتها) ؤو (نٟت لى٨غة ٖامت) اخخمل اإلاطخي والاؾخ٣باٖ ٫لى عؤي ابً مال٪
ًّ
ٟٞي الكاَض الكٗغي الظي اؾدكهضوا به ،و ٘٢الٟٗل (مطخى) نلت ل ـ (ما) صالا ٖلى اإلاطخي لٟٓا
ٌ
مؿخ٣بل مٗجى.
ماى لٟٓا
ومٗجى ،وو ٘٢الٟٗل (٧ان) في ٢ىله (ما ٧ان في ٍ
ٚض) نلت ل ـ (ما) وَى ٍ
ؤما ؤبى خُان ٞحري ؤن الٟٗل اإلااضخي ًب٣ى ٖلى خ٣ُ٣خه وٍضٖ ٫لى اإلاطخي؛ إلب٣اء اللٖ ٟٔلى
مىيىٖه ،وال ًسغط بلى الاؾخ٣با ٫بال بضلُل(.)3
ّ
ٌٗلَ ٤ال٢ها بطا ؤ٦غمذ
وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظًً الترُ٦بحن بىاء ٖلى عؤي ابً مال ،٪ؤهه ِ
الغظل الظي ؤَاهه ُ
َ
ػوظها ٢بل الخٗلُ ،٤وبٗضٍ.
ّ
ُ َ
َ
ػوظها ٢بل الخٗلُ ،٤ووا٣ٞه
الغظل الظي ؤَاهه
ُٗٞلَ ٤ال٢ها بطا ؤ٦غمذ
وٖلى عؤي ؤبي خُان ِ
ٌ
الغاٞعي في طل ،٪واؾخض ٫ب٣ى ٫الغظل بطا خل( :٠ال ؤلبـ ما ٚؼ ْلخه ٞالهت) ٞةهه ًدىض بما ٚؼلخه مً
٢بل ،وال ًدىض بما حٛؼله مً بٗض (.)4

ومً التراُ٦ب التي ظاء ٞحها همِ الخدىٍل باإلخال ٫جل ٪التراُ٦ب التي صزلها الخٗا٢ب بحن
ّ
ؤصواتهاٞ ،خىىب ؤصاة ًٖ ؤزغي
وجدل مدلها ،و٢ض جسغط ًٖ مٗىاَا بلى مٗجى ؤصاة ؤزغي ،ؤو ؤن
جخٗضص صالالث ألاصاة الىاخضةٞ ،خسخو بمٗجى ججغي ٖلُه في ال٣لُل ؤو الىاصع( ،)5وَظا مً ؤلاخال٫
َّ
٦ما ؾُإحي جٟهُله بما جىٞغ في جغاُ٦ب الُال.١
(ً )2ىٓغ :ؾِبىٍه ،اإلاغظ٘ الؿاب.411 ،412/2 ،٤
(ً )1ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،مغظ٘ ؾاب.11 ،12 /2 ،٤
(ً )1ىٓغ :ؤبى خُان ،الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب.224 ،221/2 ،٤
(ً )4ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،124 /21 ،٤ط٦غَا في٦( :خاب ألاًمان).
( )5الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهشالاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.484 :
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ٞمً طل٢ :٪ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن جذخلحن الذاسفأهذ ػالم)
()2
ُ
جذخل هىذ فأهذ ػالم)
ؤو ٢ا( :٫إن

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا صزلذ ْبن الكغَُت وهدىَا مً الجىاػم ٖلى اإلاًاعٕٞ ،ةهه ً٩ىن مجؼوما،
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ؤحى به مغٞىٖا٣٦ ،ىله( :بن جضزلحن الضاع ٞإهذ َال )٤ؤي
ُ
جضزل َىض) ؤي بغ ٘ٞالالم ،وهدى طلُ٣ٞ ،٪اؽ ما ٢اله ؤصخابىا في ٞخذ
بةزباث الىىن ،ؤو ٢ا( :٫بن
ْؤن مً الخٟهُل بحن الٗاع ٝبالٗغبُت وبحن ٚحرٍ ؤن ًإحي طلَ ٪هىا ختى ًٖ ٘٣لى الٗاع ٝمً آلان
خمال ٖلى ؤن الىاُٞت(ٞ ،)3ةن ٧ان ظاَال ؤو ظهل خاله لم ً ٘٣شخيء"(.)4
ال٣اٖضة الىدىٍت ؤن ْ
(بن) الكغَُت ججؼم اإلاًاعٕ بٗضَا ،ل ً٨بن ظاء بٗضَا مغٞىٖاّ ،
ٞسغظىٍ
ٖلى ؤن ج٩ىن ْ
(بن) هاُٞت؛ ألن مً مٗاهحها ؤجها جُٟض الىٟي( ،)5وجضزل ٖلى الجمل الاؾمُت٣٦ ،ىله
حٗالى:

ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﱠ

()6

وٖلى الجمل الٟٗلُت٣٦ ،ىله حٗالى:

ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓﱠ(.)7
َّ
وٖلُه ٟٞي الترُ٦بحن بخال ٫خُض خلذ (بن) الىاُٞت مدل (ما ؤو ال ) الىاُٞخحن ،وَظا الخسغٍج
إلاً ٢الها وَى ٖلى ٖلم بالٗغبُت ،ؤما بن ٧ان ظاَال بالٗغبُتٞ ،ال ً ٘٣شخيء.

( )2جغُ٦ب ع٢م ،233 :م.133 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،235 :م.133 :

( )3وعصث في جد ٤ُ٣الؿٗضي( :خمال ْ
ألن ٖلى بن الىاُٞت) ،2ٍ ،م ،1ٍ ،431 :م .185 :وفي جد ٤ُ٣بؾماُٖل:
(خمال ْ
إلن ٖلى بن الىاُٞت) ،م ،121 :ويبِ بؾماُٖل َى الًبِ ألاص١؛ ألن (بن) الىاُٞت و(بن) الكغَُت م٨ؿىعجا
الهمؼ.
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.133 :
(ً )1ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،124 :وؤًًا :ابً َكام ،مغني اللبيب ،مغظ٘
ؾاب.12/2 ،٤
( )3ؾىعة اإلال ،٪مً آلاًت.12 :
( )5ؾىعة ال٨ه ،٠مً آلاًت.1 :
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دخلذ الذاس و أهذ ػالم)
وفي ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ

()1

صزلذ الضاع وؤهذ َال - )٤بالىاو٢ -ا ٫البٛىي :بن ٢ا٫
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ومجها :بطا ٢ا( :٫بن
ِ
َ ُٞ
ؤعصث الخٗلُُ ٤
٣بل ،ؤو الخىجحز  ،٘٣ُٞوإن ٢ا ٫ؤعصث ظٗل الضزى ٫وَال٢ها قغَحن لٗخ ٤ؤو
ُ
َالِ ٢ ١بل.
٢ا ٫البىقىجيٞ :ةن لم ً٣هض قِئا َل٣ذ في الخا ،٫وؤلُٛذ الىاو٦ ،ما لى ٢ا ٫ابخضاء( :وؤهذ
َال .... )٤واٖترى في الغويت ٖلى ما ٢اله البىقىجي٣ٞ ،ا :٫بهه ٞاؾض وإن املخخاع ؤهه ٖىض ؤلاَال١
ٌ
حٗلُ ٤بضزى ٫الضاع بن ٧ان ٢اثله ال ٌٗغ ٝالٗغبُتٞ ،ةن ٖغٞها ٞال ً٩ىن حٗلُ٣ا وال جىجحزا بال بالىُت؛
ْ
مُٟض ٖىضٍ ،وؤما الٗامي ِ ُُٞل ُ٣ه للخٗلُ ،٤وٍٟهم مىه ؤًًا الخٗلُ.٤
ألهه ٚحر ٍ
َ َّ
ُ
ٞمؿلم ،وؤما ٢ىله في ٖاع ٝالٗغبُت ؤهه ٚحر
٢لذ :ؤما ٢ى ُ ٫الىىوي ؤن م٣الت البىقىجي ٞاؾضة،
وخُيئظ ُٞدخمل ؤن
مُٟض ٖىضٍ ٞعجُب ،بل َى صخُذ ٖلى ظٗل (بن) هاُٞت ،وَى ٦شحر في ال٣غآن،
ٍ
ج٩ىن الىاو بٗضَا واو الخاٞ ٫ال ً ،٘٣ؤو واو الُُِٗٞ ،٘٣ُٞ ٠ؿإٞ ٫ةن ٧ان ؤعاص ألاو ٫لم ً ،٘٣وإن
ّ
ؤعاص الشاوي و ،٘٢هىي الُال ١ؤم ال  ،ا٦خٟاء ِب ِي َُّت الُٗٞ .٠ةن حٗظعث مغاظٗخه بمىث ؤو ٚحرٍ ،لم
ً ٘٣شخيء لجىاػ بعاصة الخا.)2("٫
ازخل ٠ال٣ٟهاء في َظا الترُ٦بٞ ،مجهم مً اٖخبرٍ حٗلُ٣ا بالكغٍ ،ومجهم مً ظٗله جىجحزا ٦ما
َّ
لى ٢ا ٫ابخضاء (ؤهذ َال )٤وٖلُه ٞةجها جُل ٤في الخا ،٫وَظا الغؤي للبىقىجي.
ل ً٨الىىوي اٖترى ٖلى عؤي البىقىجيَّ ،
وبحن ؤهه ٖىض ؤلاَال٩ً ١ىن حٗلُ٣ا بضزى ٫الضاع ،بن
٧ان ٢اثله ال ٌٗغ ٝالٗغبُت٩ٞ ،إهه ًغٍض ( :بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال )٤ل٨ىه ظاء بالىاو بض ٫الٟاء
الغابُت .وإن ٧ان ٖاإلاا بالٗغبُت ٞال ً٩ىن حٗلُ٣ا وال جىجحزا بال بالىُت؛ ألهه ٚحر مُٟض ٖىضٍ(.)3
ل ً٨ؤلاؾىىي ٌٗترى ٖلى ٖباعة الىىوي ألازحرة ،التي ٢اٞ ٫حها( :بن ٧ان ٖاإلا ــا بالٗغبُت ٞالترُ٦ب
صخُذ ٖلى اٖخباع ّؤن ْ
ٌ
(بن) هاُٞت ولِؿذ قغَُتٞ ،هي
ٚحر مُٟض)ُٞ ،بحن ؤلاؾىىي ؤن الترُ٦ب
بمٗجى (ما)  ،والىاو في (وؤهذ َالَّ )٤
خالُت ؤو ٖاَٟت:
( )2جغُ٦ب ع٢م ،255 :م.152 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.152 :
( )3الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.223/8 ،٤
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صزلذ الضاع في خا٧ ٫ىهَ ٪ال٣ا،
صزلذ الضاع وؤهذ َال )٤ؤي :ما
وٖلُه ٞاإلاٗجى الٗمُ( :٤ما
ِ
ِ
وَىا الىاو خالُت ،وٖلُه ٞال ًٖ ٘٣لحها َال.١
صزلذ الضاع وؤهذ َال )٤ؤي :ما صزلذ الضاع و٦ظل ٪ؤهذ َال،٤
ؤو ً٩ىن اإلاٗجى الٗمُ( :٤ما
ِ
ُ
وَىا الىاو ٖاَٟت ،وٖلُه وٖ ٘٢لحها الُال١؛ ولظا َّ
حٗحن ؾااله بن ؤعاص الخالُت ؤو الٗاَٟت.
وبىاء ٖلى جسغٍج ؤلاؾىىي لهظا الترُ٦ب ججض ؤهه ًدخىي ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل،
مً ؤَمها :الؼٍاصة وؤلاخال ،٫خُض خلذ ْ
(بن) الىاُٞت مدل (ما) الىاُٞت ،وػاص واو الخا ٫ؤو واو
الُٗ ٠خؿب هُت الؼوط ،و٧ان الخ٨م ال٣ٟهي عاظ٘ بلى م٣هىص الؼوط بالىاوٞ ،ةن ؤعاصَا خالُت
َ
جبحن هٟي صزى ٫ػوظخه للضاع وهي َال ،٤ومً ز َّم ال ً ٘٣الُال ،١ولى ؤعاصَا ٖاَٟت جبحن و٢ىٕ
الُالٖ ١لحها.

ً
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم زالزا ما واخذة)

()1

٢ا ٫ؤلاؾىىي" :طَب الٟغاء وٖلي بً اإلاباع ٥ألاخمغ ،والؿهُلي بلى ؤن (ما) الىاُٞت ج٘٣
(٧ل شخيء ٌ
وط٦غ ّ
َ
وزغظىا ٖلى طل٢ ٪ى ٫الٗغبّ :
اليؿاء َ
لالؾخصىاءَّ ،
ًَ) ٌٗجي :بال اليؿاء ،واإلاهه
مهه ما
َ ....ى الِؿحر ،واإلاٗجى :بال اليؿاء؛ ٞةن ال٨الم ًٖ الخغٍم نٗب .والجمهىع مىٗىا طلّ ،٪
وزغظىا ما
وعص ٖلى ؤهه مىهىب بةيماع َ
(ٖضا).
وٍخٟغٕ ٖلى اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫مشال( :ؤهذ َال ٤زالزا ما واخضة) ّ
َّ
واصعى الاؾخصىاءٗٞ ،لى ألاو٫

ُ
ج٣بل ،وٖلى الشاوي ُٞه هٓغ؛ ألن ؤلايماع ٖلى زال ٝألانل"(.)2

ٖىض الىٓغ للمٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ججض ؤن ُٞه اؾخصىاءّ ،
وزغط ؤلاؾىىي َظا ٖلى
وظهحن:
 الىظه ألاوٖ :٫لى ؤن (ما) في الترُ٦ب لالؾخصىاء ،بمٗجى (بال) خُض بن الٗغب حؿدشجي ب ـ (ما)
وَظا ما ٢ا ٫به الٟغاء وٖلي بً اإلاباع ٥ألاخمغ والؿهُلي ،اٖخماصا ٖلى ٢ى ٫الٗغبّ ٧( :ل

( )1جغُ٦ب ع٢م ،215 :م.113 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.113 ،111 :
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شخيء ٌ
وط٦غ ّ
َ
َ
اليؿاء َ
اليؿاء وط٦غًَٞ ،خ٩ىن (ما) هاُٞت٢ ،ض
ًَ) ،ؤي ٧ل شخيء ٌؿحر بال
مهه ما
اؾدشجي بها(.)1
 الىظه الشاويٖ :لى ؤن في الترُ٦ب بيماعا لٟٗل مدظو ٝج٣ضًغٍ (ٖضا) ،و(ما) مهضعٍت،
اٖخماصا ٖلى مظَب ؾِبىٍه ؤن ألا٦ثر في (زال وٖضا) ؤجهما ٗٞالن ُ
ي ِّمىا مٗجى الاؾخصىاء،
وٞحهما بيماع لٟاٖل مؿختر ٌٗىص ٖلى البٌٗ اإلاٟهىم مً اإلاؿدشجى( ،)2وإطا ُؾب٣ا ب ـ (ما)
وظب ههب ما بٗضَما ٖلى اإلاٟٗىلُت ٖلى عؤي الجمهىع(.)3
وٖلُه ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤بىاء ٖلى الىظه ألاو ٫ؤن (ما) في الترُ٦ب بمٗجى (بال) ٩ُٞىن اإلاٗجى
الٗمُ( :٤ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) ؤي اؾدشجى مً الشالر َل٣ت واخضةٞ ،ىٗ٢ذ َل٣خان ،وصزلذ
في الترُ٦ب ؤهماٍ الخدىٍل آلاجُت:
 ؤلاخال:٫
بخال( ٫ما) الىاُٞت مدل ؤصاة الاؾخصىاء (بال).
ػٍاصة الىاثب ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل ،٤وَى الٗضص (زالزا) الظي َّ
خل مدل اإلاهضع.
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤؾلىب الاؾخصىاء اإلا٩ىن مً اإلاؿدشجى مىه ،واإلاؿدشجى وؤصاة الاؾخصىاء.
ؤما اإلاٗجى الٗمُ ٤بىاء ٖلى الىظه الشاويٞ ،هى( :ؤهذ َال ٤زالزا ما ٖضا واخضة) ،وال ًسخلٖ ٠ىه
في الخ٨م ال٣ٟهي خُض اؾدشجى مً الشالر َل٣ت واخضةٞ ،ىٗ٢ذ َل٣خان ،وحكابهذ ؤهماٍ الخدىٍل
ُ
يمغ الٟٗل
ٖلى َظا الخ٣ضًغ م٘ ألاهماٍ ٖلى الخ٣ضًغ الؿاب ٤ما ٖضا في همؽ الحزف ،خُض ؤ ِ
(ٖضا) الظي ًُٟض مٗجى الاؾخصىاءُ ،
وخظ ٝالٟاٖل وظىبا ،وَى (البٌٗ ؤو بًٗها) اإلاٟهىم مً
اإلاؿدشجى (زالر) َّ
وخل الًمحر اإلاؿختر مدله ،وههبذ (واخضة) ٖلى اإلاٟٗىلُت ،والخ٣ضًغ( :ؤهذ َال٤
َّ
زالزا ما ٖضا ُ
بٌٗ الشالر واخضة) ،وخلذ (ما) مهضعٍت ،و(ٖضا) نلتها.
وملخو ال٣ى :٫ؤن في الىظه ألاو ٫جدىٍال باإلخال ٫خُض خلذ (ما) الىاُٞت مدل ؤصاة الاؾخصىاء
ُ
ُ
ٌ
جدىٍل بالخظ ،ٝخُض ؤيمغ الٟٗل (ٖضا) الظي ؤٞاص مٗجى الاؾخصىاء ،وؤيمغ
(بال) ،وفي الشاوي
( )1ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2115/4 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.148/1 ،٤
(ً )3ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2114/4 ،٤
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ُ
واؾد َ
شجي مً الشالر َل٣ت واخضة،
ٞاٖله ،وفي ٦ال الىظهحن ٧ان اإلاٗجى واخضا ،وَى الاؾخصىاء،
ٞىٗ٢ذ ٖلحها َل٣خان.

شئذ)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم ما ِ

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :نُٛت (ما) في ٢ى ٫ال٣اثل( :ؤُُٖ ٪ما قئذ) وهدى طلً ،٪جىػ ؤن ج٩ىن
مىنىلت ،ؤي :الظي قئذ ،وؤن ج٩ىن مهضعٍت ْغُٞت ،ؤي :مضة مكُئخ.٪
قئذ)ُٞ ،دخمل ؤن ً٩ىن
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢ا ٫المغؤجه( :ؤهذ َال ٤ما ِ
ُ
َ
حكائٍ اإلاغؤة مً الُال ،١وٍخجه اقتراٍ
قئذ)ٞ ،حرظ٘ ُٞه بلى الٗضص الظي
اإلاغ ُاص
(اإلا٣ضاع الظي ِ
َ ُ
ٞخُلٖ ٤ىض
الٟىعٍت ُٞه ٣٦ىله( :بن قئذ ٞإهذ َال .)٤وٍدخمل ؤن ًغٍض (مضة مكُئخ ٪للُال،)١
مكِئتها له في ؤي و٢ذ قاءث ،ولَ ً٨ل٣ت واخضة  ...وإهما خملىا اإلاكِئت َىا ٖلى مكِئت الُال١؛
ألهه اإلاٟهىم مىه؛ ولهظا خملىَا ٖلحها في ٢ىله( :بن قئذ ٞإهذ َال.)2( ")٤
ٖىض الىٓغ للمٗجى الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ججض ؤن (ما) جدخمل مٗىُحنّ ،
وزغط ؤلاؾىىي َظا
ٖلى وظهحن:
ٌ
قئذ مً َل٣اث)ٞ ،حرظ٘ ُٞه بلى
(ؤهذ َال ٤الظي ِ
الىظه ألاو٩ً :٫ىن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤هِ :
اإلا٣ضاع الظي حكائٍ الؼوظت مً الُل٣اث ،وٖلُه ج٩ىن (ما) اؾما مىنىال ،ونلتها الٟٗل (قئذ)
والٗاثض مدظو.ٝ
وٖلى َظا الىظه اخخىي الترُ٦ب ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،مً ؤَمها :بخال( ٫ما) مدل
الاؾم اإلاىنى ،٫زم بخال ٫الجملت الٟٗلُت مً الٟٗل والٟاٖل (قئذ) نلت للمىنى .٫والخ٨م
ال٣ٟهي ٞحها ًلؼم بى٢ىٕ الُالٞ ١ىع ازخُاعَا للم٣ضاع الظي حكائٍ مً الُال.١
َّ
ٌ
َال ٤مضة مكُئخ ٪للُالٞ ،)١خُل ٤في
(ؤهذ
ؤما الىظه الشاوي :وُٞه ً٩ىن اإلاٗجى الٗمُِ :٤
الى٢ذ الظي حكاء ُٞه الُال ،١وج٩ىن َل٣ت واخضة .وٖلُه ُج َّ
٣ضع (ما) ٖىض الىداة بىاء ٖلى َظا

( )1جغُ٦ب ع٢م ،8 :م.243 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.243 :
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اإلاٗجى الٗمُ" ٤خغ ٝمهضعي هاثب ًٖ ْغ ٝالؼمان"

()1

ج٣ضًغٍ :مضة ،ؤو و٢ذ  ،والٟٗل بٗضَا

نلت لها.
وٖلى َظا الىظه اخخىي الترُ٦ب ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،مً ؤَمها :بخال( ٫ما) مدل
اإلاهضع الىاثب ًٖ ْغ ٝالؼمان.
والخ٨م ال٣ٟهي ٞحها ًلؼم بى٢ىٕ الُالٞ ١ىع مكِئتها له في ؤي و٢ذ جسخاعٍ ؤو ٞىع ازخُاعَا
للى٢ذ الظي جغٚب ُٞه بالُال.١

في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػالم ما شاء هللا)

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤ما قاء هللا) وُ٢اؽ ما ؾب ٤ؤن ال ً ٘٣شخيء ٖلى
َ
الخ٣ضًغًٍ؛ ألها ال وٗلم مكِئت هللا حٗالى لظل ،٪ل ً٨هَ ٣ل الغاٞعي في آزغ باب الاؾخصىاء ًٖ اإلاخىلي
َّ
َ
بَال ١ال٣ى ٫بى٢ىٕ َل٣ت ،وٖلله ؤهه الُ٣حن ،وإَال٢ه مك٩ل ،وٍيبػي خمله ٖلى ما بطا ؤعاص
وٚحرٍ
َ
اإلا٣ضاع الظي قاءٍ هللا حٗالى"(.)3
ال٣ى ٫في مٗاوي (ما) في َظا الترُ٦ب حكبه ٦شحرا ما ُ٢ل في الترُ٦ب الؿابٗٞ ،٤ىض الىٓغ للمٗجى
الٗمُ ٤في َظا الترُ٦ب ججض ؤن (ما) جدخمل مٗىُحن:
ٞالىظه ألاو٩ً :٫ىن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه( :ؤهذ ٌ
َالٖ ٤ضص مكِئت هللا).
ِ
َالَ ٤
والىظه الشاوي٩ً :ىن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه ( :ؤهذ ٌ
و٢ذ مكِئت هللا).
ِ
ل ً٨الخ٨م ال٣ٟهي ٖلى ٦ال الخ٣ضًغًٍ بٗضم و٢ىٕ الُال١؛ ألن في َظا الترُ٦ب ػٍاصة بخٗلُ٤
ُ
زان مً ؤهىإ الاؾخصىاء ،وَى
بالؼٍاصة،
الخدىٍل
همِ
في
٦غ
ط
الُالٖ ١لى مكِئت هللا ،وَى ما
٦ىىٕ ٍ
ٍ
الاؾخصىاء باإلاكِئت.

(ً )1ىٓغ :اإلاغاصي ،الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،112 :وما اإلاهضعٍت هىٕ مً ؤهىإ (ما) بطا ٧اهذ
خغٞا ،واإلاهضعٍت ٢ؿمان :و٢خُت وٚحر و٢خُتٞ ،الى٢خُت :هي التي َّ
ج٣ضع بمهضع هاثب ًٖ ْغ ٝالؼمان٦ ،ما في َظا الترُ٦ب،
وفي ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ ﭐ ؾىعة َىص ،مً آلاًت.228 :

( )2جغُ٦ب ع٢م ،4 :م.243 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.243 :
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َالَ ٤
َالٖ ٤ضص ما قاء هللا) ،و(ؤهذ ٌ
وألن مكِئت هللا ال ُحٗلمٗٞ ،لى ٦ال الخ٣ضًغًٍ( :ؤهذ ٌ
و٢ذ
ِ
ِ
مكِئت هللا) - ،ال ً ٘٣الُالٖ ١لى عؤي ظمهىع ال٣ٟهاء( ،)1الظًً خملىا َظا الترُ٦ب ٖلى ٢ىله( :ؤهذ
َال ٤إن قاء هللا).
ل ً٨ه٣ل الغاٞعي ًٖ اإلاخىلي "ؤهه ً ٘٣الُال ،١وال ً ٘٣ؤ٦ثر مً واخضة؛ ألها ال هضعي َل قاء
ؤ٦ثر مً طل ،)2("٪وٍغص ٖلى َظا الغؤي الكُش البلُ٣جي بإهه ممىىٕ؛ ألهىا ال وٗلم اإلاكِئت َل نضعث
بىاخضة ،ؤم بإ٦ثر ،ؤم لم جهضع بُال ،١و٧ان الخ ٤ؤهه ال ً ٘٣شخيء(.)3

ولى ٢ا ٫الغظل( :وعاةي ػىالم إال كمشة)

()4

و٢ا( :٫ػللذ هؤالء إال هزه) وأشاسإلى صوحخه

()5

ًإحي ؤلاؾىىي بهظًً الترُ٦بحن بٗض خضًشه ًٖ (بال) في الاؾخصىاء اإلاؿخٛغٟٞ ،١ي ٢ى ٫الغظل
لؼوظخه٧( :ل امغؤة لي َال ٤بال ٖمغة) ،بُل الاؾخصىاء؛ ألهه إلاا ٢ا٧( :٫ل امغؤة لي َال ،)٤وَى لِـ له
بال هي ،صزلذ في الخ٨م ،ؤي وٖ ٘٢لحها الُال ،١زم إلاا ٢ا( :٫بال ٖمغة)ٞ ،ى ٘٢اإلاؿدشجى مؿخٛغ٢ا
للمؿدشجى مىه ؤي (ممازال له) ٩ٞإهه باؾخصىاثه َظا ؤزغظها مً الخ٨م بٗض ؤن صزلذ ُٞه؛ ولظا
٣ٞىله( :بال) اؾخصىاء باَل ،ومً ّ
زم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى و٢ىٕ الُالٖ ١لحها.
ُ
ؤما في َظًً الترُ٦بحن ٞةال َىا لم ج ِٟض الاؾخصىاء ،بهما ظاءث بمٗجى ٚحر؛ ولظا ً٣ى ٫ؤلاؾىىي:
"وٍدخمل بلخا( ١بال) ب ـ (ٚحر)؛ ألجها ٢ض ج ٘٣نٟت ،ويمحر الغ٢ ٘ٞض ٌؿخٗاع لًمحر الىهب والجغ،
٣٦ىلهم :ما ؤها ٌ
٧اجب ،وال ؤهذ ٧اجبا  ....وط٦غ الغاٞعي ؤًًا ؤهه لى ٢ا( :٫وؿاجي َىال ٤بال ٖمغة) ولِـ
ُ
له ٚحرَا ،لم جُل٢ ،٤ا :٫و٦ظا لى ٧اهذ امغؤجه في وؿىة٣ٞ ،اَ( :٫ل٣ذ َاالء بال َظٍ) وؤقاع بلى
ػوظخه"( ،)6وٍ٣ى ٫في مىي٘ آزغ" :بال ٢ض ج٩ىن للهٟت ،وال ج٩ىن طلٚ ٪البا بال بطا وٗ٢ذ جابٗت

(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ، 14/4 ،٤وٍىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن،
مغظ٘ ؾاب.45 ،43/8 ،٤
(ً )2ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.14/4 ،٤
(ً )3ىٓغَ :امل( ،)2بخٗلُ ٤املخ٣٣حنٖ :لي دمحم َّ
مٗىى ،وٖاص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص ،في اإلاغظ٘ الؿاب. 14/4 ،٤
( )4جغُ٦ب ع٢م ،218 :م.112 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،214 :م.112 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
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ﲴ ﱠ( ،)1و٢الذ ظماٖت:
ﲵ
لجم٘ مى٩ىع ٚحر مدهىع٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ال ٌكترٍ ٞحها طل.)2("٪
ٞال٣اٖضة الىدىٍت في (بال):
ؤن ألانل ٞحها ؤن ج٩ىن لالؾخصىاء ،و٢ض ج٩ىن بمجزلت (ٚحر) ؤخُاهاُٞ ،ىن ٠بها وبما بٗضَا
الجم٘ اإلاى٨غ وقبهه( ،)3و٢ض ٖغى ؾِبىٍه لهظٍ اإلاؿإلت في باب( :و٢ىٕ بال وما بٗضَا ونٟا بمجز ِلت
مشل وٚحر) ،ب٣ىله" :وإطا ٢ا( :٫ما ؤجاوي ٌ
ؤخض بال ػٍض) ٞإهذ بالخُاع ،بن قئذ ظٗلذ (بال ػٍض) بضال،
ٍ
ُ َ َّ
وإن قئذ ظٗلخه نٟت" ( ،)4وَى لم ٌكترٍ ؤن ً٩ىن اإلاىنى ٝظمٗا مى٨غا.
ٌ
وزمت قغٍ ؤظمٗىا ٖلُهٖ ،ىض الىن ٠ب ـ (بال) وَى ؤن ًخ٣ضمها مىنىٞ ،ٝال ًُدظ ٝوجب٣ى
هي ،بسالٚ( ٝحر)ٞ .ال ًجىػ في (٢ام ال٣ىم بال ػ ٌٍض) ؤن ج٣ى٢( :٫ام بال ػ ٌٍض)  ،وٍجىػ خظ ٝاإلاىنىٝ
م٘ ٚحر ٞخ٣ى٢( :٫ام ُ
ٚحر ػ ٍٍض)(.)5
ٌ
ٖكغة بال صع ٌ
َم )٣ٞ ،ض ّ
ؤ٢غ له بٗكغة زم ونَ ٠ظٍ الٗكغة بإجها
ومشالها في ٢ىلهم( :له ٖىضي
ٌ
ٚحر صعَم٣ٞ ،ض ج٩ىن قِئا آزغ ،وؤما لى ٢ا( :٫له ٖىضي ٖكغة بال صعَما ) ٞةال َىا اؾخصىاثُت
واؾدشجى مً الٗكغة صعَماّ ،
ٞإ٢غ له بدؿٗت صعاَم(.)6
ٞةطا ٢ا ٫الغظل( :وؿاجي َىال ٤بال ٖمغة) ؤو ٢اَ( :٫ل٣ذ َاالء بال َظٍ) وؤقاع بلى ػوظخه،
ُ
ٟٞحهما ظاءث (بال) وما بٗضَا بمٗجى (ٚحر) ؤي ظاءث ونٟا للمىنى ٝالظي ٢بلها ،ولم ج ِِ ٟض
ٚحر ٖمغة) و(َل٣ذ َاالء َ
الاؾخصىاء ،بهما اإلاٗجى( :وؿاجي َىالُ ٤
ٚحر َظٍ) ٩ٞإهه ًسبر ؤن وؿاءٍ
اللىاحي ً٩ىن ونٟهم (ٚحر ٖمغة) َىال ،٤ولِـ له بال هي ٞ ،ال جُلٖ ٤مغة.

( )2ؾىعة ألاهبُاء ،مً آلاًت.11 :
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.115 :
(ًُ )1ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،مغظ٘ ؾاب ،144 ،148/1 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب
ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.83 - 81/2 ،٤
(ً )4ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.114 – 112/1 ،٤
(ً )5ىٓغ :ؤبى خُان ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2118 ،2115/1 ،٤
(ً )3ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.84/2 ،٤
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واإلاخدب٘ لهظًً الترُ٦بحنً :جض ؤجها اخخىث ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً ؤهماٍ الخدىٍل٧ ،ان مً ؤَمها
همِ ؤلاخال ٫خُض خلذ (بال) مدل (ٚحر) في بٞاصتها إلاٗجى الىن ٠ال الاؾخصىاء ،وَظا ٖلى ٚحر
ألانل ،وَى ما ؤؾماٍ بٌٗ الباخشحن بالخٗا٢ب بحن (بال) و (ٚحر)(ّ ،)1
وٞؿغٍ بإن جسغط ألاصاة ًٖ
مٗىاَا الظي جسخو به بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحرٍ.
()2

في ٢ى ٫الؼوط( :امشأجه ػالم) وكنى هفعه

ملٟىّ به٧ ،الظي ًُ ّ
ٟؿغٍ ؾُا ١ال٨المٞ ،مً
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :يمحر الٛاثب ٢ض ٌٗىص ٖلى ٚحر
ٍ
ِ
ٞغوٕ اإلاؿإلت ما بطا ٢اٖ :٫لي صعَم وههٟهٞ ،ةهه ًلؼمه صعَم ٧امل وهه ،٠والخ٣ضًغ ٦ -ما ٢اله ابً
مال -٪وهه ٠صعَم آزغ؛ بط لى ٧ان ٖاثضا بلى اإلاظ٧ىع ،ل٩ان ًلؼمه صع ٌ
َم واخض ،وٍ٩ىن ٢ض ؤٖاص
ٍ
الىه ٠جإُ٦ضا وُٖٟه لخٛاًغ ألالٟاّ.
ومجها :لى ٢ى ٫الؼوط( :امغؤجه َال )٤وٖجى َ
هٟؿه٢ ،ا ٫الغاٞعيٟٞ :ي و٢ىٕ الُال ١اخخماالن ....
وػاص في الغويت٣ٞ ،ا :٫ؤعجخهما الى٢ىٕ"(.)3
البيُت الٗمُ٣ت في َظا الترُ٦ب ؤن ًًُ٧ ٠لمت امغؤة بلى هٟؿه ٧إن ً٣ى( : ٫امغؤة ػٍض َال)٤
ؤخض ٚحرٍ ،والظي خهل في البيُت الؿُدُت لهظا الترُ٦ب
لُبحن ؤهه ً٣هض امغؤجه َى ال امغؤة ٍ
ُ
جدىٍل باإلخال ،٫خُض ّ
ُ
يمحر الٛاثب  -الظي ٌٗىص ٖلى الؼوط ،والظي ِ ٞهم مً زال ٫الؿُا-١
خل
َّ
مدل الاؾم الٓاَغ ،وَظا ٖلى ال٣اٖضة الىدىٍت التي ٌٗىص ٞحها يمحر الٛاثب ؤخُاها ٖلى ٚحر
ؾاب ٤للًمحر.
ملٟىّ ٍ
ولظا ٞالخ٨م ال٣ٟهي في َظا َى و٢ىٕ الُالٖ ، ١لى ألاعجر.

(ً )1ىٓغ :الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهش الاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 445 :وما
بٗضَا.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،4 :م.288 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.288 :
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في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ػاللان) بالخثييت
أهذ ػىالم) بالجمم
ؤوِ ( :

()1

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي٢" :الذ الىداة  -ومجهم ابً مال ٪في قغح الدؿهُل في ال٨الم ٖلى جشيُت اإلاكتر٥
وظمٗه -بن واو الُٗ ٠بمشابت ؤل ٠الخشيُت م٘ الازىحن ،وبمشابت واو الجماٖت م٘ الشالزت ٞهاٖضا،
ختى ً٩ىن ٢ى ٫ال٣اثل٢( :ام الؼٍضان) ٣٦ىل٢( :٪ام ػٍض وػٍض).
بطا ٖلمذ طلٞ ٪لل٣اٖضة ؤمشلت صخُدت ٣٦ىل( :٪بٗذ َظا وَظا ب٨ظا)ٞ ،ةهه ال ٞغ ١بِىه وبحن
٢ىل( :٪بٗذ َظًً ب٨ظا)  ....ل ً٨ط٦غ ألاصخاب ٞغوٖا ٦شحرة مسالٟت لها.
مجها :بطا ٢ا ٫لها( :ؤهذ َال ٤وَال ٤وَالٞ )٤ةهه ًٖ ٘٣لُه زالر َل٣اث بطا ؤَل ،٤بسال ٝما بطا
٢ا( :٫ؤهذ َال٣ان) بالخشيُت ،ؤو (َىال )٤بالجم٘ٞ ،ةهه ال ً ٘٣بال واخضة .ط٦غٍ الٟ٣ا ٫في (ٞخاوٍه)،
وه٣له ٖىه الغاٞعي في ال٨الم ٖلى ٦ىاًاث الُال ،١ولم ًسالٟه"(.)3
ال٣اٖضة الىدىٍت ؤن الخشيُت ازخهاع للُٗٗٞ ،٠ىضما ج٣ى( :٫ظاء الُالبان) ؤي ظاء الُالب
دمحم والُالب ؤخمض ،ل ً٨ال ٌٛجي الُٗ ًٖ ٠الخشيُتٞ ،الُٗ ٠باليؿبت للخشيُت والجم٘ ٌ
ؤنل
مترو ،٥ال ًجىػ الغظىٕ بلُه٦ ،ما ؤقاع بلى طل ٪ابً مال٪؛ ألن اؾخٗما ٫الخشيُت بضال مً الُٗ٠
جسٌ ٠ُٟكبه ؤلاٖال ٫اإلالتزم٦ ،ما ال ًغظ٘ الخصخُذ في :ؤٖان واؾخٗان ،و٢ض وعص الُٗ ٠بض٫
الخشيُت يغوعة في ٢ى ٫الغاظؼ:

ّ
َ
٨ٞها والٟـ ـ ـ ـ ـ ِّ٪
٦ـ ـ ـ ــإن بحن ِ

ٞاع َة م ْؿُ ٪ط َ
بد ْذ في ِؾ ِّ.)4(٪
ِ ٍ

َّ ()5
(ؤهذ َال٣ان) ال ًاصي مٗجى (ؤهذ َال ٤وَال)٤
ؤعاص :بحن ْ ٨ٞحها ؛ ولظلٞ ٪اؾخٗما ٫الترُ٦بِ :

والظي ً٩ىن الخ٨م ال٣ٟهي ُٞه و٢ىٕ َل٣خحن.

( )2جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.122 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.122 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.122 ،144 :
( )4الغظؼ إلاىٓىع بً مغزضً ،ىٓغَ :اعونٖ ،بضالؿالم دمحم ،معجم شىاهذ اللشبيت( ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت
الخاهجي1221،م) ،ال٩ا ٝاإلا٨ؿىعة ،م.352 :
(ً )5ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل ،مغظ٘ ؾاب. 38/2 ،٤
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()1
جإث ُٞه الخشيُت بضال مً
ل٢ ً٨ىله( :ؤهذ َال٣ان) "ال ً ٘٣به بال َل٣ت واخضة" ؛ ألهه لم ِ

الُٗ.٠
والٓاَغ ؤن الخانل َىا َى جدىٍل باإلخال ٫خُض خل اؾخٗما ٫نُٛت الخشيُت في الترُ٦ب
َّ
مدل اإلاٟغص ،ولٗله ٌكبه بخال ٫يمحر الجم٘ (واو
ألاو ،٫ونُٛت الجم٘ في الترُ٦ب الشاوي،
الجماٖت) مدل اإلاٟغص في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ( ،)2بط البيُت الٗمُ٣ت ُٞهٌ :
(٧ل ؤجاٍ
صازغًٍ)(.)3



( )1الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.118/8 ،٤
( )2ؾىعة الىمل ،مً آلاًت.85 :
(ً )3ىٓغ :ؤبى خُان ألاهضلسخي ،دمحم بً ًىؾ ،٠جفعحر البدش املحيؽ ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص ،وٖلي دمحم
ّ
مٗىى( ،1ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت1222 ،م) ،م.44/5 :
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خالصت:
ّ
واإلاخدب٘ لىمِ ؤلاخال ٫في جغاُ٦ب الُالً ١جضٍ ًخىػٕ في ٦شحر مً َظٍ التراُ٦ب لضعظت ؤهه ال
ً٩اص ًسلى جغُ٦ب مً همِ ؤلاخال ،٫وبىٓغة ؾغَٗت في ؤق٩ا ٫ؤلاخال ٫التي صزلذ َظٍ التراُ٦ب،
ًم ً٨جىػَٗها ٖلى آلاحي:
٢مذ ٞإهذ َال،)٤
 بخال ٫الجملت الٟٗلُت مدل ٗٞل الكغٍ ،ؤو ظىابه ،ومشا ٫ألاو( :٫بن ِ
َُ
َ ُ
٣ذ).
ومشا ٫بخاللها مدل ظىاب الكغٍ( :بن صزلذ الضاع جُل٣ي) و (بن
صزلذ الضاع َل ِ
ِ
وإطا اظخم٘ ؤؾلىب قغٍ و٢ؿم ،ؤظُب ًٖ الؿاب ٤مجهما ُ
وخظ ٝظىاب اإلاخإزغ٦ ،ما في:
ُ
٢مذ َلخُل ِ ،)ًَّ ٣خل ظىاب ال٣ؿم مدل ظىاب الكغٍ؛ ألن ظىاب ال٣ؿم ًض٫
(وهللا بن ِ
ٖلُه ،وٍ٣ىم م٣امه.
٢مذ ٞإهذ َال.)٤
 بخال ٫الجملت الاؾمُت مدل ظىاب الكغٍ٦ ،ما في( :بن ِ
 بخال ٫الجملت الٟٗلُت مدل اإلاٟغص ،ماصًت ّ
ٖضة وْاث ٠لهظا اإلاٟغص ،ومً الىْاث ٠التي
جدلها الجملت الٟٗلُت في جغاُ٦ب الُال:١
 oبخاللها َّ
مدل الهٟت٦ ،ما في( :بن ؤ٦غمذ عظال ؤَىخه ٞإهذ َال.)٤
ُ ّ
 oبخاللها َّ
َل ُ ٤ػوظتي).
مدل زبر ٧اص٦ ،ما في( :ما ٦ضث ؤ ِ
 بخال ٫اإلاهضع اإلااو ٫مً ؤن والٟٗل اإلاًاعٕ مدل اإلاهضع الهغٍذ٦ ،ما في( :ؤهذ َال٤
ُ
٢بل ؤن جضزلي الضاع ،ؤو ٢بل ؤن ؤيغب ،)٪و٢ض جًمغ (ؤن) بٗض ختىٞ ،خدل هي والٟٗل
اإلاًاعٕ اإلاىهىب بها مدل اإلاهضع الهغٍذ املجغوع بدتى٦ ،ما في( :ؤهذ َال ٤ختى َ
ؤو٘٢
ٖلُ ٪زالزا).

 بخال ٫الاؾم اإلاىنى ٫ونلخه مدل اإلاٟغص ،ظاء في جغاُ٦ب الُالَ ١ىا ّ
ماصًا وُْٟت واخضة
ّ
ّ
َ
وهي ،بخاللهما َّ
(َل ٤مً وؿاجي َمً
(َل ٤مً وؿاجي مً قاءث) و ِ
مدل اإلاٟٗى ٫به٦ ،ما فيِ :
قئ َذ) و (بن ؤ٦غمذ الظي ؤَىخه ٞإهذ َال.)٤
صزلذ صاع ٞالن ما صام
 بخال ٫قبه الجملت مً الجاع واملجغوع مدل اإلاٟغص٦ ،ما في( :بن
ِ
ّ
ٞالن ٞحها ٞإهذ َالٞ ،)٤دلذ قبه الجملت مدل زبر (ما صام) اإلاىهىب.
 بخال ٫اإلاكخ٣اث مدل الٟٗل
 بخال ٫اإلاهضع مدل اؾم الٟاٖل٦ ،ما في( :ؤهذ َال ،)١و (ؤهذ َل٣ت)
 بخال ٫الًماثغ مدل ألاؾماء الٓاَغة ٖلى الىدى الخالي:
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 oبخال ٫الًمحر اإلاىٟهل مدل الاؾم الٓاَغ٦ ،ما في( :ؤهذ َال.)٤
َ
 oبخال ٫الًمحر اإلاخهل للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ٦ ،ما في( :بن صزل ِذ) ،والًمحر
َ
ّ
(َل ٤مً وؿاجي َمً قئ َذ) ،والًمحر الٛاثب مدل الاؾم
اإلاخهل للمساَب٦ ،ما فيِ :
ؾاب ٤للًمحر٦ ،ما في( :امغؤجه َال.)٤
الٓاَغٖ ،لى ٚحر
ٍ
ملٟىّ ٍ
ّ
ْ
قاءث).
(َل ٤مً وؿاجي َمً
 oبخال ٫الًمحر اإلاؿختر مدل الاؾم الٓاَغ٦ ،ما فيِ :
 oبخال ٫الًمحر الاوٗ٩اسخي٦ ،ما فيَ( :ل٣ي هٟؿ.)٪
حٗضصث صالالث ألاصاة الىاخضة بحن ّ
 الخٗا٢ب بحن ألاصواث٣ٞ :ض ّ
ٖضة مٗاوي ،وزغظذ بٌٗ
ألاصواث ًٖ مٗىاَا بلى مٗجى آزغ في بابها ؤو ٚحرٍ ،ومً طل:٪
 oبخال(ِ ٫مً) مدل (بٌٗ)ٞ ،خإحي بمٗجى الخبٌُٗ ،وَظا ًازغ ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي٦ ،ما
قئذ).
ظاء في ٢ىلهَ( :ل٣ي
هٟؿِ ٪مً زالر ما ِ
ِ
 oبخ ـالْ ٫
(بن) الكغَُت مدل (ما ؤو ال) الىاُٞخحنٞ ،خإحي بمٗجى (بن) الىاُٞت؛ ألن مً
صزلذ الضاع وؤهذ َال.)٤
مٗاوي (بن) الىٟي٦ ،ما في( :بن
ِ
 oبخال( ٫بطا) الٟجاثُت مدل الٟاء الغابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه٦ ،ما في( :بن صزلذ
الضاع بطا ؤهذ َال.)٤
 oبخال( ٫ما) الىاُٞت مدل (بال) الاؾخصىاثُتٞ ، ،خإحي بمٗجى الاؾخصىاء٦ ،ما في( :ؤهذ
َال ٤زالزا ما واخضة).
 oبخال( ٫بال) مدل (ٚحر)ٞ ،خُٟض مٗجى الىنُٟت ال الاؾخصىاءٖ ،لى ٚحر ألانل٦ ،ما في:
(وؿاجي َىال ٤بال ٖمغة) ،وإخالٚ( ٫حر) بمٗجى (بال) الاؾخصىاثُت.
 بخال ٫نُٛت الجم٘ واإلاشجى مدل اإلاٟغص٦ ،ما في( :ؤهذ َىال )٤و (ؤهذ َال٣ان).
 بخال ٫ل ٟٔمدل آزغ٦ ،ما في( :ؤهذ ٦ظا) و (ؤهذ َاعٞ )١دل ل٦( ٟٔظا) و (َاع )١مدل
(َال )٤ألٚغاى مُٗىت.
وإطا ٧ان ؤلاخال ٫في التراُ٦ب َى ؤن ًدل ل ٟٔبض ٫آزغ ٞةن مً ؤهىإ الخدىٍل في التراُ٦ب
ُ
ه٣ل ٧لمت مً م٩اجها ألانلي بلى م٩ان آزغ ،وَى ما ٌؿمى :الخدىٍل بةٖاصة الترجِب٦ ،ما ؾُإحي
جٟهُل طل ٪في الٟهل آلاحي ،وإبغاػ صوعٍ الخدىٍلي في التراُ٦ب الٗغبُت.
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الخدىٍل بئكادة الترجيب
)Transformation by permutation(
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الفصل الشابم :الخدىٍل بئكادة الترجيب.
٢بل الخضًض ًٖ الخدىٍل بةٖاصة الترجِب همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ججضع ؤلاقاعة بلى َغٍ٣ت
ّ
جإلُ ٠ال٨الم في الجملت الٗغبُت ،خُض جخ٩ىن مً مؿىض ومؿىض بلُهً ،مشالن الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن في
الترُ٦ب ،وَما ٖمضة ال٩لم ،وما ٖضاَما ًٞلت ،واإلاؿىض بلُه ٞحهما ال ً٩ىن بال اؾما ،ؤما اإلاؿىض
٩ُٞىن اؾما ؤو ٗٞال.
وٖلى َظا ٞاألنل في الجملت التي مؿىضَا (اؾم) ؤن ًخ٣ضم اإلاؿىض بلُه ،هدى( :ؤزى٢ ٥اصم)،
وال ًخ٣ضم اإلاؿىض بال لؿبب ،وألانل في الجملت التي مؿىضَا (ٗٞل) ؤن ًخ٣ضم اإلاؿىض (الٟٗل)،
هدىُ :
(ً٣ضم ؤزى ،)٥وال ًخ٣ضم اإلاؿىض بلُه بال لؿببٞ ،ةطا اجبٗذ َظا الترجِب ٣ٞض ؤجِذ باألنل،

ؤما بن ّ
٢ضمذ الخبر في الجملت ألاولى٣ٞ ،لذ٢( :اصم ؤزى ،)٥ؤو ٢ضمذ اإلاؿىض بلُه في الجملت الشاهُت،

٣ٞلذ( :ؤزى٣ً ٥ضم)٣ٞ ،ض صزلذ في همِ الخ٣ضًم والخإزحر ،والظي ً٩ىن ال٢خًاء اإلا٣ام ؤو
للٗىاًت والاَخمام.
و٦ظل ٪الًٟلت ٞةن ؤيٟتها في الترُ٦بٞ ،د٣ها ؤن جخإزغ ُٞهٞ ،خإحي بٗض اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه،
ؤما بطا ٢ضمتها ؤو ٞهلذ بها بُجهما٣ٞ ،لذ( :مً اإلاىنل ؤزى٢ ٥اصم) ،ؤو (ؤزى ٥مً اإلاىنل ٢اصم)،
٧ان طل ٪لؿبب( ،)1وصزل في همِ الخ٣ضًم والخإزحر.
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ل٩ل لٛت َغٍ٣ت مُٗىت في جغجِب ٖىانغ الجملت ٞحها؛ ٞالترجِب مً
الخهاثو ال٩لُت ل٩ل اللٛاث ،و٢ض ًُسال ٠اإلاخ٩لم َظا الترجِب بخ٣ضًم ؤو جإزحر بحن َظٍ الٗىانغ
اللٛىٍتُٞ ،دهل الخدىٍل في الجملت.
والخ ٤ؤن الٗغب ال٣ضماء ٢ض َ
ٖى ْىا بهظٍ الٓاَغة ٖىاًت بالٛت؛ بط ٖمضوا بلى قغح التراُ٦ب في
الجملت الٗغبُت ،وإلى هٓام جإلُ ٠الجملت الٗغبُتٞ ،األنل الخىلُضي للجمل الٗغبُت:
ٗٞل ٞ +اٖل
مبخضؤ  +زبر

(ً )2ىٓغ :الؿامغاجيٞ ،ايل نالر ،الجملت اللشبيت جأليفها و أكعامها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 ،18 :
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وجدضزىا ًٖ الغجبت ،وهي اإلاى ٘٢املخهىم الظي ًدخله ٧ل ع ً٦لٛىي خُىما ًضزل في حكُ٨ل
الجملت( ،)1وظٗلىا إلاىا ٘٢ال٨الم ُعجبا بًٗها ؤؾب ٤مً بٌٗٞ" ،غجبت الٟٗل ًجب ؤن ج٩ىن ؤوال،
وعجبت الٟاٖل ؤن ً٩ىن بٗضٍ ،وعجبت اإلاٟٗى ٫ؤن ً٩ىن آزغا ،)2(،وعجبت اإلابخضؤ مخ٣ضمت ٖلى الخبر(،)3
ّ
وبِىىا ؤهه ٢ض ّ
جخٛحر ؤماَ ً٦ظٍ الٗىانغ في الجمل ألؾباب بالُٚت وصاللُت ،و٢ض ط٦غ ابً الؿغاط
جدذ باب (الخ٣ضًم والخإزحر) زالزت ٖكغ مىيٗا ال ًجىػ ج٣ضًمهاٞ :ال ًجىػ ج٣ضًم الهلت ٖلى
اإلاىنى ،٫وال اإلاًمغ ٖلى الٓاَغ ،وال اإلاًا ٝبلُه ٖلى اإلاًا ،ٝوال الهٟت ٖلى اإلاىنى.... ٝ
بلخ( )4وهي ما ؾمُذ بٗض طل ٪بالغجبت املخٟىْت ؤو الشابخت خُض لى ازخلذ ازخل الترُ٦ب(.)5
٦ما ّ
جدضزىا ًٖ (الخ٣ضًم والخإزحر) ومىايٗه ،وؤخ٩امه مً خُض الىظىب والجىاػ ،وجإزحرٍ
ّ ٫
وؤز َ
"ٞةن ّ
الضاللي ٖلى جغُ٦ب الجملتٞ ،هظا ؾِبىٍه ٌكحر لظل٢ ٪اثالْ :
غث الٟاٖل،
٢ضمذ اإلاٟٗى ،

ٖبض هللا)؛ أله ٪بهما ؤ َ
(يغب ٍضا ُ
صث به مازغا ما
ظغي الل٦ ٟٔما ظغي في ألاو ،٫وطل٢ ٪ىل:٪
ع
َ ػ
َ
َ
ؤ َ
صث به ّ
م٣ضما ،ولم ج ِغص ؤن حكَ ٛل الٟٗل بإو ٫مىه وإن ٧ان مازغا في الل ،ٟٔوَى ٖغبي ظُض ٦شحر،
ع
٧إجهم ٧اهىا ّ
ً٣ضمىن الظي بُاهه ؤَم لهم ،وَم ببُاهه ؤٖجى ،وإن ٧اها ظمُٗا ّ
حهماجهم وَٗىُاجهم"(،)6
وٍٓهغ في ٢ىله( :بهما ؤ صث به مازغا ما ؤ َ
صث به ّ
م٣ضما) ما ظاء حؿمُخه ُٞما بٗض بالبيُت الٗمُ٣ت،
ع
ع
وفي ٢ىله٧( :ان مازغا في اللُٞ )ٟٔه بقاعة إلاا ُٖ ِغ ٝبٗض طل ٪بالبيُت الؿُدُت.
والخدىٍل بةٖاصة الترجِب لِـ  ِ٣ٞلالَخمام والٗىاًت بل ّ
ًخٗضي ؤخُاها بلى الخإزحر في اإلاٗجى،

ُ ّ
م ً٨مً الؼٍاصة في اإلاٗجى مً ٚحر ػٍاصة في ألالٟاّ( ،)7ومً ؤمشلت الخإزحر في
ٞهى مً ألاصواث التي ج ِ
َ
ُ
ُ
عجل هيف حئذ) و (كشفذ هيف
اإلاٗجى ٧ -إن ًخٛحر اإلاخٗلُٞ ،٤خٛحر اإلاٗجى٢ -ىل( :٪كشفذ كلى ٍ
َ
حئذ كلى عجل) ٞمٗجى الجملت ألاولى ؤن اإلاٗغٞت ٧اهذ ٖلى عجل ،ومٗجى الجملت الشاهُت ؤن مجُئه
٧ان ٖلى عجل.
(ً )1ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.42 :
( )2ابً ٌِٗل ،ششح اإلافصل للضمخششي ،مغظ٘ ؾاب.121/2 ،٤
( )3ابً ٌِٗل ،اإلاغظ٘ الؿاب.111/2 ،٤
(ً )4ىٓغ :ابً الؿغاط ،ألاصىٌ في الىدى ،مغظ٘ ؾاب ،111 ،111/1 ،٤و٦ظلً :٪ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ
الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.41 ،41 :
(ً )1ىٓغ :خؿان ،جمام ،اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.125 :
( )6ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.14/2 ،٤
(ً )5ىٓغ :الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،بخد :٤ُ٣دمحم عقُض عيا ،م.111 :
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ُ
ُ
ً
ً
ً
ً
مدمذا) ٞاإلاٗجى ًسخل ٠بدؿب الخ٣ضًم
خالذا
خالذا) و (خعبذ
مدمذا
وهدى( :خعبذ
والخإزحر(.)1
فابض) و (الؼالب الىاجح ٌ
و٦ظل٣٦ ٪ىلهم( :الؼالب الىاجح أخىاه ٌ
فابض أخىاه) ٞ ،مٗجى
َ
الٟاثؼًٍْ َما ؤزىا
الجملت ألاولى ؤن الُالب الظي هجر ؤزىاٍ َى الٟاثؼ ،ومٗجى الجملت الشاهُت ؤن
الُالب ،ؤي ؤهه في ألاولى ًسبر ًٖ ٞىػ الُالب ،وفي الشاهُت ًسبر ًٖ ٞىػ ؤزىٍه(.)2
جدضر ابً ظجي ًٖ َظا الخ٣ضًم والخإزحرَّ ،
و٢ض َّ
وٖضٍ مً شجاٖت الٗغبُت( ،)3وؤوعص ُٞه ما
ّ
ًد ٤له الخدغَّ ٥
بدغٍت في هُا ١الجملت وما ال ًد ٤له(.)4
وإطا ٧ان الىداة ٢ض اَخمىا بهظا اإلاىيىٕ مً الجاهب الك٨لي البيُىي لهٞ ،ةن البالُٚحن ٢ض
ٖىىا  -بك٩ل ؤوؾ٘ -بكغح الىظىٍ الضاللُت واإلاٗاوي التي ًاصحها بدؿب جغجُبها في الىٟـٞ ،هظا
ٖبضال٣اَغ ًُٟغص له ٞهال( ،)5وال ًٖ ٠٣ىض خض الٗىاًت والاَخمام ،بل ًغي ُٞه ؤؾغاعا مً ؤؾغاع
الترُ٦ب اللٛىي ،وٍضٖى بلى ٞهمهاّ ،
وجظو ١خالوة ما ٞحها مً مٗجى٣ً ،ى" :٫و٢ض و ٘٢في ْىىن الىاؽ
ؤهه ًٟ٨ي ؤن ٢ا ٫بهه ُّ ٢ضم للٗىاًت ،وألن ط٦غٍ ؤَم ،مً ٚحر ؤن ًُظ٦غ مً ؤًً ٧اهذ جل ٪الٗىاًتَ ،
ولم
ِ
ّ
ُ
٧ان ّ
ُّ
ولخسُلهم طل٢ ٪ض نٛغ ؤمغ الخ٣ضًم والخإزحر ،ختى ًغاٍ بًٗهم هىٖا مً الخ٩ل)6("٠؛
ؤَم؛
جىاوله مً خُض اعجباَه باإلاٗجىَّ ،
ولظا َ
وبحن ؤن للخ٣ضًم والخإزحر صوعا في ػٍاصة اإلاٗاوي مً ٚحر ػٍاصة في
ألالٟاّ( ،)7وٖغى الىظىٍ الخىُٓمُت لؤلصواع الضاللُت في التراُ٦ب الٗغبُت" ،وفي ٧ل طل٧ ٪ان ًبحن
الاٞتراياث اإلاؿب٣ت في طًَ اإلاخ٩لم"( ،)8ومً ؤمشلخه ٖلى َظا ،الاؾخٟهام بالهمؼة في ٢ىل( :٪ؤبىِذ
الضاع التي ٦ىذ ٖلى ؤن جبىحها؟) ٞةطا بضؤث بالٟٗل٧ ،ان الك ٪في الٟٗل هٟؿه ،و٧ان ٚغي ٪ؤن
حٗلم َل جد ٤٣الٟٗل ؤم ال ،ؤما ٢ىل( :٪ؤؤهذ بىِذ َظٍ الضاع؟)ٞ ،بضؤث باالؾم٧ ،ان الك ٪مً
(ً )2ىٓغ :الؿامغاجيٞ ،ايل نالر ،الجملت اللشبيت جأليفها و أكعامها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 :
(ً )1ىٓغٖ :باصة ،دمحم ببغاَُم ،الجملت اللشبيت :مىىهاتها ،أهىاكها ،جدليلها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.25 :
(ً )3ىٓغ :ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب.132/1 ،٤
(ً )4ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب 181/1 ،٤وما بٗضَا.
(ً )5ىٓغ :الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،بخد :٤ُ٣دمحم عقُض عيا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 81 :ما بٗضَا.
( )6اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م( 81 :بازخهاع ٌؿحر).
( )5اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.111 :
( )8الىٖغ ،ماػن ،هدى هـشٍت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م:
.41
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الٟاٖل ،ولِـ في الٟٗل أله ٪حكحر بلى الضاع مبيُت ،وَ٨ظا ًبحن اإلاٗجى الٗمُ ،٤وٍجٗل الخ٣ضًم
ّ
والخإزحر ألمغ ًخٗل ٤بالبيُت الضازلُت اإلاغجبُت باإلاٗجىٞ ،الجملخان (ؤبىِذ الضاع التي ٦ىذ ٖلى ؤن
جبىحها؟) و (ؤؤهذ بىِذ َظٍ الضاع ؟)َ ،ما ظملخان جدىٍلُخان ٧ان الخدىٍل ٞحهما باؾخسضام (ٖىهغ
بٖاصة الترجِب) للتر٦حز في ؤوالَما ٖلى جدلم الحذر أو كذمه ،وفي الشاهُت ٖلى مً فلل الحذر .

اإلاصؼلح واإلافهىم:
ُّ
ٌٗض َظا الىىٕ مً ؤبغػ ؤهماٍ الخدىٍل ،وله حؿمُاث ٖضةٞ :هىا ٥مً ٌؿمُه الترجِب( )1ؤو
الغجبت( ،)2وبًٗهم َّ
ٖض ٫في َظٍ الدؿمُت ّ
ٞؿماٍ بٖاصة الترجِب( )3وله حؿمُت ؾاب٣ت ب٣غون ٖضًضة
وهي الخ٣ضًم والخإزحر( ،)4وَىا ٥مً ٌؿمُه الخباص،)5(٫وَىا ٥مً ًجٗله هىٖا مً ؤهىإ الى٣ل(.)6

( )2مجهمٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 88 :وما بٗضَا ،و٦ظل :٪بى مٗؼة ،الخدىٍل في
الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م14 :وما بٗضَا.
( )2التر ،٥ؤعٍج :ؤؾمخه الخدىٍل بالغجبت ؤو الترجِب ،عؾالت :كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم
اللغت اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 22:وما بٗضَا.
(ً )3ىٓغ :الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 214 :وما بٗضَا،
و٦ظلِٖ :٪سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،81 :و٦ظل :٪الباع ،ابتها ،٫مـاهش
هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111 ،41 :
(٦ )4ما ٖىض ؾِبىٍه وابً ظجي وٖبضال٣اَغ الجغظاوي ...بلخ.
( )5مجهم :الجىضيَ ،ه دمحم ،نُ ٜألامغ في الٗغبُت ،بدض في يىء هٓغٍت ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىٍلُت ،مجلت وليت
الللىم حاملت اللاهشة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،211 :و٦ظل :٪ػٍضًٞ ،ل ًىؾً ٠ىؾ ،٠البيُت الٗمُ٣ت وصوعَا في الخدلُل
الىدىي لضي ؾِبىٍه ،ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت ،مشهضاللغاث ألاحىبيت والترحمت  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.241،212 :
(ً )6ىٓغ :اإلاهغي ،مهُٟى قٗبان ،ؿاهشة الىلل في الىدى اللشبي( ،2ٍ ،الاؾ٨ىضعٍت :اإلا٨خب الجامعي الخضًض،
1221م) ٣ٞض ّ
ٖغ ٝالى٣ل بإهه ْاَغة ًخم ٞحها ٖضو ٫الل ًٖ ٟٔألانل ؾىاء ٧ان في بيُت ال٩لمت ؤو اؾخٗمالها ؤو مىيٗها
صازل الترُ٦ب ،ومً ؤهىاٖه :الىلل اإلاىطعي :وَى ه٣ل الٗىهغ اللٛىي مً مىيٗه ألانلي في الترُ٦ب بلى مىي٘ آزغ لم
ً ً٨له في ألانل٦ ،ى٣ل الم الابخضاء مً مىٗ٢ها في نضع الجملت بلى آزغَا ،م.41 -22 :
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َ
مسالٟـت ٖىان ـغ الترُ٦ب ج َ
غجُبها ألانـلي في
وٍم ً٨حٗغٍ ٠الخدىٍل بةٖاصة الترجِب( )1بإهه" :
َ َّ ُ ّ
الؿُاّ ُُ ٞ ١
ازغ ما ألانل ُٞه ؤن ًخ َّ
ّ
ُ
٣ضم"( )2وهًُ :٠خُض ًاصي بلى
ألانل ُٞه ؤن ًخإزغ ،وٍ
٣ضم ما
ِ
ِ ِ
جدىٍل في البيُت الؿُدُت .وَى" :ه٣ل ٧لمت مً مى ٘٢ؤنل له بلى مىي٘ ظضًض ،وَظا الى٣ل ًاصي
بلى حُٛحر همِ الجملتُٞ ،ى٣ل مٗىاَا بلى مٗجى ظضًض ،ول ً٨جغبُه عابُت واضخت باإلاٗجى ألاو.)3("٫
َ
(أهشم خالذ كليا)
ٞمشال في ظملت:
ًالخٔ ؤجها ظملت جىلُضًت ،ال جغ٦حز ٞحها ٖلى ؤي ظؼء مً ؤظؼاء اإلاٗجى ،وَضٞها ؤلازباع ال ٚحر.
أهشم ٌ
ٌ
أهشم كليا ) و (كليا َ
(خالذ َ
خالذ)
ؤما في ظملتي:
ٞهما ظملخان جدىٍلُخان٢ ،هض اإلاخ٩لم ٞحها ه٣ل الخبر بالتر٦حز ٖلى ؤخض ؤظؼاء الجملت؛ إلْهاع
ُ
الٗىاًت والاَخمام بالجؼء الظي َج َم ْد َى َع خىله ؤلابال ،ٙوَى الٟاٖل (زالض) في الجملت ألاولى ،واإلاٟٗى٫
ًّ
(ٖلُا) في الجملت الشاهُت(.)4
والخدىٍل بةٖاصة الترجِب ُ"ٌ ّ
ُّ
الخدىلُت في ؾُا ١الجملت الٗغبُت ،خحن ًسغظها
ٗض مً الىؾاثل
مً نمتها ال٩امً في بيُتها ألاؾاؾُت بلى خُىٍت وخغ٦ت ًٓهغان ٖلى ؾُدها ،وٍمخض طل ٪ألازغ بلى
الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت"(.)5

( )1اعجًِذ مهُلر (الخدىٍل بةٖاصة الترجِب) م٘ حٗضص اإلاؿمُاث ،طل ٪ؤوي ؤٖجي في َظٍ الضعاؾت جدب٘ الخُٛحراث التي
ؤنابذ الجملت بؿبب الخ٣ضًم والخإزحر؛ ولظا ٞلِـ مً اإلاىاؾب ؤن ؤزخاع مهُلر (الترجِب) بط ُٞه بًداء بٗضم الخدىٍل،
ؤو ب٣اء الجملت ٖلى خالها ،و٦ظل ٪لم ؤزتر مهُلر (الخ٣ضًم والخإزحر) ألجهما ٧لمخان جُل٧ ٤ل واخضة مجهما ٖلى خالت
مسهىنتٞ ،الخ٣ضًم ٚحر الخإزحر ،وؤها ؤعٍض ازخُاع مهُلر ًُلٖ ٤لى خالت ٖامت مً خاالث الخدىٍل وَى الخدىٍل
َْ
ٖضلذ ًٖ مهُلر الخباص٫؛ ألن َظٍ ال٩لمت ٢غٍبت الكبه لُٟٓا
بالى٣ل ،ؾىاء ٧ان الى٣ل بالخ٣ضًم ؤو بالخإزحر ،و٦ظل٪
مً ؤلابضا ،٫وَى همِ مسخلٞ ،٠اؾخٗمالها ٢ض ٌُك٩ل لضي البٌٗ ،وٍاصي بلى اللبـ بُجهما ،ولم ؤزتر مهُلر الى٣ل؛
ٌ
وؾٗت ُٞضزل ُٞه ٧ل ما ُٖ ِضُٞ ٫ه ًٖ ألانل ،ؾىاء ٧ان بى٣ل الهُٛت ؤو الىُْٟت ؤو اإلاى ،٘٢ومً َىا
ألن ُٞه
ٖمىم ِ
ٞمهُلر (بٖاصة الترجِب) ؤص ١اؾخٗماال مً وظهت هٓغي ،وَى ؤنلر لىنَ ٠ظا الىمِ الخدىٍلي .
ّ
( )2الضزِسخيٖ ،بضال٨غٍم ،م٣ا ٫بٗىىان :الخلذًم والخأخحر في بالغت اللشب ،مى٣ى ًٖ ٫مجلت يٟا ٝؤلابضإ ،مخاح
ٖلى قب٨ت نىث الٗغبُت ، https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2340 ،جاعٍش الضزى.ٌ2442 /1/ 13:٫
(ٖ )1ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها مغظ٘ ؾاب ،٤م.41 :
(ً )4ىٓغٖ :ماًغة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ،44 :و٦ظل :٪قىى٢ت ،الؿُٗض ،بييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء
اإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي( ،2ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب1222 ،م) ،م.218 :
( )5الىجاع٨ٞ ،غي ٖبضاإلاىٗم ،بىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التراهيب ،مغظ٘ ؾاب.182 ،٤
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وللٛت الٗغبُت مغوهت في اؾخسضامها الخدىٍالث الىدىٍت لىن ٠جغجِب ال٩لماث في الجمل،
وَظٍ اإلاغوهت هجضَا في ٢لُل ًّ
ظضا مً ؾىاَا( ،)1وهي وؾُلت مً وؾاثل الاحؿإ ،ولهظا ًغي الىداة
ؤن ال٨الم ً٩ىن له ؤنل زم ًدؿ٘ ُٞه(َ ًٖ )2غٍ ٤الخ٣ضًم والخإزحرٞ ،هى ّ
"جىؾ٘ في هٓام الغجبت
الظي ًُٟترى بالجملت ؤن ججغي ٖلُه  ....وؤٖان ٖلُه لؼوم ؤلاٖغاب ؤوازغ ال٩لم"(ٞ ،)3الخغ٦ت
ؤلاٖغابُت جاصي صوعا ٦بحرا في خغٍت خغ٦ت ال٩لماث صازل الترُ٦ب ،وازخٟاء الخغ٦ت وال٣غٍىت ًُ ِلؼم
بصباث الغجبت إلاى٘ اللبـ٦ ،ما في (يغب مىسخى ِٖسخى) التي ًلؼم ٞحها زباث عجبت الٟاٖل واإلاٟٗى،٫
وٍمخى٘ ج٣ضًم اإلاٟٗىِٖ( ٫سخى)؛ ألن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ّ
م٣ضعة ٚحر ْاَغة ،وال جىظض ٢غٍىت لُٟٓت و
مٗىىٍت جمحز ؤخضَما ًٖ آلازغ(.)4

أكعام الخدىٍل بئكادة الترجيب:
الخدىٍل بةٖاصة الترجِب ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن :جدىٍل بظباعي ،وجدىٍل ازخُاعي.
فالخدىٍل ؤلاحباسيَ :ى الخ٣ضًم والخإزحر الىاظب في اللٛت ،مشل :مىاطم جلذًم الخبر كلى
ً
وحىبا٣٦ ،ىله حٗالى:ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇﱠ(ٞ ،)5ىظب ج٣ضًم الخبر؛ ألن في اإلابخضؤ
اإلابخذأ
يمحر ٌٗىص ٖلى بٌٗ الخبرٞ ،ال ًجىػ ج٣ضًم اإلابخضؤ ختى ال ٌٗىص الًمحر ٖلى مخإزغ لٟٓا وعجبت ،
ً
وحىبا٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ(،)6
ومثل :جلذًم اإلافلىٌ به كلى الفلل
ٞىظب ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به َّ
(ؤي)؛ ألهه اؾم اؾخٟهام له الهضاعة  ،وجلذًم اإلافلىٌ به كلى الفاكل
ً
ﲙ ﱠ(ٞ )7ىظب ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به ٖلى
ﲚ
وحىبا٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
الٟاٖل؛ ختى ال ٌٗىص الًمحر في (عّبه) ٖلى اإلاٟٗى ٫وَى مخإزغ لٟٓا وعجبت.
(ً )2ىٓغ :الغقُض ،ؤبى ب٨غ ،اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت للذساظاث اللغىٍت
 ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.82:
( )1ابً الؿغاط ،ألاصىٌ في الىدى ،مغظ٘ ؾاب ، 11/1 ،٤والؿُىَي ،ألاشباه والىـابشفي الىدى ،مغظ٘ ؾاب.14/2 ،٤
( )3الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهشالاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.121 :
(ً )4ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها مغظ٘ ؾاب ،٤م ،41 :و٦ظل :٪جمام خؿان ،اللغت اللشبيت ملىاها
ومبىاها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.128 :
( )5ؾىعة دمحم ،مً آلاًت.14 :
( )6ؾىعة ٚاٞغ ،مً آلاًت.82 :
( )7ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.214 :
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ؤما الخدىٍل الاخخياسي َ :ى الخ٣ضًم والخإزحر الجاثؼ في اللٛت ،مشل :مىاي٘ ج٣ضًم الخبر ٖلى
اإلابخضؤ ظىاػا ،ومىاي٘ ج٣ضًم اإلاٟٗى ٫به ٖلى الٟاٖل  ...بلخ.
وؤما الخدىٍل بةٖاصة الترجِب مً خُض ُّ
حٛحر الهىعة الىُُْٟت للترُ٦ب وٖضمهُٞ ،ى٣ؿم بلى
٢ؿمحن :جدىٍل ظظعي ،وجدىٍل مدلي(.)1
فالخدىٍل الجزسيَ :ى الظي ُ
جى٣ل ُٞه ال٩لمت مً خ٨م بلى خ٨م وججٗل لها بابا ٚحر بابها،
وإٖغابا ٚحر بٖغابها ،وَى ما ؤؾماٍ ٖبضال٣اَغ( :الخ٣ضًم ال ٖلى هُت الخإزحر)(ٞ ،)2هى جىلُض إلؾىاص
ظضًضٞ" ،ةطا ؤعاص ؤن ًال ٠بحن اؾمحن مٗغٞخحن (ػٍض) و (اإلاىُلٞ )٤هى ؤمام وظهحن مً الترُ٦ب
ُ
صخُدحنَ ،ما( :ػٍض اإلاىُل )٤و (اإلاىُل ٤ػٍض)ٞ ،ةطا ٧ان اإلاغاص ؤلازباع ًٖ الاهُالِّ ٢ ١ضم (ػٍض) ،وإطا
ُ
ُ ّ
اإلاىُلِّ ٢ ٤ضم (اإلاىُل )٤وؤ ِزغ(ػٍض) .
٧ان الٛغى ؤلازباع ًٖ الصخو
ِ
و٦ظل٧ ٪إن ُ
جى٣ل اإلاؿىض بلُه مً م٩ان صازل الجملت بلى مغ٦ؼ الهضاعة مخسلها مً ؤزغ الٟٗل
ُ
يغبخه) ٞلم ّ
ً٣ضم (ػٍضا) ٖلى ؤن
الظي ٧ان الٗامل ألاؾاسخي ُٞه(٧ ،)3إن ً٣ى ٫في (يغبذ ػٍضا)( :ػ ٌٍض
ً٩ىن مٟٗىال به مىهىبا ،بل ٖلى عٗٞه باالبخضاء ،وظملت (يغبخه) في مىي٘ زبر لؼٍض" ،وإهما َخ ُؿً
َ َ
()4
ْ
الٟٗل ٖلى الاؾم خُض ٧ان ُم َ
ُ
ٗمال في اإلاً َمغ وقٛلخه به" ٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲬ
ؤن ًُبجى
ﲭ ﲮ ﱠ(.)5
ؤما الخدىٍل املحلي ٞ :هى الظي جيخ٣ل ُٞه ال٩لمت صازل الترُ٦ب بلى ٚحر مىٗ٢ها ألانل م٘ ب٣اء
الهىعة الىُُْٟت لهاّ ،
ٞخ٣غٍ ٖل ى خ٨مه الظي ٧ان ٖلُه ،وفي ظيؿه الظي ٧ان ُٞه ،وَى ما ؤؾماٍ
ٖبضال٣اَغ( :الخ٣ضًم ٖلى هُت الخإزحر)(٦ ،)6خ٣ضًم اإلاٟٗى ٫به ٖلى الٟاٖل ،ؤو ٖلى الٟٗل م٘ ب٣اء

(ً )1ىٓغ :عابذ بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 211 :وما بٗضَا.
(ً )1ىٓغٖ :بضال٣اَغ الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.81 :
(ً )3ىٓغ :عابذ بى مٗؼة ،الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12 :
( )4ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.82/2 :
( )1ؾىعة ٞهلذ ،مً آلاًت25 :
(ً )3ىٓغٖ :بضال٣اَغ الجغظاوي ،دالبل ؤلاعجاص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.81 :
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ُ
ّ
اإلاخ٣ضم بىُْٟخه الىدىٍت وٖالمخه ؤلاٖغابُت ًاطن ؤهه
يغبخه)" ،واخخٟاّ
ٖمله٦ ،ما في( :ػٍضا
ِ
َّ
مدى ًٖ ٫م٩اهه ،وؤن الىُت به الخإزحر"(٦ ،)1ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱﱠ(.)2
واإلاخدب٘ إلٖاصة الترجِب في ههىم الكغَٗت ًجضٍ ًدخل خحزا ٦بحرا ٞحها ،وله ظمالُاجه في
الترُ٦ب ال٣غآوي ،وؤؾغاعٍ البالُٚت والتي حؿدىض في ألاؾاؽ ٖلى اإلاٗجى الضاللي اإلاغاصٞ ،خإمل ٢ىله
حٗالى في آلاًاث :ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
()3

ﱁﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱂ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ  ،و٢ىله حٗالى :ﱡﭐ
ﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱠ
.

()4

َ
ّ
وَٖ ٨
ـ َظا في ؾىعة اإلاٗاعط
٢ضم في ؾىعة ٖبـ ألارٞ ،األمٞ ،األبٞ ،الهاخبت زم ألابىاء،

٣ٞضم ألابىاءٞ ،الهاخبتٞ ،األرٞ ،الٟهُلت ،زم ؤَل ألاعى ظمُٗا.
وَظا الخ٣ضًم لخ٨مت؛ ٞلما ٧ان اإلا٣ام في ؾىعة ٖبـ م٣ام ٞغاع وَغب ،وؤلاوؿان ًٟغ مً
ألاباٖض ؤوال زم ًيخهي بإ٢غب الىاؽ بلُه؛ لظل ٪ابخضؤ باألر ٧ىهه ؤبٗض اإلاظ٧ىعًٍ مجزلت ،زم ألام ألجها
ؤيٗ٢ ٠ض ة ٖلى الىجضة مً ألاب؛ ولظا ّ
٢ضمها ٖلى ألاب ،زم الهاخبت وهي ؤ٢غب مجزلت مً
ع
الىالضًً ٞاإلوؿان ًتر ٥والضًه لُِٗل م٘ ػوظه ،زم اهخهى ط٦غ الٟغاع باألبىاء آزغ اإلاُاٝ؛ ألهه
ؤله ٤بهم.
ؤما اإلا٣ام في ؾىعة اإلاٗاعط ٞاإلاكهض ٖظاب ال ًُاً ١ىص ُٞه ؤلاوؿان ؤن ًٟخضي هٟؿه بإ٢غب
الىاؽ بلُه؛ ولظا ابخضؤ باألبىاء ؤ٢غب الىاؽ بلُه ،زم الؼوظت زم ألار زم ألابٗض ٞاألبٗضّ ،
وبىصٍ لى
اؾخُإ ؤن ًجم٘ ؤ٦بر ٖضص ًٟخضي به هٟؿه ٧الٟهُلت ؤو ؤَل ألاعى ظمُٗا(.)5

جشاهيب الؼالق املحىلت بئكادة الترجيب في (الىىهب الذسي):
وللى٢ىٖ ٝلى َظا الىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل في جغاُ٦ب الُال ،١وؿخٗغى بٌٗ الٗباعاث
التي ظاء ٞحها ج٣ضًم ؤو جإزحر  ،ووٗغى لؤلزغ ال٣ٟهي الظي ؤخضزه َظا الخدىٍل في اإلاٗجىٞ ،مً طل:٪
( )1الغَـ ،ؾىاء هاٌَ ،ؿىاهشالاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت ،م.124 :
( )1ؾىعة الىجم ،مً آلاًت11 :
( )1ؾىعة ٖبـ ،آلاًاث15 - 11 :
( )4ؾىعة اإلاٗاعط ،آلاًاث24 - 22 :
(ً )1ىٓغٞ :ايل نالر الؿامغاجي ،الجملت اللشبيت جأليفها و أكعامها ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14 - 12 :
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ّ
بلخىً ػىالم إال فالهت)
٢ى ٫الغظل ليؿىجه ألاعب٘( :أس

()1

ّ
بلخىً إال فالهت ػىالم)
ؤو في ٢ىله لهً( :أس

()2

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :ازخلٟىا في الاؾخصىاء مً الٗضص ٖلى زالزت مظاَب:
ؤخضَا :ال ًجىػ مُل٣ا؛ ألن ؤؾماء ألاٖضاص ههىم ،والىهىم ال ج٣بل الخسهُو ،وَظا ما
ه٣له ابً ٖهٟىع ًٖ البهغٍحن٢ ،ا :٫بال بطا ٧ان طل ٪الٗضص مما ٌؿخٗمل للمبالٛت٧ ،اإلااثت وألال٠
والؿبٗحنُٞ ،جىػ طل ٪عٗٞا لخىَم اإلابالٛت مجاػا ،ومىه ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃﱠ(.)3
والشاويً :جىػ مُل٣ا.
والشالض :بن ٧ان اإلاؿدشجى ٖ٣ضا ٧الٗكغة والٗكغًٍ ٞال ًجىػ ،وإن لم ً٧ ً٨الىاخض والدؿٗت
ظاػ(.)4
بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت  ....ما بطا ٢ا ٫ليؿىجه ألاعب٘( :ؤعبٗخَ ً٨ىال ٤بال ٞالهت)٢ ،ا٫
ال٣اضخي الخؿحن واإلاخىلي :ال ًصر َظا الاؾخصىاء؛ ألن ألاعب٘ لِـ نُٛت ٖمىم ،وإهما هي اؾم لٗضص
ْ
مٗلىم زام٣ٞ ،ىله( :بال ٞالهت) ع ٌ٘ ٞللُالٖ ١جها بٗض الخىهُو ٖلحهاٞ ،هى ٣٦ىلهَ( :ال٢ا ال ً٘٣
ٖلُ٦ ،)٪ظا ه٣له ٖجهما الغاٞعي في ؤزىاء حٗلُ ٤الُال ،١زم ع ّص ٖلحهما بإن م٣خطخى َظا الخٗلُل بُالن
الاؾخصىاء مً ألاٖضاص في ؤلا٢غاع٢ .ا :٫ومٗلىم ؤهه لِـ ٦ظل ،٪زم خ٩ى ًٖ ال٣اضخي ؤهه لى ّ
٢ضم
ّ
بلخىً إال فالهت ػىالم) صر .زم اؾدك٩ل الغاٞعي الٟغ١
اإلاؿدشجى ٖلى اإلاؿدشجى مىه٣ٞ ،ا( :٫أس
ُ
بُجهما ،ولِـ مك٨ال ،بل َم ْض َع٦ه ؤن الخ٨م في َظٍ الهىعة و ٘٢بٗض ؤلازغاطٞ ،ال ًلؼم الخىا،ٌ٢

( )1جغُ٦ب ع٢م ،218 :م.118 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،214 :م.114 :
( )3ؾىعة الٗى٨بىث ،مً آلاًت.24 :
( )4ؤي ؤهه ال ًجىػ الاؾخصىاء مً الٗضص بطا ٧ان اإلاؿدشجى مً ؤلٟاّ الٗ٣ىص ،مشلٖ( :ىضي ٖكغون بال ٖكغة) ،وإطا لم
مً ؤلٟاّ الٗ٣ىص ظاػ ،مشل( :له ٖىضي ٖكغة صعاَم بال ازىحن).
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بسال ٝالهىعة الؿاب٣ت ،بال ؤن الغاٞعي في ٦خاب ؤلا٢غاع ٢ض َّ
ؾىي بُجهما في الصخت ،وَظا ٧له في
الاؾخصىاء بالل.)1("ٟٔ
َّبحن ؤلاؾىىي ال٣اٖضة الىدىٍت في الاؾخصىاء مً الٗضص ،وآعاء الٗلماء في طل ،٪وَى ال ًبٗض البخت
ٖما ط٦غٍ ؤبى خُان في َظا الكإن( ،)2وٍبضو ؤن ؤلاؾىىي اهخهج اإلاظَب الشالض ،وَى مظَب
ّ
ّ
بلخىً إال
بلخىً ػىالم إال فالهت) و (أس
الاٖخضا٦ ،٫ما ؾِخطر مً زال ٫جدلُل الترُ٦بحن( :أس
فالهت ػىالم).
ّ
بلخىً ػىالم إال فالهت) ٧إهه ً٣ى( :٫ظمُ٘ وؿاجي ألاعب٘ َىال ٤بال
ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤في جغُ٦ب (أس
ٞالهت) ،وبهظا الترُ٦ب ؾُ ٘٣الُالٖ ١لى وؿاثه ألاعب٘ ختى (ٞالهت) التي اؾخصىاَا؛ والؿبب في طل٪
ألن الاؾخصىاء لم ًصر ،خُض ؤهه اؾخصىاء مً ٖضص مٗلىم وَى (ألاعبٗت) ،وال٣اٖضة الىدىٍت في
الاؾخصىاء مً الٗضص ؤهه ال ًجىػ الاؾخصىاء مً الٗضص ألن ؤؾماء ألاٖضاص ههىم ،والىهىم ال ج٣بل
الخسهُو بال بطا ٧ان الٗضص مما ٌؿخٗمل للمبالٛت٧ ،اإلائت وألال ٠والؿبٗحنُٞ ،جىػ طل٣٦ ،٪ىله
حٗالى :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ(ٞ ،)3هىا إلاا ظاء باإلابخضؤ وبٗضٍ زبرٍ ،زم َّ
ؤز َغ
اإلاؿدشجى مً اإلابخضؤ  -ناع اإلاٗجى :ؤهه اؾدشجى ٞالهت بٗض الخىهُو ٖلحها ،ؤي بٗض بصزالها في خ٨م
الُال ،١ؤي اؾخصىاَا مً الُال ١بٗض و٢ىٕ الُالٖ ١لحها ،وَظا جىاٌ٢؛ وألظل طلٞ ٪االؾخصىاء
باَل ،ووكم الؼالق كلى وعابه ألاسبم.
ّ
ل ً٨بطا َّ
بلخىً إال
٢ضم اإلاؿدشجى ٖلى الخبر ،بمٗجى ؤهه ظٗله جالُا للمؿدشجى مىه٣ٞ ،ا(:٫أس
فالهت ػىالم)ٞ ،ةن اإلاٗجى الٗمُ ٤في جغُ٦بها( :ؤعبٗخ ً٨بال ٞالهت) ؤي (زالر مىَ ً٨ىال ،)٤وَىا ظاػ
ُّ
ُ
واظخ َ
ثىيذ (فالهت) مً الؼالق ،وػ ِلم الثالر الباكياث كذاها؛ ألن الخ٨م بالُال ١و٘٢
الاؾخصىاء،
بٗض ؤلازغاط ،ؤي بٗض بزغاظها باالؾخصىاء.
ّ
بلخىً إال فالهت ػىالم) هي حملت جدىٍليت ،اخخىث كلى
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن ظملت( :أس
ّ ُ
همؽ مً أهماغ الخدىٍل وهى (الخدىٍل بئكادة الترجيب) ٞلما ِّ ٢ضم اإلاؿدشجى ٖلى الخبر ،وناع جالُا
ُ
ٞاؾخصىِذ (ٞالهت) مً
للمؿدشجى مىه  -حٛحر اإلاٗجى ،ومً زم ٧ان له صوعٍ في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي،
( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 :
( )2ؤبى خُان ألاهضلسخي ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2444/1 ،٤
( )3ؾىعة الٗى٨بىث ،مً آلاًت.24 :
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الُال ،١ووٖ ٘٢لى الشالر الباُ٢اث مً وؿاثه ،ؤما الجملت التي لم ًضزلها الخ٣ضًمٞ ،لم ًصر ٞحها
ُ
الاؾخصىاء  -للؿبب الظي ط٦غ -وو ٘٢الُالٖ ١لى ألاعب٘.
وَظا عؤي ال٣اضخي الخؿحن واإلاخىلي ووا٣ٞهم ؤلاؾىىي ،في خحن ؤن الغاٞعي ّ
ؾىي بحن الترُ٦بحن في
الصخت وهٟى بُالن الاؾخصىاء في الترُ٦ب ألاو.٫

دخلذ الذاسفأهذ ػالم وػالم وػالم)
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :إن
ِ
دخلذ الذاس)
و٢ىله( :أهذ ػالم وػالم وػالم إن
ِ

()1

()2

بٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ًٖ الىاو الٗاَٟت إلاُل ٤الجم٘ ،ؤحى بهظًً الترُ٦بحن ٢اثال" :وَى
صزلذ الضاع ٞإهذ َال٤
مسال ٠بط خملىٍ ٖلى اإلاُٗت .بطا ٢ا ٫لؼوظخه ٢ -بل الضزى ٫بها( -بن
ِ
وَال ٤وَال )٤ؤي :بخ٨غا ٍ زالزا ،ؤو ّ
صزلذ الضاع)،
٢ضم الجؼاء ٣ٞا( :٫ؤهذ َال ٤وَال ٤وَال ٤بن
ع
ِ
َ
ٞضزلذ ،و ٘٢الُال ١في ؤصر ألاوظه؛ ألن الجم٘( ٘٣ً )3في خا ٫الضزى .٫والشاوي ال ًٞ ٘٣حهما بال
٢ضم الكغٍ ٞىاخضة ،وإن ّ
واخضة٦ ،ما لى هجؼ الشالر ٦ظا .والشالض :بن َّ
٢ضم الجؼاء وٗ٢ذ
الشالر"(.)4
وٍٓهغ ؤن ؤلاؾىىي ٖغى لهظا الترُ٦ب مً خُض خ٨مه بطا ٧اهذ الؼوظت ٚحر مضزى ٍ ٫بها ،ولم
ٌٗغى للخ٨م ُٞما بطا ُ٢ل َظا الترُ٦ب للمضزى ٫بها ،وَظا ما وضخه الغاٞعيٞ ،ةن ُ٢ل َظان
الترُ٦بان للمضزى ٫بها :وٗ٢ذ زالر َل٣اث ٖىض صزىلها الضاع(.)5
ؤما بطا ُِ٢ال لٛحر اإلاضزى ٫بها ٟٞحهما زالر ؤوظه:

( )1جغُ٦ب ع٢م ،44 :م.148 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،222 :م.148 :
( )3وعصث( :ألن الجمُ٘) في الخمهُض :م ،121:و٦ظل ٪وفي جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي لل٩ى٦ب الضع ي ،م ،414 :و٦ال
اللٟٓحن صخُذ ،ألن مٗجى (ظمُ٘) :ؤي :ظمُ٘ الُل٣اث الشالر مخٗل٣ت ظمُٗها بضزى ٫الضاع ،ومٗجى (ظم٘) :ؤي :ظم٘
الُل٣اث الشالر مٗا ًخٗل ٤بضزى ٫الضاع .
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.144 ،148 :
(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.22/4 ،٤
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 الىظه ألاو ٘٣ً :٫بالترُ٦بحن زالر َل٣اث؛ ألن الجم٘ ً ٘٣في خا ٫الضزى ،٫ومٗجى َظا َّؤن
الُل٣اث الشالر مخٗل٣ت ظمُٗها بضزى ٫الضاعٞ ،متى ما صزلذ ػوظخه الضاع و ٘٢الُال١
زالزا ،وَى ؤصر ألاوظه.
 الىظه الشاوي ٘٣ً :بالترُ٦بحن َل٣ت واخضة ٦ ،ِ٣ٞما لى ٢ا ٫في الخىجحز( :ؤهذ َال ٤وَال٤
ًّ
وَال)٤؛ ألجها جبحن باألولى ٞال جهاص ٝالُل٣ت الشاهُت والشالشت مدال ،وَظا ما ًٟؿغٍ
ؤلاؾىىي في مال ٠آزغ ب٣ىله" :و٢ىله( :وَال )٤مُٗىٖ ٝلى ؤلاوكاء٩ُٞ ،ىن بوكاء
آزغ ......إلً٣إ َل٣ت ؤزغي في و٢ذ ال ً٣بل الُال١؛ ألجها باهذ باألولى"(.)1
 الىظه الشالض :ط٦غٍ ناخب التهظًب(:)2
ّ
 oبن ّ
٢ضم الكغٍ وٗ٢ذ َل٣ت واخضة؛ ألن اإلاٗل ٤بالضزى ٫الُل٣ت ألاولى وخضَا،
وألازغٍان مُٗىٞان ؤو مترجبان ٖلحها.
 oوإن ّ
٢ضم الجؼاء  ُ٘٢بى٢ىٕ الشالر؛ ألجها ظمُٗا حٗل٣ذ بالضزى.٫
واإلاالخٔ في َظًً الترُ٦بحن ؤهه صزلهما ٖضة ؤهماٍ للخدىٍل ؾاَمذ في حُٛحر اإلاٗجى ومً زم في
حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ،وهي:
 الؼٍاصة:
ػٍاصة ؤؾلىب الكغٍ اإلا٩ىن مً :ؤصاة الكغٍ الٗاملت (بن).
(صزلذ الضاع) ٖلى الجملت الىىاة (ؤهذ َال )٤إلٞاصة مٗجى
ػٍاصة ظملت ٗٞل الكغٍ
ِ
الكغٍ ،وحٗلَُ ٤ال٢ها بضزى ٫الضاع.
ػٍاصة (ٞاء الجؼاء) وهي عابُت بحن ٗٞل الكغٍ وظىابه في الترُ٦ب الكغَي ،ألن ظىاب
الكغٍ و ٘٢ظملت اؾمُت.
ػٍاصة واو الُٗ ٠الضازلت ٖلى ٖباعحي الُال ١الشاهُت والشالشت.
 الخ٨غاع:
ـ(ؤهذ)  ،والغبِ بحن ألالٟاّ اإلا٨غعة بدغ ٝالُٗ ٠الىاو.
ج٨غاع ل ٟٔالُال ١الىا ٘٢زبرا ل ـ ِ
 ؤلاخال:٫
(ً )1ىٓغ :ؤلاؾىىي ،نهاًت العىٌ ششح منهاج ألاصىٌ( 2:ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت2444 ،م) م. 241 :
(ً )2ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.22/4 ،٤
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بخال ٫الًمحر اإلاخهل (جاء الٟاٖل) للمساَبت مدل الاؾم الٓاَغ ،في جغُ٦ب الكغٍ
(صزلذ).
ِ
(ؤهذ) مدل الاؾم الٓاَغ (الؼوظت).
بخال ٫الًمحر اإلاىٟهل ِ
بخال ٫الجملت الٟٗلُت اإلا٩ىهت مً (الٟٗل اإلااضخي وٞاٖله ومٟٗىله) مدل ٗٞل الكغٍ،
وإخال ٫الجملت الاؾمُت اإلا٩ىهت مً (اإلابخضؤ وزبرٍ) مدل ظىاب الكغٍ ،والغبِ بُجهما
بالٟاء.
 بٖاصة الترجِب:

ّ
خُض بهه إلاا ّ
٢ضم الكغٍ وٗ٢ذ َل٣ت واخضة؛ ألن اإلاٗل ٤بالضزى ٫الُل٣ت ألاولى وخضَا،
وألازغٍان مُٗىٞان ؤو مترجبان ٖلحها ،وإن ّ
٢ضم الجؼاء  ُ٘٢بى٢ىٕ الشالر؛ ألجها ظمُٗا

حٗل٣ذ بضزى ٫الضاع.

في ٢ى ٫الغظل لىُ٦له( :خز مالي مً صوحتي وػللها)
ؤو ٢ىله ( :ػللها وخز مالي منها)

()1

()2

بٗض ؤن جدضر ؤلاؾىىي ًٖ مٗاوي الىاو الٗاَٟت إلاُل ٤الجم٘ َّبحن ؤن لهم ٞحها وظها مسالٟا
ُ
٣ٞض جُٟض الترجِب٦ ،ما في َظًً الترُ٦بحنٞ ،لى ٢ا ٫الؼوط لىُ٦له( :زظ مالي مً ػوظتي وَل٣ها) ،لؼم
ؤزظ اإلاا٢ ٫بل الُال١؛ وٍبرع مسالٟت َظا الىظه لغؤي الجمهىع وطل" ٪الخخما ٫ؤلاه٩اع بٗض الُال،١
والاخخُاٍ واظب ٖلى الىُ٦ل بطا لم ً ً٨في ل ٟٔاإلاى٧ل ما ًىُٟه"( ،)3ؤي لالخخُاٍ زىٞا مً به٩اع
الؼوظت اإلاا ٫بٗض الُال ،١ؤما لى ٢اَ( :٫ل٣ها وزظ مالي مجها) ٞال ٌُكترٍ ج٣ضًم ؤزظ اإلاا.٫
"بال ؤن الؿغزسخي إلاا خ٩ى َظًً الىظهحن اؾخضٖ ٫لى ٖضم الاقتراٍ بما بطا َّ
٢ضم الُال،١
٣ٞاَ( :٫ل٣ها وزظ مالي مجها)ٞ ،ةهه ال ٌكترٍ ج٣ضًم ألازظ ،زم ٢ا :٫والشاوي ٌكترٍ ألهه ؤزظ اإلاا٫
٢بل الخلَ٘ ،ظٍ ٖبا جهٞ ،ضٖ ٫لى ؤن َ
اإلا٣خطخي م ُ
جغص الخ٣ضًم والخإزحر ،ولى عاعى اإلاٗجى الظي
ع
ِ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،45 :م.148 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،48 :م.148 :
(ً )3ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.148 :
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ط٦غهاٍ لم ًٟتر ١الخا ٫بحن ألامغًٍ"(٩ُٞ ،)1ىن م٣خطخى الترجِب ٖىض الؿغزسخي مجغص الخ٣ضًم
والخإزحر ،ال الاخخُاٍ الظي ط٦غٍ ؤلاؾىىي(.)2

َ
ٌ َ
ً
اخذة ػ ِال ٌم زالزا)
و
إال
هذ
أ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
ِ

()3

َّ
َ
َ
َ
َ
َ
٢ا ٫ؤلاؾىىي " :ال ًجىػ ج ِْ ٣ضًم اإلا ْؿدشجى ِفي ؤو ٫ال٨الم ،ه ْدىِ ( :بال ػٍضا َ ٢ام ال٣ىم) زالٞا
ََ
َ
ْ
وج٣ضًم اإلاُٗىُ ٝم ْم َخى٘.
لل٨ؿاجي والؼظاط؛ ألن ؤصاة الاؾخصىاء في اإلاٗجى ِبمشابت الُِٗ ٠بال الىاُٞتِ ،
وٍجىػ باإل َ
الغ ّ
ظمإ َج ِْ ٣ضًمه ٖلى اإلا ْؿ َدشجى مىهَ َٞ ،خ٣ىَ ٢َ ( :٫ام ب َّال ػٍضا ال٣ىم)  ...وط٦غ َّ
اٞعي في َباب
ِ
ِ
َ
َّ َ
ٌ َ
َ
َْ
ّ
الاؾخصىاء ِفي الُال ١ؤهه لى ٢ضم الاؾخصىاء ٖلى اإلاؿدشجى مىه٣ٞ ،ا( :٫ؤه ِذ بال واخضة َال ٤زالزا) خ٩ى
َّ َ َ َ
َّ
َّ
الكُش في اإلاه ّظب ًٖ بٌٗ ألاصخابَ :ؤهه ال ًَصر َو َ
ٖجي الكُش( : -)4وٖى ِضي
ؤ
ا٫
٢
زم
،
ر
ال
الش
٘٣
ٍ
ِ
َ
َ
َْ َ
ؤهه ًصرَ ٘٣َُ ٞ ،ل٣خان"(.)5
اؾخٗمل َ
َ
ؤخض ٖىانغ الخدىٍل
اإلاٗجى الٗمُ ٤للترُ٦ب َى( :ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) ،وٖىضما
وَى ج٣ضًم الاؾخصىاء (بال واخضة) ّ
٣ٞضم اإلاؿدشجى ٖلى اإلاؿدشجى مىه ،ازخل ٠اإلاٗجىٞ ،هىا ٥مً ؤبُل
َظا الاؾخصىاء ،وَىا ٥مً ؤظاػٍ:
ٞ الىظه ألاو :٫و٢ىٕ زالر َل٣اث ،باٖخباع بُالن َظا الاؾخصىاء؛ خُض بن الاؾخصىاء
الؾخضعا ٥ما َّ
ج٣ضم مً ال٨الم ،وبظل ٪لم ًصر َظا الاؾخصىاء وبُل ٖملهٞ ،ازخل ٠الخ٨م
ال٣ٟهي ،وو ٘٢الُال ١زالزا.
 وؤما الىظه الشاويُٟٞ :ه و٢ىٕ َل٣خحن ،ؤي( :زالزا بال واخضة) ،باٖخباع ؤن َظا الاؾخصىاء
ٌ
صخُذ ،والظي خهل في الترُ٦ب َى ج٣ضًم وجإزحر ،والخ٣ضًم والخإزحر لٛت للٗغب ،وَظا
عؤي الكحراػي٣ً ،ى" :٫وٍدخمل ٖىضي ؤهه ًصر الاؾخصىاء َ ٘٣ُٞل٣خان؛ ألن الخ٣ضًم
والخإزحر لٛت الٗغب٢ ،ا ٫الٟغػص:١

(ً )1ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.148 :
(ً )2ىٓغ :جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤مَ ،414 :اف ع٢م.)1( :
( )1الترُ٦ب ع٢م ،242 :م112 :
ّ
(َ )4ى ؤبى بسخا ١الكحراػي ،ناخب اإلاهظب في ٣ٞه ؤلامام الكاٞعي.
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م. 112 :
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ّ
وما مشله في الىاؽ بال ُم َم ِل ـ ـ ـ ــ٨ـا

ؤب ـ ـ ـى ؤمـ ــه حي ؤبىٍ ً ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــاعُب ــه

()1

ج٣ضًغٍ :وما مشله في الىاؽ حي ً٣اعبه بال ممل٩ا  ،ؤبى ؤمه ؤبى اإلامضوح" (.)2

أهذ ػالم وكبذي خش إن شاء هللا)
في ٢ى ٫الغظلِ ( :

()3

()4

أهذ ػالم وكبذي خش)
ؤو ٢ىله( :إن شاء هللا ِ

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :لى ٢ا( ٫بن قاء هللا ؤهذ َال ٤وٖبضي خغ)ٞ ،ال ً ٘٣الُال ١والٗخا٢ .١ا:٫
و٦ظا لى خظ ٝالىاو؛ ألن خغ ٝالُٗ٢ ٠ض ًدظ ٝم٘ بعاصة الُٗ٢ .٠ا ٫الغاٞعي :ولَُ ً٨ظا ُٞما
بطا هىي نغ ٝالاؾخصىاء بلحهماٞ ،ةن ؤَلِٞ ٤كبه ؤن ًجيء الخال ٝفي ؤهه َل ًىهغ ٝبلحهما ،ؤم
ًسخو باألزحرة"(.)5
في َظًً الترُ٦بحن اؾخصىاء باإلاكِئت (بن قاء هللا) ،وٞحها الخال ٝهٟؿه ،في ؤن الاؾخصىاء
ًىهغ ٝبلى الجملخحن مٗا ؤم ًىهغ ٝبلى ما ًلُه( ،)6ل ً٨الٟغ ١بُجهما َى في جإزحر الاؾخصىاء بـ (بن
قاء هللا) وج٣ضًمه .وبخُٛحر م٩ان الاؾخصىاء باإلاكِئت ّ
ًخٛحر اإلاٗجى ،ومً زم الخ٨م ال٣ٟهي٦ ،ما
ؾُإحي بُاهه:
 بما ؤن ًىهغ ٝالاؾخصىاء بلى الجملخحن٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُ( :٤ؤهذ َال ٤بن قاء هللا،
وٖبضي خغ بن قاء هللا) ؤو (بن قاء هللا ؤهذ َال ٤و بن قاء هللا ٖبضي خغ) وٖلُه ال ً٘٣
َ ُ
ُل ٤الؼوظت وال ٌُ َ
ٗخ ٤الٗبض)؛ ألهه ٖل ٤الٟٗلحن بمكِئت هللا
الُال ١وال الٗخا ،١ؤي( :ال ج
ُ
ومكِئت هللا ال حٗلم.

( )2ألابُاث مً بدغ الُىٍل ،للٟغػصً ،١ىٓغَ :اعونٖ ،بضالؿالم دمحم ،معجم شىاهذ اللشبيت،مغظ٘ ؾاب ،٤الباء
اإلاًمىمت ،م.11 :
ّ
(ً )2ىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب.124/4 ،٤
( )3لم ًغص َظا الترُ٦ب بهظا الترجِب ٖىض ؤلاؾىىي ،وط٦غٍ ال٣ٟهاء ٦شحرا ،وصٖذ الخاظت لظ٦غٍ للخٟغ٢ت بِىه وبحن
الترُ٦ب الخالي ،والظي ج٣ضم ُٞه الاؾخصىاء.
( )4جغُ٦ب ع٢م ،244 :م.118 :
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م ،118:و٦ظل ٪وعصث اإلاؿإلت ؤًًا في (ٞهل خغو ٝالُٗ )٠م.128:
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ،112،111/21 ،٤ط٦غَا في٦( :خاب ألاًمان) ولِـ الُال.١
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 وإما ؤن ًىهغُٞ ٝه الاؾخصىاء بلى ما ًلُه:
(ؤهذ َال ٤وٖبضي خغ بن قاء هللا) ًغظ٘
ٟٞ oي الترُ٦ب الظي جإزغ ُٞه الاؾخصىاءِ :
الاؾخصىاء بلى الجملت ألازحرة (ٖبضي خغ) ،وٍم ً٨جمشُلها َ٨ظا:
أهذ ػالم( ،وكبذي خشإن شاء هللا)
ُ
جُل ٤الؼوظت وال ٌُ َ
ٗخ ٤الٗبض؛ ألهه ٖل ٤بٖخا ١الٗبض بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا
وٖلُه
ُ
ال حٗلم.
ؤهذ َال ٤وٖبضي خغ) ؤي:
 oوفي الترُ٦ب الظي ج٣ضم ُٞه الاؾخصىاء( :بن قاء هللا ِ
ًىهغ ٝالاؾخصىاء بلى الجملت ألاولى (ؤهذ َال ،)٤وٍم ً٨جمشُلها َ٨ظا:
أهذ ػالم) وكبذي خش.
(إن شاء هللا ِ
ُ
جُل ٤الؼوظت ،و َُ َ
ٗخ ٤الٗبض؛ ألهه ٖلَ ٤ال ١الؼوظت بمكِئت هللا ،ومكِئت هللا
وٖلُه ال
ُ
ال حٗلم.
وَ٨ظا ًٓهغ ؤن حُٛحر م٩ان الاؾخصىاء باإلاكِئت بخ٣ضًمه ؤو جإزحرٍ ٌُ ّ
ٛحر اإلاٗجى ،ومً زم الخ٨م
ِ
ال٣ٟهي؛ ألن الاؾخصىاء بطا اههغ ٝبلى ؤخضَما ًىهغ ٝبلى ما ًلُهٞ ،ةطا جإزغ الاؾخصىاء اههغ ٝبلى
الجملت الشاهُتٞ ،لٛاَا ،وإطا ج٣ضم الاؾخصىاء اههغ ٝبلى الجملت ألاولىٞ ،لٛاَا.
ّ
ولٗل ؤلاؾىىي في ههه الظي ؤوعصهاٍ ؤو ٫الخضًض ًٖ َظٍ التراُ٦ب -الخبـ ٖلُه الى٣ل مً
َّ
ٞمشل إلاا ٧ان الاؾخصىاء ُٞه ّ
َ
مخ٣ضما ،ل٨ىه ؤحى ّ
م٣خًبا في خضًشه ًٖ
بىو الغاٞعي
٦خاب الغاٞعي
ِ
الاؾخصىاء بطا ٧ان مخإزغا.
ومٗجى َظا ؤن ؤلاؾىىي ؤحى بهظٍ الٗباعةٞ( :ةهه ًىهغ ٝبلى الجملخحن ؤو ًخخص باألخحرة) في
ّ
ّ
مخ٣ضما ،وَىا الخلل ٞاالؾخصىاء اإلاخ٣ضم  -الظي مشل له ؤلاؾىىي-
خضًشه ًٖ الاؾخصىاء بطا ٧ان
ِ
َ َّ َ ُ
ُل ٤الؼوظت و َُ َ
ٗخ٤
ًىهغ ٝبلى الجملت ألاولى (ؤهذ َال ،)٤ال ألاخحرة (ٖبضي خغ) ،ومً زم ال ج
الٗبض ،ولى ٢اٞ( :٫ةهه ًىهغ ٝبلى الجملخحن ؤو ًخخص باألولى) لصر الخ٨م بىاء ٖلى اإلاشا ٫الظي
اؾدكهض به ،والظي ج٣ضم ُٞه الاؾخصىاء٩ٞ ،ان ؤولى ؤن ًىهغ ٝبلى الجملت ألاولى.
وهو الغاٞعي ٧امال" :لى ٢ا( :٫بن قاء هللا ؤهذ َال ٤وٖبضي خغ) ال ً ٘٣الُال ١وال جدهل
الخغٍت ،و٦ظا لى ٢ا( :٫بن قاء هللا ؤهذ َالٖ ٤بضي خغ) مً ٚحر واو؛ ألن خغ ٝالُٗ٢ ٠ض ًدظٝ
م٘ بعاصة الُٗ ،٠ولَُ ً٨ظا ُٞما هىي نغ ٝالاؾخصىاء بلحهما ظمُٗا ٞ ،ةن ؤَلِٞ ٤كبه ؤن ًجيء
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زال ٝفي ؤهه ًسخو بالجملت ألاولى ؤو ًىهغ ٝبلحهما ظمُٗا ،ولى ٢ا( :٫ؤهذ َالٖ ٤بضي خغ بن
قاء هللا) ُٞجيء زال ٝفي ؤهه ًسخو بالجملت الشاهُت ؤو ًىهغ ٝبلحهما"(.)1
وَ٨ظا ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖباعة ؤلاؾىىي (ٞةهه ًىهغ ٝبلى الجملخحن ؤو ًخخص باألخحرة) صخُدت
بطا ٧ان اإلاشا( :٫أهذ ػالم وكبذي خش إن شاء هللا) ٞاالؾخصىاء في َظا اإلاشا ٫اههغ ٝبلى الجملت
ألازحرة (ٖبضي خغ) ،وما صام ؤن ؤلاؾىىي لم ًإث بهظا اإلاشا ،٫وؤحى باإلاشا( :٫إن شاء هللا أهذ ػالم
وكبذي خش) ٞاالؾخصىاء ُٞه اههغ ٝبلى الجملت ألاولى (ؤهذ َال )٤ال ألازحرة ٦ما ّبحن ؤلاؾىىي.
()2
غحر ِن ػالم)
غحر ِن) بض٢ ٫ىله( :ول امشأة لي ِ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :ول امشأة لي ػالم ِ
ؤو في ٢ىله ( :ول امشأة لي ٌ
ظىان ػالم)
ػالم ظىان) ()3بض٢ ٫ىله( :ول امشأة لي
ِ

حٗالى:ﭐ ﭐﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :الٟهل بحن الهٟت واإلاىنىً ٝجىػ باإلابخضؤ٣٦ ،ىله
ُ
ﲥ ﲦ ﲧﱠ( ،)4وبالخبر٣٦ ،ىل( :٪ػ ٌٍض ٌ
الٗا٢ل) ،وبجملت ال٣ؿم٣٦ ،ىله حٗالى:
٢اثم
ﭐﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ(.)5
بطا ج٣غع َظا ُٞخ ّ
ٟغٕ ٖلُه ما بطا ٢ا ٫الؼوط٧( :ل امغؤة لي ؾىا ٥ؤو ٚحرَ ٥ال ،)٤ولم ج ً٨له بال
َ
َ ُ
ُلٞ .... ٤لى َّ
َ
وَ ًٞل( )6بالخبر  -وهي مؿإلخىا٨ٞ -ظل٪
ؤز َغ ؾىي وهدىَا
املخاَبتٞ ،ةجها ال ج
ؤًًا"(.)7

(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ،111/21 ،٤ط٦غَا في٦( :خاب ألاًمان) ولِـ الُال.١
( )2جغُ٦ب ع٢م ،14 :م ،144 ،و٢ض ج٨غع بغ٢م ،215 :م.114 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،11 :م.144 ،
( )4ؾىعة ببغاَُم ،مً آلاًت.22 :
( )5ؾىعة ؾبإ ،مً آلاًت.1 :

ه َل) َّ
(ؤزغ ؾىي وهدىَا و َ
(٨َ )6ظا وعصث في جدٖ ٤ُ٣ىاص ،وألاصرَ ٞ(َ :
فصل بالخبر)؛ ألن الخضًض ًٖ الٟهل بحن
الهٟت واإلاىنى ٝبالخبرً ،ىٓغ َظا في جد ٤ُ٣الؿٗضي ،1ٍ ،م.111 :
( )7ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111:
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ٚحرَ ٥ال )٤و (٧ل امغؤة لي ؾىاَ ٥ال )٤في همِ
ؾب ٤الخضًض ًٖ جغُ٦ب ﭐ(٧ل امغؤة لي ِ
الخدىٍل بالؼٍاصة( )1بةياٞت الىنٚ( ٠حر )٥ؤو (ؾىاٞ ،)٥هما لم ًُٟضا الاؾخصىاء بهما اإلاٗجى٧( :ل
َ
امغؤة لي مىنىٞت بإجها ٚحرٞ ٥هي َال ،)٤وَى لِـ له ٚحرَا ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى ٖضم
ٚحرَا ،ووٗ٢ذ (ٚحر )٥و (ؾىا )٥نٟخان مجغوعة المغؤة.
و٢ىٕ الُال ١ال ٖلحها وال ٖلى ِ
ؤما في َظًً الترُ٦بحن٧( :ل امغؤة لي َالٚ ٤حر ،)٥و(٧ل امغؤة لي ٌ
َال ٤ؾىا٣ٞ )٥ض ج٣ضم ٞحهما
ِِ
الخبر ،وَى ٧لمت (َال ،)٤وٞهل بحن اإلاىنى( ٝامغؤة) والهٟت (ٚحر )٥ؤو (ؾىا ،)٥وَظا الخ٣ضًم
َ
للخبر ،والٟهل به بحن اإلاىنى ٝوالهٟت لم ٌُ ّ
ٛحر اإلاٗجى ،وال الخ٨م ال٣ٟهي ،ومً ز َّم ٞال ً٘٣
ِ
الُالٖ ١لحها وال ٖلى ٚحرَا.
ٞهظا مشاٖ ٫لى ؤهه لِـ ٧ل ج٣ضًم وجإزحر ًُلؼم َ
الخ٨م ال٣ٟهي.
حُٛحر
ِ
ِ
ومً التراُ٦ب ألازغي التي ٖغى ؤلاؾىىي
لخ٣ضًم ٞحها ؤو جإزحر  ،ولم ًازغ طلٖ ٪لى الخ٨م
ٍ
ال٣ٟهي:

ولمذ صٍذا فأهذ ػالم)
(إن دخلذ الذاسأو ِ
ولمذ)
و (أهذ ػالم إن
دخلذ أو ِ
ِ

()2

()3

في خضًض ؤلاؾىىي ًٖ مٗاوي (ؤو) ٌؿاوي بحن َظًً الترُ٦بحن وٍجٗل (ؤو) ٞحهما للخ٣ؿُم،
 ٠ُٗٞظملت (٧لمذ) ٖلى (صزلذ) بإصاة الُٗ( ٠ؤو) ؾىاء ج٣ضما في الترُ٦ب ؤو َّ
جإزغاٞ ،الخ٨م
ِ
ِ
ُ
ال٣ٟهي ٞحهما واخض ،وَى "بإن َجُل ٤بإحهما ُو ِظض"( ،)4ؤي ً ٘٣الُال ١بن ٗٞلذ ؤخض ألامغًٍ (الضزى٫
ََ
ََ
ّ
ج٩لم ػٍضا َل٣ذ ،وإن ٧لمذ ػٍضا  ِ٣ٞولم جضزل َل٣ذ؛ ألن (ؤو)
ؤو ال٨الم)ٞ ،ةن صزلذ  ِ٣ٞولم ِ
٢ضم ٗٞل الكغٍ ومُٗىٞه ؤو َّ
جُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت ،وؾىاء ّ
ؤزغَما ٞالخ٨م ال٣ٟهي واخض،

ْ
و٧إن اإلاٗجى الٗمُْ :٤
٧لمذ ػٍضا ٞ،إي مجهما ٗٞل ِذ ٞإهذ َال ،)٤ؤو (ؤهذ َال٤
صزلذ الضاع ؤو
(بن
ِ
ِ

(ً )1ىٓغ :م 251 :مً َظٍ الضعاؾت.
( )2جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.121:
( )3جغُ٦ب ع٢م ،221 :م.121:
( )4الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب ،253/8 ،٤وؤًًا :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.121:
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٧لمذ ػٍضا)ٞ ،هظا مشا ٫آزغ ٖلى ؤهه لِـ ٧ل ج٣ضًم وجإزحر ًُلؼم َ
حُٛحر
صزلذ الضاع ؤو
ؾىاء ْبن
ِ
ِ
ِ
الخ٨م ال٣ٟهي.
ِ
ومىه ؤًًا:
()1

دخلذ الذاس)
أهذ ػالم لى
ِ
٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
()2

دخلذ الذاسأهذ ػالم)
ؤو ( :لى
ِ

جدضر ؤلاؾىىي ًٖ مٗاوي (لى) ،وؤجها ٢ض جُٟض الكغَُت لخُُ٣ض الكغٍ بالؼمً اإلااضخي٩ٞ ،إن
َّ
اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه ،ؤهذ َال ٤لى خهل مى ٪صزى ٌ ٫للضاع في اإلااضخي ،وبظلٖ ٪لَ ٤ال٢ها بما لى
خهل مجها صزى ٫للضاعٞ ،ةن َص َز َلذ َ
الضاع ٢بل ٢ىله الٗباعة َل٣ذ.
و٢ض ج٩ىن قغَُت لخُُ٣ض الكغٍ باإلاؿخ٣بل ،وٍ ٘٣بٗضَا ما َى مؿخ٣بل في اإلاٗجىٞ" ،ةطا ولحها
ماى ُؤ ّو َ ٫باإلاؿخ٣بل ٦ ....ما ّبن ْ
(بن) الكغَُت ٦ظل٩ٞ ،)3("٪إن اإلاٗجى الٗمُُٞ ٤ه ،ؤهذ َال ٤لى
ٍ ِ
َ َّ َّ
ٖلَ ٤ال٢ها بما لى ؾُدهل مجها صزى ٫للضاعٞ ،ةن َص َز َلذ َ
الضاع
جضزلحن الضاع مؿخ٣بال ،ومً زم
بٗض ٢ىله الٗباعة َل٣ذ(.)4
وبٗض ؤن َّبحن الخ٨م في ٧ل مجهما ؾاوي ؤلاؾىىي بحن الترُ٦بحن ُٞما لى خهل ٞحهما ج٣ضًم
٢ضم (لى) ٣ٞا( :٫لى صزلذ الضاع ؤهذ َالّ ،)٤
وجإزحر ،ب٣ىله " :ولى َّ
ُٞخجه ؤن ً٩ىن ٧الهىعة
ِ
()5
صزلذ الضاع
صزلذ الضاع) و (لى
(ؤهذ َال ٤لى
ِ
ِ
الؿاب٣ت" ٞالخ٣ضًم والخإزحر في َظًً الترُ٦بحنِ :

ؤهذ َال )٤لم ًدضزا ؤي حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي؛ مما ًىحي ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ٧ل حُٛحر في
َ
الترجِب ًَٟغى َ
حُٛحر اإلاٗجى ،ومً ز ّم حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
ولٗل الخُٛحر َهىا مً هاخُت بالُٚت ٞجاء جغجِب الترُ٦ب خؿب اإلاٗاوي في الىٟـ والاٞتراياث
اإلاؿب٣ت في طًَ الؼوط.
( )1جغُ٦ب ع٢م ،212 :م.124 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.124 :
(ً )3ىٓغ :جدٖ ٤ُ٣بضالغػا ١الؿٗضي ل٨خاب ال٩ى٦ب الضعي َ ،امل ( ،1ٍ ،)1م.413 :
(ً )4ىٓغ :م 244 :مً َظٍ الضعاؾت
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.124 :
278

خالصت:
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الخدىٍل بةٖاصة الترجِب في جغاُ٦ب الُال ١ؤزظ مىدىُحن:
ٞ إخُاها ال ً٩ىن إلٖاصة الترجِب ٌ
ؤزغ في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي:
٦ما في ج٣ضًم (ٚحر) التي جُٟض الىن ٠ال الاؾخصىاء ،وجإزحرَاٞ ،لى ّ
٢ضم الخبر وٞهل به بحن
اإلاىنى ٝوالهٟت ،ؤو لم ً٣ضمه٣ٞ ،ا٧( :٫ل امغؤة َالٚ ٤حر )٥ؤو (٧ل امغؤة ٚحرَ ٥الٞ ،)٤الخ٨م
ال٣ٟهي ٞحهما لم ًخٛحر.
و٦ظلٖ ٪ىض ج٣ضًم ٗٞل الكغٍ ومُٗىٞه بإصاة الُٗ( ٠ؤو) ؤو جإزحرَما٣ٞ ،ا( :٫بن صزلذ
الضاع ؤو ٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال )٤ؤو (ؤهذ َال ٤بن صزلذ الضاع ؤو ٧لمذ ػٍضا) ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحهما
واخض ،وَى و٢ىٕ الُال ١بٟٗلها ؤخض ألامغًٍ؛ ألن (ؤو) جُٟض الخ٣ؿُم ؤو ؤلاباخت.
و٦ظلٖ ٪ىض ج٣ضًم (لى) ؤو جإزحرَا( ،لى صزلذ الضاع ؤهذ َال )٤و (ؤهذ َال ٤لى صزلذ الضاع)
ٞالخ٣ضًم والخإزحر لم ًُدضزا ؤي حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي ،مما ًىحي ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ٧ل حُٛحر
في الترجِب ًٟغى حُٛحرا في اإلاٗجى ًاصي بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
 وؤخُاها ؤزغي ً٩ىن إلٖاصة الترجِب ٌ
ؤزغ في ازخال ٝاإلاٗجى ،وفي حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي:
٦ما في الاؾخصىاء مً ألاٖضاصٗٞ ،ىض ج٣ضًم اإلاؿدشجى وظٗله بٗض الٗضص مباقغة صر الاؾخصىاء
مً َظا الٗضص ،زم و ٘٢الخبر٦ ،ما في ٢ىله( :ؤ بٗخ ً٨بال ٞالهت َىال ،)٤ؤما بطا َّ
ؤزغ اإلاؿدشجى بٗض
ع
الخبر ٞ ،لم ًصر الاؾخصىاء؛ ألهه اؾدشجى ٞالهت بٗض بصزالها في الخ٨م ،وَظا جىا٣٦ ،ٌ٢ىله:
(ؤعبٗخَ ً٨ىال ٤بال ٞالهت) ،وبالخالي ً ٘٣الُالٖ ١لى وؿاثه ألاعب٘ صون اؾخصىاء.
و٦ظل( ٪ؤهذ َال ٤وَال ٤وَال ٤بن صزلذ الضاع) (بن صزلذ الضاع ؤهذ َال ٤وَال ٤وَال)٤
و٦ظل( ٪زظ مالي مً ػوظتي وَل٣ها) و (َل٣ها وزظ مالي مجها)
واإلاخدب٘ لىمِ الخدىٍل بةٖاصة الترجِب في جغاُ٦ب الُالً ١جض ؤن َظا الىمِ ًخمحز ًٖ بُ٣ت
ؤهماٍ الخدىٍل ،بط ًاحى في ٚالبُت جغاُ٦به بهىعحي الخ٣ضًم والخإزحر في الترُ٦ب الىاخض ،بمٗجى ؤهه
ًاحى بالترُ٦ب َّ
ٌ
ٖىهغ ٖلى آزغ ،زم ًاحى بالترُ٦ب هٟؿه مغة ؤزغي ،ل ً٨بخإزحر َظا
م٣ضما ُٞه
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الٗىهغ ،ولِـ بخ٣ضًمه؛ لُبرػ الٟغ ١في اإلاٗجى بحن ج٣ضًم َظا الٗىهغ وجإزحرٍ ،وَل ّ
حٗضي طل٪
بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ؤم ال؟
وإطا ٧ان الخدىٍل بةٖاصة الترجِب ًلؼم ؤن ّ
ًخ٣ضم ٖىهغ في الترُ٦ب ؤو ًخإزغ ،بدُض ًسال٠
الترجِب ألانلي للجملت الىىاةٞ ،ةن مً ؤهماٍ الخدىٍل ما ًخ٨غع ُٞه الٗىهغ بدُض ًًُ ٠مٗجى
ظضًضا ٖلى الجملت الىىاة ،ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ّ
ٌٛحر الخ٨م ال٣ٟهي٦ ،ما ؾُإحي بُان َظا في
ِ
الٟهل آلاحي.
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الخدىٍل بالخ ـ ـ ـ ـىشاس
)Transformation



281

by recurrence(

الفصل الخامغ :الخدىٍل بالخ ـ ـ ـ ـىشاس.
اإلاصؼلح واإلافهىم:
ٌُ ّ
ٗض َّ
الخ ـ ـ٨ـ ـغاع(ْ )1اَغة لٛىٍت ٖغٞتها الٗغبُت في ؤ٢ضم ههىنها التي ونلذ بلُىا ،وله ٖال٢ت
وزُ٣ت بٗلم الىدى؛ طل ٪ؤهه واخض مً ؤَم نىع الخإُ٦ض ،ووظضث ؤلاقاعاث ألاولى للخ٨غاع في ٦خب
الىداة ال٣ضًمتٞ ،ؿِبىٍه ٖ ّضٍ يغبا مً الخىُ٦ض ال ًسخل( ًٖ ٠ؤظمٗحن) وهدىَا ،وهي لٟٓت
حؿخٗمل لخإُ٦ض اإلاٗجى ،وَؿمُه (الخ٨غٍغ)( ،)2وفي مىي٘ آزغ ّ
ٌؿمُه ب ـ (الخشيُت وؤلاٖاصة)ٞ" ،ةطا
ُ
٢لذ٢( :ض زبذ ٌٍض ؤمحرا ٢ض زبذ)ْ ،
(لُ٣ذ
ٞإٖض َث (٢ض زبذ) جىُ٦ضا  ،....ومشله في الخىُ٦ض والخشيُت:
ػ
ٖمغا ٖمغا)"( )3ومهُلر ؤلاٖاصة اؾدىاصا بلى اإلاٗجى اللٛىي للخ٨غاع( ،)4وَىا ٥مً ٌؿمُه (الترصاص)
٧الجاخٔ(َّ ،)5
ولٗل الخ٨غاع ؤقهغَا وؤ٦ثرَا اؾخٗماال؛ لظا آزغث اؾخٗماله في َظٍ الضعاؾت(.)6
وَٗغٞه الكغٍ ٠الجغظاوي في ٦خابه الخٗغٍٟاث" :باإلجُان بصخيء مغة بٗض ؤزغي"( ،)7وٍغبُه
٦شحرون بالخإُ٦ض؛ بط ب ّن بُجهما ه٣اٍ الخ٣اءٞ ،هظا الؼع٦صخي ً٣ى :٫بن مً ٞىاثض الخ٨غاع الخإُ٦ض،
َ
٦غع٣ً ،اَّ ٫
( )2الخَّــ٨غاع :مهضع ٖلى نُٛت َجٟٗا ، ٫مإزىط مً الٟٗل َّ
٦غع ج٨غٍغا ،وج٨غاعا بٟخذ الخاء ،وال ًجىػ ٦ؿغَا؛
الخبُان ّ
والخ٨غاع ،ولم ًجئ بال٨ؿغ بال خغٞانَ ،ماّ :
الخظ٧اع َّ
(الخــٟٗا٦ )٫ما في َّ
"ألن اإلاهاصع بهما ججيء ٖلى َّ
والخل٣اء"٦ ،ما
ِ
ِ
َّبحن َظا ابً مىٓىع ،لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب ،35/21 ٤ماصة (ب ي ن).
(ً )1ىٓغ :ؾِبىٍه ،الىخاب ،مغظ٘ ؾاب.128/1 ،٤
( )1ؾِبىٍه ،اإلاغظ٘ الؿاب.211/1 ،٤
ّ
ّ
ّ
(٣ً )4ى ٫ابً مىٓىع :ال٨غ :الغظىٕ ً٣ا٦ :٫غٍ و٦غ بىٟؿه  ...وج٨غاعا ،٠ُٖ :و٦غ ٖىه :عظ٘ ، ...و٦غع الصخيء و٦غ٦غٍ:
ؤٖاصٍ مغة بٗض ؤزغي ،لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب ،211 /1 ٤ماصة (٦غع).
(ً )1ىٓغ :ؤبى ٖشمان الجاخٔ ،البيان والخبيحن ،جدٖ :٤ُ٣بضالؿالم َاعون( ،2ٍ ،بحروث :صاع الجُل2448 ،م)
.221/2
( )3اعجًِذ َظٍ الدؿمُت لكُىٖها وصاللتها ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص ،ولم ؤزتر (الخ٨غٍغ) اؾدىاصا بلى الغؤي ال٣اثل" :بإن َىا٥
ٞغ٢ا ص٣ُ٢ا بحن الهُٛخحنٞ ،هُٛت (جُٟٗل) ال حٗضو ٧ىجها نُٛت نغُٞت ،وإن اؾخٗملها البالغي ٞللخىُ٦ض  ،ِ٣ٞبسالٝ
نُٛت َ(جٟٗا )٫التي ال حٗجي ّ
مجغص الخضر ،وإهما جدىي ٞى ١طل ٪صاللت واُٞت باإلاًمىن الظي ًغٍضٍ البالغي مجها ،وهي ؤ٢ضع
ٖلى ؤلاًداء باالؾخمغاع ،وؤبل ٜفي جهىٍغ ّ
ج٨غع الٟٗلٟٞ ،غ ١بحن الخظ٦حر والخظ٧اع ،والخ٨ظًب والخ٨ظاب" ًىٓغ :الكهغاوي،
ٖبضالغخمً ،الخىشاس مـاهشه وأظشاسه ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤم ال٣غي ،م٨ت (2481م) ،م ،1:ولم ؤزتر (ؤلاٖاصة) ألن
الخ٨غاع ّ
ؤٖمٞ ،هى ًٖ ٘٣لى بٖاصة الصخيء مغة وٖلى بٖاصجه مغاث ،ؤما ؤلاٖاصةٞ :خٖ ٘٣لى بٖاصة الصخيء مغة واخضة ٦ ،.ِ٣ٞما
ظاء في الفشوق اللغىٍت للٗؿ٨غي ،ؤبي َال ،٫جد :٤ُ٣دمحم ببغاَُم ؾلُم( ،ص( )ٍ.ال٣اَغة ،صاع الٗلم والش٣اٞت2445 ،م)
م ،14:ولم ؤزتر (الترصاص) لٛمىيه وٖضم قُىٕ َظا الاؾخٗما ،٫ولم ؤزتر (الخشيُت) ختى ال ًلخبـ باإلاشجى .
( )5الؿُض الكغٍ ٠ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم الجغظاوي ،الخلشٍفاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م34:
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والخ٨غاع ؤبل ٜمً الخإُ٦ض( ،)1وٍىا٣ٞه الؿُىَي بالٗباعة هٟؿها ُمًُٟا" :وَى مً مداؾً
الٟهاخت"(.)2
وٍم ً٨ؤن وؿخيخج مً ؤ٢ىا ٫الٗلماء َظٍ ؤن الخ٨غاع ّ
ٛ٦غى
ؤٖم مً الخإُ٦ض ،بط ًإحي ألازحر
ٍ
إلاٗان ؤزغي٣ٞ ،ض ً٩ىن
مً ؤٚغاى الخ٨غاعٞ ،الخ٨غاع ال ً٣خهغ ٖلى بٞاصة الخإُ٦ض  ،ِ٣ٞبل ًسغط ٍ
الخ٨غاع للخأظيغ؛ ولظا ً٣ى ٫الؼع٦صخي" :والخ٨غاع للخإؾِـ ؤبل ٜمً الخ٨غاع للخإُ٦ض ؛ ألن الخإُ٦ض
ً٣غع بعاصة مٗجى ألاو ٫وٖضم الخجىػ ،ولهظا ٢ا ٫الؼمسكغي في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ( ،)3بن الشاهُت جإؾِـ ال جإُ٦ض؛ ألهه ظٗل الشاهُت ؤبل ٜفي ؤلاوكاء٣ٞ ،ا :٫وفي
ُ
(ز ّم) جىبُه ٖلى ؤن ؤلاهظاع الشاوي ؤبل ٜمً ألاو.)4("٫
وبمٗجى آزغً ،م ً٨ال٣ى ٫بن الخأهيذَ :ى ؤن ً٩ىن الل ٟٔلخ٣غٍغ اإلاٗجى الخانل ٢بله
وج٣ىٍخه ،والخأظيغَ :ى ؤن ً٩ىن إلٞاصة مٗجى آزغ ،لم ً ً٨خانال ٢بله ،وَؿمى ألاو :٫بٖاصة،
والشاوي :بٞاصة ،وؤلاٞاصة ؤولى ،وإطا صاع الل ٟٔبُجهما َّ
حٗحن الخمل ٖلى الخإؾِـ؛ ولهظا ٢ا ٫ؤصخابىا:

لى ٢ا ٫لؼوظخه( :ؤهذ َالَ ٤الَ ٤الَ )٤ل٣ذ زالزا ،وإن ٢ا :٫ؤعصث الخإُ٦ضُ ،
ن ِّض ١صًاهت ال
ً٢اء(ّ ،)5
معجم للمهُلخاث والٟغو ١اللٛىٍت ُٞه صاللت ٦بري
ولٗل الاؾدكهاص بهظا اإلاشا ٫في
ٍ
ُ
ُجٓهغ ؤَمُت الخ٨غاع ّ
وٖضٍ همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل في جغاُ٦ب الُال ،١وحكحر في الى٢ذ هٟؿه بلى
ِ
الٟغو٢اث بحن اإلاهُلخحن( :الخإُ٦ض والخإؾِـ).
:

واهُال٢ا مً َظٍ الخٟغ٢ت بحن َظًً الٛغيحن للخ٨غاعّ ٌُ ،
ٗغٞه بًٗهم بإنً" :إحي اإلاخ٩لم بلٟٔ

زم ٌُُٗضٍ بُٗىه ،ؾىاء ٧ان الل ٟٔمخ ٤ٟاإلاٗجى ؤو مسخلٟا ،ؤو ًإحي بمٗجى زم ٌُٗضٍ .وَظا مً قغَه
اجٟا ١اإلاٗجى ألاو ٫والشاويٞ ،ةن ٧ان مخدض ألالٟاّ ٞالٟاثضة في بزباجه جإُ٦ض طل ٪ألامغ وج٣غٍغٍ في

(ً )2ىٓغ :بضع الضًً الؼع٦صخي ،البرهان في كلىم اللشآن ،مغظ٘ ؾاب.22 /1 ،٤
(ً )1ىٓغ :الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ،ؤلاجلان في كلىم اللشآن  ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم( ،ص( )ٍ.بحروث :اإلا٨خبت
الٗهغٍت2488 ،م).244/1 ،
( )3ؾىعة الخ٩ازغ ،آلاًخان.4 ،1 :
(ً )4ىٓغ :بضع الضًً الؼع٦صخي ،البرهان في كلىم اللشآن ،مغظ٘ ؾاب.22/1 ، ٤
(ً )5ىٓغ :الٟ٨ىي ،ؤبى الب٣اء ؤًىب ،اليلياث ،جدٖ :٤ُ٣ضهان صعوَل ،ودمحم اإلاهغي( ،1ٍ ،بحروث :ماؾؿت الغؾالت،
2448م) م.138 ،135 :
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الىٟـ ،و٦ظل ٪بن ٧ان اإلاٗجى مخدضا .وإن ٧ان اللٟٓان مخ٣ٟحن واإلاٗجى مسخلٟاٞ ،الٟاثضة في ؤلاجُان
به الضاللت ٖلى اإلاٗىُحن املخخلٟحن"(.)1
ولهظا ًم ً٨ال٣ى ٫بإهه :ج٨غاع ال٩لمت ؤو اللٟٓت ؤ٦ثر مً مغة في ؾُا ١واخض؛ لى٨خت ما؛ وطل٪
بما للخإؾِـ ،ؤو الخىُ٦ـ ـض ،ؤو ػٍ ـاصة الخيبـُه ،ؤو التهىٍ ـ ـل ،ؤو الىُٖ ــض ،ؤو الخعجـ ــب ،ؤو الخلظط بظ ٦ـ ِغ
وزصخي جىاسخي ألاوٞ ،)2(٫هى :بٖاصة مىعُٞم ؤو ؤ٦ثر في الجملت
اإلا٨غع ،ؤو ججضًض الٗهض بطا َا ٫ال٨الم ِ
ٚغى مً َظٍ ألاٚغاى.
لخد٤ُ٣
ٍ
واإلاالخٔ مً ٧ل َظٍ الخٗغٍٟاث ؤن ٞحها بقاعة لبٌٗ ؤٚغاى الخ٨غاعٞ ،هى ًإحي ألٚغاى
مخٗضصة( ،)3وبإ٢ؿام مسخلٟت٦ ،ما ؾُإحي بُاهه:

أهىاق الخىشاس:
ّ
جخٗضص ؤهىإ الخ٨غاع بالىٓغ بلى اٖخباعاث مسخلٟت:
 باٖخباع الل ٟٔاإلا٨غعً ،ى٣ؿم بلى :ج٨غاع خغ ،ٝو٧لمت ،وظملت ،وٍم ً٨حؿمُخه ب ـ :
ؤق٩ا ٫الخ٨غاع.
 باٖخباع ٞاثضجهً ،ى٣ؿم بلى مُٟض وٚحر مُٟض.
 باٖخباع ج٨غاع الل ٟٔواإلاٗجى مٗا ،ؤو ؤخضَما صون آلازغ.

أهىاق الخىشاسباكخباس اللفف اإلاىشس(أشياٌ الخىشاس):
 ج٨غاع الخغ :ٝوَى ً٣خطخي ج٨غاع خغو ٝبُٗجها في الترُ٦ب ،وَؿمى ٖىض املخضزحن (قبه
الخ٨غاع)؛ بط جٟخ٣ض الٗىانغ ُٞه ٖال٢ت الخ٨غاع املخٌ ،وَى ؤ٢غب بلى الجىاؽ الىا٢و،
مشل( :عؾم ٪واؾم ٪ووؾم.)4()٪

( )2مُلىب ،ؤخمض ،معجم الىلذ اللشبي اللذًم( ،2ٍ ،بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت2484 ،م).152 /2 ،
(ً )1ىٓغ :الؼع٦صخي ،البرهان في كلىم اللشآن ،مغظ٘ ؾاب.28 – 22 /1 ، ٤
( )3الخضًض ًٖ ؤٚغاى الخ٨غاع وؤؾغاعٍ ًُى ،٫و٢ض ؾب ٤بلى الاَخمام به ٦شحرون ٞال صاعي لئلٖاصة ،ولالؾتزاصة ًىٓغ
ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫الكهغاوي ،الخىشاسمـاهشه وأظشاسه ،عؾالت ماظؿخحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.185 -118 :
(ً )4ىٓغُٟٟٖ :ي ،ؤخمض ،هدى الىص اججاه حذًذ في الذسط الىدىي( ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ػَغاء الكغ1222 ،١م)،
م.225 :
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 ج ٨ـ ـ ـغاع اللٟٓت :وَى ج٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاع ٌُُٗض اللٟٓت الىاعصة في الترُ٦ب ،و٢ض ٢ؿمه املخضزىن بلى
هىٖحن(:)1

ُّ
 oج٨غاع ِ ٦لي :وَى ج٨غاع ال٩لمت مً ٚحر ؤي حُٛحر٦ ،خ٨غاع ٧لمت (وٍل) التي جُٟض الضاللت
هٟؿها في ٢ىله حٗالى :ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﱠ( ،)2و٢ض جسخل ٠الضاللت ٦ما في ٧لمت (الؿاٖت) في ٢ىله حٗالى:

ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ

ﲋ ﱠ(ٟٞ )3ي ألاولى ً٣هض بها ًىم الُ٣امت،
ﲌ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
وفي الشاهُت ً٣هض بها اإلاضة الؼمىُت.
 oج٨غاع ظؼجي :وَى ج٨غاع ٧لمت ؾب ٤اؾخسضامها ل ً٨في ؤق٩ا ٫وٞئاث مسخلٟت٦ ،ما في
ًّ
ُ َّ
ﳄ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ(.)4
(ص٦ذ و ص٧ا) مً ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳅ
 ج٨غاع الٗباعة ؤو الجملت :وَى ج٨غاع ٌٗ٨ـ ألاَمُت التي ًىلحها اإلاخ٩لم إلاًمىن جل ٪الجمل
اإلا٨غعة٦ ،ما في ج٨غاع آًت :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ في ؾىعة الغخمًٞ" ،خ٨غاعَا
لِـ مجغص خلُت لُٟٓت ،وال ُ٢مت بً٣اُٖت ٖابغة ،بل مٗاهحها ميؿىظت في مىايٗها،
ووُْٟتها الخإُ٦ض ٖلى وٗم هللا"( )5وؤمشلت َظا الىىٕ ٦شحرة في ال٣غآن.


(ً )2ىٓغُٟٟٖ :ي ،اإلاشحم العابم ،م ،225 :وما بٗضَا.
( )2ؾىعة الب٣غة ،آلاًت.54 :
( )3ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.11 :
( )4ؾىعة الٟجغ ،آلاًت.12 :
(ً )5ىٓغ :مغػوٞ ،١اجذ ،م٣ا ٫بٗىىان :الخىشاس في اللشآن بحن اللذماء واملحذزحن ،مخىٞغ ٖلى مىخضًاث الجلٟت ل٩ل
الجؼاثغٍحن والٗغب ،مىخضي اللٛت الٗغبُت:
،https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9a&mode=hybrid&t=326077
جاعٍش الضزى1224 / 8 / 3 :٫م.
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أهىاق الخىشاسمً خيث إفادجه:
ًى٣ؿم الخ٨غاع مً خُض بٞاصجه بلى مُٟض وٚحر مُٟض:
 الخ٨غاع اإلاُٟضَ :ى الظي ًإحي إلاٗجى٧ ،إن ً٩ىن جإُ٦ضا لل٨الم ،وحكُِضا مً ؤمغٍ ،وإهما
ًٟٗل طل ٪للضاللت ٖلى الٗىاًت بالصخيء الظي ٦غعث ُٞه ٦الم ،٪بما مبالٛت في مضخه ؤو
ّ
طمه ؤو ٚحر طل.٪
َ
ٚ حر اإلاُٟض :وَى الظي ال ًإحي في ال٨الم بال ًّ
ُٖا وزُ ـ ــال مً ٚحر خاظت بلُه٣٦ ،ى٫
الكاٖغ:
ؤ٢ما بها ًىما وٍىما وزالشا

وٍىما له ًىم ُّ
ُ
زامـ.
الترخ ِل

ٞمغاصٍ مً َظا الخ٨غاع َى ؤجهم ؤ٢امىا بها ؤعبٗت ؤًام ،وون ٠ابً ألازحر َظا البِذ
بالسخ ٠الضاٖ ٫لى ّ
العي الٟاخل(.)1

أهىاق الخىشاسمً خيث جىشاساللفف واإلالنى ً
ملا ،أو أخذهما دون آلاخش:
٢ؿم ابً ألازحر( )2الخ٨غ َاع بالىٓغ بلى ج٨غاع الل ٟٔواإلاٗجى ،وج٨غاع اإلاٗجى  ِ٣ٞصون الل،ٟٔ
ٞجٗله هىٖحن ،و٧ل هىٕ مً َظًً الىىٖحن بما ؤن ً٩ىن مُٟضا ؤو ٚحر مُٟض.
فالىىق ألاوٌ :الخىشاسفي اللفف واإلالنى

()3

ْ
ؤؾغ ْٕ) ،وٍى٣ؿم
(ؤؾغٕ ِ
وَى ما ج٨غع ُٞه الل ٟٔبُٗىه صون ؤي ازخال٣٦ ،ٝىل ٪إلاً حؿخضُٖهِ :
بلى مُٟض وٚحر مُٟض.
ٞاإلاُٟض ٢ؿمان:

(ً )1ىٓغ :ابً ألازحر ،يُاء الضًً ،اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكش ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم :ؤخمض الخىفي ،وبضوي
َباهت( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ(ص.ث)).14 /1 ،
(ً )2ىٓغ :ابً ألازحر ،اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكش ،اإلاغظ٘ الؿاب42 - 1 /1 ،٤

( )3ؤعي ؤن اإلا٣ام َىا ًدؿ٘ لٗغى َظٍ ألاهىإ زانت ال٣ؿم اإلاُٟض مجها؛ وطل ٪العجباٍ َظا بما ُ
ؾُٗغى في الخ٨غاع
بىنٟه همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل.
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 جىشاس في اللفف واإلالنى وٍذٌ كلى ملنى واخذ  ،واإلالصىد به غشطان مخخلفان٣٦ :ىله
حٗالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ(ٞ ، )1الخ٨غاع لٟٓا ومٗجى في ٢ىلهً( :د ٤الخ ،٤ولُد٤
الخ ،)٤ل٨ىه ظاء لٛغيحن مسخلٟحنُٞ( ،د ٤الخ )٤في ألاو :٫جمُحز بحن ؤلاعاصجحن ،و(لُد٤
الخ )٤في الشاوي لبُان ٚغيه في ازخُاع طاث الكى٦ت ٖلى ٚحرَا ،وؤهه ما ههغَم وزظ٫
ؤولئ ٪بال لهظا الٛغى.
ومشل طل ٪في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ(ٞ ،)2الخ٨غاع في ٢ىله( :ال ؤٖبض ،وال ؤها ٖابض )ٟٞ .ي ألاوٌٗ :٫جي
اإلاؿخ٣بل ،ؤي لً ؤٖبض ما حٗبضون ،وفي الشاوي( :وال ؤها ٖابض) ًخدضر ًٖ اإلااضخي ،ؤي وما
ُ
٦ىذ ٖابضا ُٞما ؾل ٠ما ٖبضجمىٍ ،و٦ظل ٪في ٢ىله( :ال ؤهخم ٖابضون ،وال ؤهخم ٖابضون)،
ُ
ٖبضث .
ؤي ال ؤهخم ؾخٗبضون ما ؤٖبض ،وال ؤهخم ٢ض ٖبضجم ما

 جىشاس في اللفف واإلالنى وٍذٌ كلى ملنى واخذ  ،واإلالصىد به غشض واخذ٣٦ ،ىله حٗالى:ﭐ

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ( ،)3ظاء الخ٨غاع في آلاًخحن لٛغى واخض ،وَى
الخعجب مً ج٣ضًغٍ.
و٦ظل ٪في ٢ىله :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲲﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾ
ﲳ
ﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ(ٞ ،)4الخ٨غاع لٟٓا ومٗجى في

( )1ؾىعة ألاهٟا ،٫آلاًخان.8 ،5 :
( )2ؾىعة ال٩اٞغون ،آلاًاث.3 - 2 :
( )3ؾىعة اإلاضزغ ،آلاًخان.12 ،24 :
( )4ؾىعة الغوم ،آلاًخان.44 ،48 :
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٢ىله( :مً ٢بل ،مً ٢بله) صاللت ٖلى جُاو ٫اإلاُغ ٖجهم ،وو٢ىٖهم في قضة٩ٞ ،ان الٟغح
ب٣ضع اٚخمامهم بظل.٪
وفي ٢ىله حٗالى:

ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ( ،)1إلاا ٢ا( ٫بوي عؤًذ) زم َا ٫الٟهل اؾخدؿً ؤن ٌُٗض
ل( ٟٔعؤًذ).
وفي ٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ(ّ ،)2
٦غع (ًا ٢ىم)
٦شحرا في ٢هت الغظل اإلاامً في ؾىعة ٚاٞغ؛ وطل ٪زىٞا ٖلحهم  ،وجيبحها لهم مً الٟٛلتٞ ،هى
ٌٗلم َغٍ ٤هجاتهم ،وٍخٗحن ٖلُه هصخهم.
ُوٍضزل ابً ألازحر جدذ َظا الًغب (ألالٟاّ اإلاتراصٞت) خُض ً٩ىن اإلاٗجى مًاٞا بلى هٟؿه
م٘ ازخال ٝالل٦ ،ٟٔما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ(ٞ ،)3الغظؼ َى الٗظاب ،وَى لخإُ٦ض اإلاٗجى واإلابالٛت ُٞه ،ؤي:
ٌ
ٖظاب مًاٖ ٠مً ٖظاب.
وَظا مً وظهت هٓغي لِـ مً ٢بُل ج٨غاع الل ٟٔواإلاٗجى ،بهما َى مً ج٨غاع اإلاٗجى صون
الل ،ٟٔوَى بىٟؿه ّ
ؤ٢غ بازخال ٝالل ٟٔفي ٢ىله٩ً( :ىن اإلاٗجى مًاٞا بلى هٟؿه م٘
ُ
اخخالف اللفف)؛ وألظل طل ٪ؾإع ِجئ الخضًض ًٖ َظا الىىٕ في مىيٗه.
الىىق الثاوي :الخىشاسفي اإلالنى دون اللفف:
وَى ما ج٨غع ُٞه اإلاٗجى اإلاغاص بل ٟٔمسخل٣٦ ،٠ىلْ :٪
(ؤَٗجي وال حٗهجي) ٞةن ألامغ بالُاٖت
ههي ًٖ اإلاٗهُت ،وٍى٣ؿم بلى مُٟض وٚحر مُٟض.
ٞاإلاُٟض ٢ؿمان:

( )1ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت.4 :
( )2ؾىعة ٚاٞغ ،آلاًخان.14 ،18 :
( )3ؾىعة ؾبإ ،آلاًت.1:
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 جىشاس في اإلالنى ًذٌ كلى ملىيحن مخخلفحن٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﱠ(ٞ ،)1الخ٨غاع في
(ًضٖىن بلى الخحر وٍإمغون باإلاٗغو )ٝوَى ج٨غاع ًضٖ ٫لى مٗىُحن مسخلٟحن ،ؤخضَما ٖام،
وآلازغ زامٞ ،ةن ألامغ باإلاٗغو ٝهىٕ مً ؤهىإ الخحر ،ومشل طل ٪في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ(.)2
 جىشاس في اإلالنى ًذٌ كلى ملنى واخذ ال غحر٣٦ ،ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﲂﲄﲅﲆﲇ ﲈ
ﲃ
ﱾﱿﲀ ﲁ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ(ٞ ،)3الخ٨غاع في (حٟٗىا ،وجهٟدىا ،وحٟٛغوا) ٩ٞلها بمٗجى واخض،
ؤعاص بظل ٪الؼٍاصة في جدؿحن ٖٟى الىالض ًٖ ولضٍ ،والؼوط ًٖ ػوظخه ،ومشل طل٢ ،٪ىله
حٗالى:

ﭐﱡ ﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔﱠ(ٞ ،)4البض والخؼن بمٗجى واخض ،وإهما ٦غعٍ لبُان قضة الخُب الىاػ ٫به.
وجدذ َظا الىىٕ ًم ً٨بصعاط الخ٨غاع باأللٟاّ اإلاتراصٞتٞ ،هي مً ٢بُل ج٨غاع اإلاٗجى صون
الل،ٟٔ

٦ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
()5

ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ و٢ىله  :ﭐﱡ ﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔﱠ(.)6

( )1ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت.224 :
( )2ؾىعة الب٣غة ،آلاًت.118 :
( )3ؾىعة الخٛابً ،آلاًت.24 :
( )4ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت.83 :
( )5ؾىعة ؾبإ ،آلاًت.1 :
( )6ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت.83 :
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ٌ ٌ
هىٕ زالض ،وَى :جىشاساللفف مم اخخالف اإلالنى٦ ،ما في ٢ىله
وفي عؤَي ؤن ًًا ٝألهىإ الخ٨غاع
ﲋ ﱠ(٨ٞ )1غع ل( ٟٔالؿاٖت)
ﲌ
حٗالى :ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
مغجحن ،ل ً٨اإلاٗجى في ٧لحهما مسخلٟٞ ،٠ي ألاولى ً٣هض بها ًىم الُ٣امت ،وفي الشاهُت ً٣هض بها اإلاضة
الؼمىُت .وَظا الىىٕ جخ٨غع ُٞه اللٟٓت بمٗىاَا هٟؿه لً ً٨إحي بها لٛغى مسخل٦ ٠ما في (ًد٤
الخ ،٤ولُد ٤الخ )٤الظي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه جدذ الىىٕ ألاو ٫مً الخ٨غاع.
ومما ًجضع بُاهه الدشابه بحن الخىشاس والخىهيذ اللفـيٞ ،الخىُ٦ض اللٟٓي َى :بٖاصة اللٟٔ
ألاو ٫بُٗىه ،ؾىاء ٧ان اؾما ؤو ٗٞال ؤو خغٞا ؤو ظملت ،وج٨غاع الل ٟٔمشل طل٪؛ وألظل طل ٪ازخل٠
ﳄﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ
الىدىٍىن في الخمُحز بُجهماٟٞ ،ي ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﳅ

ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ( ،)2بًٗهم ٢الىا بإجها جإُ٦ضٞ ،هي ص٦ت واخضة وال٩لمت الشاهُت جإُ٦ض لها ،بضلُل ٢ىله
حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱠ( ،)3و٦ظل ٪في آلاًت الشاهُتٞ ،اإلاالث٨ت ؾُهٟىن
ّ
ٞإ٦ض ّ
ًّ
الض ٥واله٠؛ لخٟسُم ؤمغَما ،وتهىٍل ما ًدبٗهما.
نٟا واخضا ،وال٩لمت الشاهُت جىُ٦ض لها،
الض ّ ٥ؾُ ٘٣مغجحن ُٞخ٨غع ٖلى ألاعى ُّ
وؤما ؤصخاب الغؤي آلازغ ٞحرون ؤن َّ
الض ٥ختى جهبذ
ًّ
ّ
ص٧ا بٗض ّ
ؾُهٟىن في نٟىّ ٝ
صًّ ،٥
ونٟا بٗض
ٖضة ،وٍ٩ىن اإلاٗجى ٖلى طل:٪
َباء ،وؤن اإلاالث٨ت
ٍ
ّ
ن" ،)4(٠وٖلى َظا ٞلِـ الشاوي في آلاًت جإُ٦ضا لؤلو ،٫بل اإلاغاص به الخ٨غٍغ٦ ،ما ً٣اٖ( :٫لمخه
ٍ
الخؿاب بابا بابا)" ( ،)5وَظا عاظ٘ بلى ازخال ٝجٟؿحرَم لآلًت.
وختى في ج٨غاع الجمل ازخلٟىا في جدضًض ٚغى الخ٨غاع ،ما بطا ٧ان جإُ٦ضا إلاٗجى الجملت ألاولى،
ؤو جإؾِؿا إلاٗجى آزغ٦ ،ما خهل في ٖباعة ألاطان( :هللا ؤ٦بر ،هللا ؤ٦بر) ٞىٟى بًٗهم ؤن ً٩ىن مً
زان ،وَاالء ظٗلىا الخ٨غاع
ج٨بحر ٍ
جإُ٦ض الجملٞ ،الجملت الشاهُت لم ًاث بها لخإُ٦ض ألاولى ،بل إلوكاء ٍ

( )1ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.11 :
( )2ؾىعة الٟجغ ،آلاًخان.11 ،12 :
( )3ؾىعة الخا٢ت ،آلاًت.24 :
(ً )4ىٓغ :الؼمسكغي ،الىشاف كً خلابم غىامع الخجزًل( ،1ٍ ،بحروث :صاع ال٨خاب الٗغبي2483 ،م) .512/4
( )5ابً َكام ،ششح كؼش الىذي وبل الصذي ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص( ،)ٍ.بحروث :اإلا٨خبت
الٗهغٍت1224 ،م) ،م.111 :
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ٌ
زان جيء به لخإُ٦ض الخبر
في٢( :ض ٢امذ الهالة٢ ،ض ٢امذ الهالة) للخإُ٦ضٞ ،ةن الجملت الشاهُت زبر ٍ
ألاو.)1(٫
وزالنت ال٣ىّ ٫ؤن الخإُ٦ض والخ٨غاع بُجهما ؤوظه اجٟا ١وازخالٞ ،ٝهما ًخ٣ٟان جاعة وٍسخلٟان
ٛ٦غى مً ؤٚغاى
ؤزغيٞ ،الخ٨غاع ؤٖم مً الخإُ٦ض ،ألن الخإُ٦ض في ؤٚلب ال٨الم اإلا٨غع ًإحي
ٍ
الخ٨غاعٞ ،هى في خ٣ُ٣خه ال ًسغط ًٖ زضمت الخ٨غاع ،في خحن ؤن للخ٨غاع ؤٚغايا بالُٚت ٦شحرة
ُ
َ
ومٗاوي مخٗضصة ،جٟهم مً ؾُا ١ال٨الم٩ٞ ،ل جإُ٦ض لٟٓي َى ج٨غاع ،ولِـ ٧ل ج٨غاع جإُ٦ضا ،وختى
في الخإُ٦ض اإلاٗىىي ججضٍ مدضوصا ب٩لماث مُٗىت ،مجها( :هٟـ وٖحن و٧ل و٦ال و٧لخا وؤظم٘ وظمٗاء
وؤظمٗىن  )...ولِـ الخا٦ ٫ظل ٪م٘ الخ٨غاع اإلاٗىىي -ج٨غاع اإلاٗجى صون اللٞ -ٟٔال ٌكترٍ ُٞه
٧لماث مُٗىت٩ٞ ،ل ال٩لماث اإلاتراصٞت ّ
ًّ
مٗىىٍا.
حٗض ج٨غاعا
وإطا ٧ان الخ٨غاع ٢ض ها٢كه ٖلماء الىدى والبالٚت وٖلىم ال٣غآن والخٟؿحر(٦- )2ما ّ
مغ بىا٣ٞ -ض
القى الٗىاًت هٟؿها مً َ ٢بل ال٣ٟهاء ،ختى ّ
زهه بًٗهم بباب مؿخ٣ل في ؤبىاب ال٣ٟه؛ وطل ٪لخإزحرٍ
ِ ِ
ٖلى اإلاٗجى ،ومً زم ٖلى الخ٨م ال٣ٟهيٞ ،الغاٞعي ًُٟغص ٞهال مؿخ٣ال ًٖ ج٨غاع الُال ،)3(١ومشله
الىىوي(.)4
ً٣ى ٫الغاٞعي :والخ٨غاع ؤٖلى صعظاث الخإُ٦ض ،والضعظاث ٖلى ما ط٦غ ؤَل الٗغبُت زالر(:)5
 ج٨غٍغ الل ٟٔو٦شحرا ما و ٘٢طل ٪في ٦الم الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ٢ -ا ٫ؤلامامُ :وٍبػى به قِئان:
 oالاخخُاٍ بةًها ٫ال٨الم بلى ٞهم الؿام٘ ،بن ٞغى طَى ٫وٟٚلت.
 oبًًاح ال٣هض مً ال٨الم ،وؤلاقٗاع بإن لؿاهه لم ٌؿب ٤بلُه.
 الخإُ٦ض بل ٟٔآزغ٣٦ ،ى ٫ال٣اثل( :ػٍض هٟؿه).
(ً )1ىٓغ :ابً َكام ،ششح كؼشالىذي وبل الصذي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.111 :
( )2لالؾتزاصة في ظهىص الٗلماء ُٞما ًسو الخ٨غاعً ،ىٓغ :مى٩لً ،اعػمان ظىذ ٧ل ،الخىشاس في اللشآن الىشٍم وأظشاسه
البالغيت في طىء هخاباث اللشب ،وهخاباث كلماء شبه اللاسة الهىذًت (دساظت جؼبيليت ملاسهت) ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ،بؾالم ؤباص1222( ،م) ،م 18 :وما بٗضَا ،وٍىٓغ ؤًًا :مغػوٞ ،١اجذ ،م٣ا ٫بٗىىان :الخىشاس
في اللشآن بحن اللذماء واملحذزحن ،مغظ٘ ؾاب.٤
(ً )3ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.5/4 ،٤
(ً )4ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.58/8 ،٤
(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.8/4 ،٤
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 الخإُ٦ض بإلٟاّ مخٛاًغة٣٦ ،ىله( :عؤًذ ال٣ىم ؤظمٗحن ؤ٦خٗحن).
مٗان ؤ٦بر مً َظًً اإلاٗىُحن التي ٢ا ٫بهما ؤلامام الٛؼالي
والخ٣ُ٣ت ؤن ج٨غاع اللً ٟٔسغط بلى ٍ
عخمه هللا ،وَظا ما ؾُدبحن في مىا٢كت جغاُ٦ب الُال ١التي ظاء ٞحها الخ٨غاع همُا مً ؤهماٍ
الخدىٍل.
وإطا اهخ٣لذ بلى ؤي املخضزحن ُٞما ًسو الخ٨غاع ججضَم ّ
ٌٗضوهه مٓهغا مً مٓاَغ الترابِ
ع
الىصخي ،خُض ًغبِ بحن ؤظؼاء الىو بك٩ل ّبحن وَؿهم في جماؾ٨هٞ ،هى ً٣ىم ْ
ّ
بضوع بخالي بلى ؾاب٤
ِ
ِ
مً زال ٫الل ٟٔواإلاٗجى ،هاَُ ٪ؤهه ٖال٢ت مٗىىٍت بحن ٖىهغ في الىو وٖىهغ آزغ ً٩ىن يغوعًٍّا
لخٟؿحر الىو الظي ًدمل مجمىٖت مً الخ٣اث.)1(٤
ٚحر ؤن املخضزحن لم ًدىاولىا الخ٨غاع ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل؛ ٞاإلاخدب٘ ألهماٍ الخدىٍل
في ال٨خب التي ٖىذ بضعاؾت الىٓغٍت الخدىٍلُت في اللٛت الٗغبُت٩ً ،اص ال ًجض الخ٨غاع مً بحن َظٍ
ألاهماٍ ،بال بقا ة بؿُُت ُوظضث ٖىض ٖماًغة ٖىضما ّ
جدضر ًٖ ج٨غاع الٟٗل ،وظٗله هىٖا مً
ع
ؤهىإ ٖىانغ الخدىٍل بالؼٍاصةٞ ،إلخ٣ه بٗىهغ الؼٍاصة ،و٢هغ الٛغى مىه ٖلى الخىُ٦ض اللٟٓي
ًّ
 ،)2(ِ٣ٞوالخ٣ُ٣ت ؤظض الخ٨غاع هىٖا مؿخ٣ال ،وهمُا مىٟغصا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،بط ال ً٣خهغ
ّ
مٗان ؤ٦ثرٞ ،مً زال ٫جدب٘ جغاُ٦ب الُال١
الٛغى مىه ٖلى الخىُ٦ض اللٟٓي  ،ِ٣ٞبل ًخٗضي بلى ٍ
مٗان ظضًضة ،ومً
إلاٗان ؤزغي ٚحر الخإُ٦ض٣ٞ ،ض ً٩ىن لخإؾِـ ٍ
وظضث ؤن الخ٨غاع ٞحها ٢ض ًسغط ٍ
ُ
َ
ز َّم ًسخل ٠الخ٨م ال٣ٟهي جبٗا لهظا اإلاٗجى اإلاًا ،ٝوبما ؤهه ا ُّج ِٖ ٤َ ٟلى ؤن الخدىٍل حُٛحر ؾُخي
إلياٞت مٗجى ظضًض َج َّ
دى َ ًٖ ٫اإلاٗجى الظي ٧ان للجملت الخىلُضًت(ٞ ،)3ةهه مً ألاظضع ظٗل الخ٨غاع
همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ًخم ًٖ َغٍ٣ه بياٞت مٗجى ظضًض للترُ٦ب ،وجخدىُٞ ٫ه الجملت الىىاة بلى
ظملت جدىٍلُت٦ ،ما ؾُإحي في ألامشلت.

(ً )1ىٓغ :مغػوٞ ،١اجذ ،م٣ا ٫بٗىىان :الخىشاسفي اللشآن بحن اللذماء واملحذزحن ،مغظ٘ ؾاب.٤
(ٖ )1ماًغة ،زلُل ، ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.241 ،242 :
(ً )3ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مغظ٘ ؾاب ،)٤م ،88:وبكحر ،زحرًت بكحر ؤخمض ،الجملت الٗغبُت
بحن الخىلُضًت والخدىٍلُت ،املجلت الليبيت للذساظاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.23:
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َ
ٖال٢ت الخ٨غاع بإهماٍ الخدىٍل ألازغيٞ ،الخ٨غاع ًضزل ُٞه ٌ
٦شحر مً ؤهماٍ
ؤي ٠بلى طل٪
الخدىٍل ٦ ،ـ ( الؼٍاصة وإٖاصة الترجِب وؤلاخال ،)٫وَظٍ الٗال٢ت بُجهما جا٦ض ؤَمُت اٖخباع الخ٨غاع
واخضا مً ؤهماٍ الخدىٍل  ،مً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا:٫
في جإُ٦ض الٟٗل بمهضعٍ (اإلاٟٗى ٫اإلاُل٦ ،)٤ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

َّ
ﱭﱠ(ً ،)1م ً٨ؤن ًضزل جدذ همؽ ؤلاخالٌ ،خُض خلذ ُٞه نُٛت اإلاهضع مدل الٟٗل؛ ٖىيا
ًٖ ج٨غاع الٟٗل مغجحن ،ومً ظاهب آزغ ججض بًٗهم ُّ
ٌٗضوهه مً الخ٨غاع ،خُض ظاء اإلاهضع ج٨غاعا
إلاٗجى الٟٗل ل ً٨باقخ٣ا ١مسخلٞ ،٠هى مً ٢بُل الخ٨غاع الجؼجي والظي ًخ٨غع ُٞه الل ٟٔواإلاٗجى
م٘ حُٛحر بؿُِ في الل ،ٟٔوٞاثضجه ع ٘ٞجىَم املجاػ في الٟٗل ،ولٗل الىمُحن (الخٗىٌٍ) و
(الخ٨غاع) ظاءا ًّ
هها في ٢ى ٫ابً مالٞ" :٪األنل في (ػ ٌٍض ؾحرا ؾحرا) َى( :ػٍض ٌؿحر ؾحرا) ٞدظٝ
الٟٗل واؾخٛجى ٖىه بمهضعٍ ،وظٗل جىشسه بضال مً الل ٟٔبالٟٗلٞ ،امخى٘ بْهاعٍ؛ لئال ًجخم٘
كىض وملىض مىه"(.)2
َّ
و٦ظل ٪في جإُ٦ض الًمحرًً٧ ،إن ًا٦ض الًمحر اإلاخهل باإلاىٟهل٣٦ ،ىل( :٪به ٪ؤهذ) ؤو (بهه
(ؤهذ َ
َى) ،والًمحر اإلاىٟهل باإلاىٟهل٣٦ ،ىلَ :٪
ؤهذ) ،والًمحر اإلاخهل باإلاخهل٣٦ ،ىل( :٪به٪
به ٪لجىاص) .ومشال في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ(ٞ ،)3هى ٖىض الخدىٍلُحن
ّ
جدىٍل بضٍادة الًمحر ،ومً ظاهب آزغ ججض بٌٗ الٗلماء ّ
ٌٗضوهه مً الخ٨غاع اإلاٗىىي؛ خُض ؤ٦ض
الًمحر اإلاخهل (٧ا ٝالخُاب) بالًمحر اإلاىٟهل َ
(ؤهذ) للمساَب٣ً ،ى ٫ابً ألازحر :في جىشٍش
الظمحر (به ٪وؤهذ) ج٣غٍغ لٛلبت مىسخى وإزباث ل٣هغٍ ،ولى ا٢خهغ ٖلى ؤخض الًمحرًً إلاا ٧ان بهظٍ
اإلا٩اهت في الخ٣غٍغ(.)4
٢ض َ
و٦ظلً ٪خضازل الخ٨غاع م٘ بٖاصة الترجِبٞ ،ةطا َّ
مذ ظؼءا مً ال٨الم ٖلى ظؼء آزغ ،زم
ّ
ّ
ٖ٨ؿذٞ ،إزغث ما ٢ضمخه ،و٢ضمذ ما ؤزغجه٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

( )1ؾىعة اليؿاء ،مً آلاًت.234 :
(ً)2ىٓغ :ابً مال ،٪ششح الدعهيل  ،مغظ٘ ؾاب.114/2 ،٤
( )3ؾىعة َه ،آلاًت.38 :
(ً )4ىٓغ :ابً ألازحر ،اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكش ،اإلاغظ٘ الؿاب.284 /1 ،٤
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ً
ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ(ٞ ،)1الخدىٍلُىن ّ
ٌٗضوهه جدىٍال بئكادة الترجيب ،ؤي بالخ٣ضًم والخإزحر ،ل٨ىه مً
ُ
ُلٖ ٤لُه بًٗهم ج٨غاع الجمل(.)2
ظاهب آزغ ً ِ
ّ
ٞهظا الخضازل بحن الخ٨غاع وٚحرٍ مً ألاهماٍ ًا٦ض ؤن الخ٨غاع ًمازلها في ٧ىهه همُا مً ؤهماٍ
َ
الخدىٍل
الخدىٍلٞ ،هى بظغاء ًضزل ٖلى الجملت الىىاة ٨ُٞغعَا ؤو ً٨غع بٌٗ ٖىانغَا ،ؤو ًَ ْخـ َـب٘
بالؼٍاصة ّ
ظضًض ُمًاٞا بلى اإلاٗجى الظي
٨ُٞغع ما ظاء ػاثضا ٖلى الجملت الىىاة؛ وطل ٪إلياٞت مٗجى
ٍ
ِ
٧ان للجملت الخىلُضًت؛ ومً َىا اؾخد ٤الخ٨غاع ؤن ً٩ىن واخضا مً ؤهماٍ الخدىٍل.
ًّ
جدىٍلُا بـ:
ومً زم ًم ً٨جمشُله
ؤ+ب

ؤ  +ب  +ؤ  +ب.

ؤو :ؤ  +ب

ؤ  +ؤ  +ب.

ؤو :ؤ  +ب

ؤ  +ب  +ب.

ؤو :ؤ  +ب  +ط

ؤ  +ب  +ط  +ط.

جشاهيب الؼالق املحىلت بالخىشاسفي (الىىهب الذسي):
ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ٢بل الخضًض ًٖ الخ٨غاع في جغاُ٦ب الُال ،١ؤن ج٨غاع ٖباعاث الُال١
للمغؤة ٚحر اإلاضزى ٫بهاً ،سخل ًٖ ٠ج٨غاعَا م٘ اإلاغؤة اإلاضزى ٫بهاٞ ،إٚلب آلاعاء ؤهه بطا ٢ا ٫الغظل
لؼوظخه ٚحر اإلاضزى ٫بها( :ؤهذ َالَ ٤ال ،)٤ؤو (ؤهذ َال ٤وَال ،)3( )٤ؤو (ؤهذ َالُٞ ٤ال ،)٤ؤو
(ؤهذ َال ،٤ؤهذ َال ،٤ؤهذ َالٞ )٤خ٨غاع ٖباعاث الُالَ ١ىا ال جى ٘٢بال َل٣ت واخضة؛ ألجها ِجبحن

بإوٖ ٫باعةٞ ،ال ً ٘٣ما بٗضَا مً ٖباعاث(،)4ؤي ؤن الُال ٘٣ً ١بإوٖ ٫باعة؛ ألن الؼوظُت خُجها
٢اثمت ،وٍ٩ىن الُال ١باثىا ،ؤما الشاهُت والشالشتٞ ،هما ٌ
لٛى ال ً ٘٣بهما شخيء؛ ألجهما ناصٞخاَا وهي
()5

لِؿذ ػوظخه وال مٗخضجه ،خُض ال ٖضة لٛحر اإلاضزى ٫بها .
( )1ؾىعة الغوم ،مً آلاًت.24 :
(ً )2ىٓغ :الكهغاويٖ ،بضالغخمً ،الخىشاسمـاهشه وأظشاسه ،عؾالت ماظؿخحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.11 ،12 :
( )1قاَض ع٢م  ،42ال٩ى٦ب الضعي ،م .148
(ً )4ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ،22/4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة
اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب. ،54/8 ،٤
(ً )1ىٓغ :ؾاب ،٤فله العىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 :
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أهذ ػالم)
أهذ ػالمِ ،
أهذ ػالمِ ،
وؤما في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه اإلاضزى ٫بهاِ ( :
وفي ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ٌ
ٌ ()2
ػالم أهذ ػالم)
ِ
ولى َّ
٦غع َال٣ا ٣ٞ ،ِ٣ٞا( :٫أهذ ػالم ػالم) (،)3

()1

َ
٣ُٞى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ٦غع َ٢ىلهَ ( :ؤ ْهذ ََ ِالَ )٤ز َالر َم َّغاثَ ٢َ ،
اَّ ٫
الغاِ ٞع ّيِ ٞ :ةن ٢هض باألزحرًً
ِ
ْ
َّ
جإُ٦ض ألاوَ ٫وٗ٢ذ َواخضةَ ،وإن ٢هض ْ
الاؾ ِخئ َىاَ ٝو ٘٢الشالر ،وإن ؤَل٨ٞ ٤ظل ٪في ؤصر ال٣ىلحن.
ِ
()4
والشاوي ٘٣ً :واخضة خمال ٖلى الخإُ٦ض" .
الجملت الىىاة هي (ؤهذ َال ،)٤وهي مً نُ ٜالخىجحز التي ً٣هض بها و٢ىٕ الُال ١في الخا،٫
ُ
ل ً٨في َظا الترُ٦ب ٦غعث زالر مغاثٞ ،خدىلذ الجملت بلى جدىٍلُت ٖبر ٖىهغ الخ٨غاع الظي
ُ
ؤيا ٝمٗجى ظضًضا للترُ٦ب ٢ض ًاصي بلى حٛحر الخ٨م ال٣ٟهيٞ ،ةن ٢هض بالجملخحن ألازحرجحن جإُ٦ض
ُ
الجملت ألاولى٧ ،ان الخ٨م ٞحها ؤن جَ ٘٣ل٣ت واخضة  ،ِ٣ٞؤما بن ِ ٢هض بهما الاؾخئىا ٝوجإؾِـ
ُّ
مٗجى ظضًض ب٩ل ظملتِ َ ،ل٣ذ زالر َل٣اث ،وإن ٢هض بالشالشت الاؾخئىا ٝوالشاهُت الخإُ٦ض  ،ؤو
الٗ٨ـ ،وٗ٢ذ َل٣خان ٖلى ألاعجر ،وَ٨ظا ٞاالؾخئىاً ٝاؾـ إلاٗجى ظضًضٞ ،خ ٘٣ب٩ل لٟٓت
َل٣ت.
وؤلاؾىىي ًمُل بلى ظٗل الخ٨غاع جإؾِؿا إلاٗجى ظضًض؛ ً٣ى ٫في الخمهُض" :الخإؾِـ ؤولى مً
ْ َّ
خمل اللٖ ٟٔلى ٞا ِثضة َظ ِضًضة ؤولى مً
الخإُ٦ض بطا صاع الل ٟٔبُجهما"( ،)5وٍ٣ى ٫في ال٩ى٦ب الضعي" :و
َ َ
َ
خمله ٖلى َّ
ألا ْ
ال٨الم ب َّه َما َُ َى بٞهام َّ
ْ
الؿام٘ ما لِـ ٖىضٍ ٞ ...ةطا ٦غع
وي٘
ي
ف
ل
ن
الخ ِإُ٦ض؛ ِألن
ِ
ِ
ُ
ًىى قِئاُٟٞ ،ه ٢ىالن ،ؤصخهما خمله ٖلى الاؾخئىا،)6("ٝ
اإلا ِ
ىجؼ( :ؤهذ َال ،٤ؤهذ َال )٤ولم ِ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،213 :م.115 :
( )2جغُ٦ب ع٢م ،215 :م.118 :
( )3جغُ٦ب ع٢م ،218 :م.118 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.115 :
( )5ؤلاؾىىي ،الخمهيذ في جخشٍج الفشوق كلى ألاصىٌ  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.235 :
( )6ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.118 ،115 :
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ُ
َّ ّ
(ؤهذ) في التراُ٦ب الشالر حك ِٗغ
وَظا ما ٢ا ٫به ال٣اضخي الخؿحن ؤًًا ،خُض بحن ؤن ج٨غاع ٧لمت ِ
باالؾخئىا.)1(ٝ
ومً خُض الخ٨م ال٣ٟهي ً٣ى ٫الىىويٞ" :ال بضٖت في ْ
ظم٘ الُل٣اث الشالر ،ل ً٨ألاًٞل
ُ
ألاقهغ بن لم ج ً٨طاث ؤ٢غاء؛ لخخم ً٨مً الغظٗت ؤو الخجضًض بن هضم ...
جٟغٍ٣هً ٖلى ألا٢غاء ؤو

وُ٢ل :الخٟغٍُ ٤ؾ ّىت ،وإن لم ً ً٨الجم٘ بضٖت ،والصخُذ اإلاى٘"(.)2

ومشلها ِبطا ٦غع ٧لمت (َال٣ٞ ،)٤ا( :٫ؤهذ َالَ ٤الٞ ، )٤هي ٖلى ال٣ىلحن ٖىض الجمهىع:
ٌ
جإُ٦ض إلاا ٢بلها ٞخَ ٘٣ل٣ت واخضة ،لً٨
اؾخئىا ٝمٗجى ظضًض ،ج٩ىن ٖلى ؤؾاؾه َل٣ت زاهُت ،ؤو
ال٣اضخي الخؿحن في َظا الترُ٦ب ً ُ٘٣بى٢ىٕ َل٣ت واخضة؛ ألهه ًغي ؤن مٗجى الاؾخئىا ٝظاء مً
ُ
(ؤهذ) ٦ -ما ؤقحر لهظا في الترُ٦ب الؿاب. -٤
ج٨غاع ٧لمت ِ
ؤما بطا ٚاًغ بُجهما في الخغوٞ ،ٝاؾخسضم ؤصواث الُٗ٧ ٠الىاو ؤو الٟاء ؤو زم - ،ومٗلىم ؤن
لٟٓت َل٣ت؛
الًُُٟٗ ٠ض الخٛاًغ٣ٞ -ا( :٫ؤهذ َال ،٤وَال ،٤زم َال ،)٤ولم ً ً٨له هُت ،و ٘٢ب٩ل ٍ
ُ
ألن اإلاٛاًغة بُجهما بالل ٟٔحؿ ِ٣خ٨م الخإُ٦ضٞ ،ةن ّاصعى ؤهه ؤعاص الخإُ٦ض ،لم ً٣بل في الخ٨م؛ ألهه
ًسال ٠الٓاَغُ ،وٍ َّ
ضًً ُٞما بِىه وبحن هللا؛ ألهه ًدخمل ما ًضُٖه(.)3

ولى ٢ا ٫لؼوظخه( :أهذ ػالم وػالم وػالم)

()4

اخخىي َظا الترُ٦ب ٖلى ٖىهغًٍ مً ٖىانغ الخدىٍلٞ ،لم ًُٞ ً٨ه ج٨غ ٌاع لل ٟٔالُال١
ٌ
ٍاصة بدغ ٝالُٗ( ٠الىاو) وج٨غ ٌاع لهُ ،
ُٞبحن ؤلاؾىىي ؤهه بطا ؤَل ٤وٖ ٘٢لحها زالر
 ،ِ٣ٞبل ُٞه ػ
َل٣اث( .)5ل٨ىه ٖىض الغاٞعي والىىوي بخٟهُل ؤ٦ثر(ٞ :)6ةطا ٢هض بٗباعة الُال ١الشاهُت  -وَال-٤
(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب.4/4 ،٤
(ً )2ىٓغ :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.4/8 ،٤
ّ
(ً )3ىٓغ :الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب ،125 ،123/4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :الىىوي ،سوطت
الؼالبحن وكمذة اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.4/8 ،٤
( )4جغُ٦ب ع٢م ،222 :م.144 :
( )5ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.144 :
(ً )6ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ،4/4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة
اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.54 ،58/8 ،٤
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َ
جإُ٦ض ألاولى َ -ال -٤لم ً٣بل الخإُ٦ض؛ الزخهام الشاهُت بالىاو اإلا٣خًُت للُٗ ،٠ومىظب
الُٗ ٠الخٛاًغ ،ؤي بمٗجى ال ج٩ىن الشاهُت لخإُ٦ض ألاولى للخٛاًغ بُجهما( ،وٖاصة الخإُ٦ض بالخ٨غاع
عٖاًت اإلاؿاواة بحن اللٟٓحن).
َ
جإُ٦ض الشاهُت  -وَال -٤ظاػ؛ لدؿاوحهما ،وظاػ ؤن
وإطا ٢هض بٗباعة الُال ١الشالشت  -وَال-٤
َ
جإُ٦ض ألاولى لم ًُ٣بل؛ لخٛاًغَما ،ؤي ٠بلى َظا ؾبب آزغ
ً٣هض به الاؾخئىا .ٝولى ٢هض بالشالشت
وَى الٟهل بُجهما.
ّ
ٖىهغ الؼٍاصة بضزى ٫الىاو ٖلى ٖباعة الُال ١الشاهُت والشالشت َ
ُ
ٛٞاً َغَا ًٖ الٗباعة
وَ٨ظا ؤزغ
ألاولىٞ ،لم جهلخا ألن ج٩ىن جإُ٦ضا لؤلولى.

َ
َْ
هذ ُمؼللت ،أه ِذ
ؤما بطا ٚاًغ بحن ألالٟاّ ،ولم ٌٛاًغ في الخغو٦ ،ٝما في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أ ِ
َْ
ُ َ َ َ ()1
معشخت ،أه ِذ مفاسكت)
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي٢" :ا ٫الغاٞعي في باب حٗضص الُالٞ :١إصر الىظهحن ؤهه ً٩ىن ٦ما لى َّ
٦غع ٢ىله:
(ؤهذ َال )٤زالر مغاث ،وخ٨مه مٗلىم.
وُ٢ل :ال ،بل ً ٘٣الشالر َ -هىاٖ -لى ٧ل خا ،٫وط٦غ الغاٞعي في ؤواثل ؤبىاب الُال ... ١ؤهه بطا
(اٖخضي ّ
ّ
اٖخضي)  -ؤي بالخ٨غاعٞ ،-ةن هىي
٦غع ال٨ىاًت وهىيٞ ،ةن ٧اهذ ألالٟاّ مخدضة ٣٦ىله:
ِ
ِ
الخإُ٦ض وٗ٢ذ واخضة ،ؤو الاؾخئىاُٞ ٝخٗضص ،وإن لم ًىى قِئا ٣ٞىالن ،وإن ٧اهذ مسخلٟت و ٘٢ب٩ل
لٟٓت َل٣ت"(.)2
والظي ًٓهغ ؤن بٌٗ ال٣ٟهاء ّ
ٖضوا ل( ٟٔالؿغاح والٟغا٦ )١ىاًت ،بضلُل ؤجهم ٢اؾىَا ٖلى
٧لمت (اٖخضي) وهي مً ؤلٟاّ ال٨ىاًت التي ًلؼم إلً٣إ الُال ١بها وظىص الىُت.
ل ً٨الظي ًُ ّ
غجر  -وهللا ؤٖلم -ؤن ل( ٟٔالُال ١والؿغاح والٟغا )١مً ؤلٟاّ الُال ١الهغٍدت،
و٢ىلهّ :
(ؾغخخ ٪ؤو ٞاع٢خ )٪نغٍذ؛ لىعوصَما في الكغٕ ،وج٨غعَما في ال٣غآن بمٗجى الُال٢ ،)3(١ا٫

( )1جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.115 :
( )2ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.115 :
(ً )3ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.128 ،125/8 ،٤
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()1

حٗالى :ﭐﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﱠ  ،و٢ا ٫حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷﱠ( ،)2و٢ا ٫حٗالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ(.)3
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بإجها ُجغ ِاص ٝل ٟٔالُالٞ ،١هي مً الخ٨غاع اإلاٗىىي (ج٨غاع اإلاٗجى صون
الل ،)ٟٔوٖلُه ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤لهظٍ الجملت٧ ،إهه ً٣ى( :٫ؤهذ َال )٤زالر مغاثٞ ،إحى بٗىهغ
َْ
الخدىٍل (الخ٨غاع) ل ً٨بخ٨غاع متراص ٝالل ،ٟٔواإلاٗجى َىا  :بما ؤن ً٩ىن للخإُ٦ض ،خُض "ال ٌكترٍ
َ
َ
ّ
في َّ
الخ ِإُ٦ض ِاجٟا ١ألالٟاّ َ ٞخ٣ىَ ( :٫م َغ ْعث بال٣ىم ٧لهم ؤ ْظ َم ِٗ َحن)" ( ، )4وإما ؤن ً٩ىن لالؾخئىا،ٝ
ِ
ّ
(املجغص) ،)5( -ولٗلي ؤمُل بلى الغؤي ألازحر
لٟٓت َل٣ت مؿخإهٟت ٦ -ما خ٩اٍ الخىاَي في
ٞخ ٘٣ب٩ل
ٍ
ٞخٛاًغ ألالٟاّ ًٟطخي بلى حٛاًغ ألاخ٩ام.
َظا وفي الترُ٦ب جدىٍل آزغ ،وَى جدىٍل باإلخال ٫خُض خل اؾم اإلاٟٗى ٫في ألالٟاّ الشالزت
ُّ
ُ ْ
ُ
ىعِ ٢ذ) اإلا٩ىن مً الٟٗل اإلابجي
٣ذ) و (ؾ ّ ِغ ِ
مدل الٟٗل ،وؤٚجى ًٖ اإلاٗجى الٗمُِ َ( ٤ل ِ
خذ) و (ِ ٞ
للمجهى ،٫وهاثب ٞاٖله وَى اإلاٟٗى ٫به الظي َّ
خل مدل الٟاٖل.

ََ
ََ
َ
َ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :إن دخلذ الذاسفأهذ ػ ِالمِ ،إن دخلذ الذاسفأهذ ػ ِالمِ ،إن دخلذ
ََ
َ
()6
الذاسفأهذ ػ ِالم)
٢بل الخضًض ًٖ ج٨غاع ٧امل الجملت الكغَُت زالر مغاث  ،ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤصاة الكغٍ
(بن) التي ظاءث في َظا الترُ٦ب لِؿذ مً ألالٟاّ التي ج٣خطخي الخ٨غاع ٧ ،ل٧( ٟٔلما).
َّ َ َ
َ
الضاع ٞإهذ َ ِالٞ )٤ةطا صزلذ وٖ ٘٢لحها الُال ،١وإن ج٨غع الضزى٫
ٞةطا ٢ا ٫الؼوطِ ( :بن صزلذ
َّ َ َ
لم ًخ٨غع الُال١؛ ألن لْ ٟٔ
الضاع ٞإهذ
(بن) ال ً٣خطخي الخ٨غاع ،في خحن ؤهه لى ٢ا٧( :٫لما صزلذ

( )1ؾىعة ألاخؼاب ،مً آلاًت.44 :
( )2ؾىعة الُال ،١مً آلاًت.1 :
( )3ؾىعة اليؿاء ،مً آلاًت.212 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.113 :
(ً )5ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب ،4/4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة
اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب.58/8 ،٤
( )6جغُ٦ب ع٢م ،214 :م.118 :
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َ
َ ِالٞ )٤ةطا صزلذ وٖ ٘٢لحها الُال ،١وإن ج٨غع الضزى ٫ج٨غع الُال١؛ ألن ل٧( ٟٔلما) ً٣خطخي
الخ٨غاع(.)1
ّ
غَُت بإع٧اجها ٧املت ،ب َإن َ٢ا( :٫بن صزلذ َّ
الك َّ
الضاع ََ ٞإهذ ََ ِالَّ )٤
ؤما بطا ّ
زم
٦غع الؼوط الجملت
ِ
ِ
َ
َ
ؤٖاص (الجملت) زا ِهُا وزالشاٖ ،بر اؾخسضامه لىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍل وَى الخ٨غاع ٣ٞض ؤيا ٝمٗجى
ظضًضا للترُ٦ب ٢ض ًاصي بلى حٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
ُ
ٞةن ٢هض بالجملخحن ألازحرجحن جإُ٦ض الجملت ألاولى٧ ،ان الخ٨م ٞحها ؤن جَ ٘٣ل٣ت واخضة ِ٣ٞ
َُ
ُ
ٖىض صزىلها الضاع ،ؤما بن ِ ٢هض بهما الاؾخئىا ٝوجإؾِـ مٗجى ظضًض ب٩ل ظملتَ ،ل٣ذ زالر
َل٣اث ،وفي (الخخمت) َّ
ًدبحن ؤهه بطا ٢اَ ٫ظٍ الٗباعة  ،ولم ًدهل بُجها ٞهل ،ؤو خهل ٞهل ل٨ىه
واخضٞ ،ةهه ًُدمل ٖلى الخإُ٦ضٞ ،ةن ٢الها في مجلؿحن مسخلٟحنٟٞ ،حهما الىظهان:
٢الها في مجلـ ٍ
(الخإُ٦ض ؤو الاؾخئىا.)ٝ

فأهذ ػالم)
ومجها :بطا ٢ا( :٫إن
دخلذ الذاسإن دخلذ الذاس ِ
ِ

()2

صزلذ الضاع بن
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ٦غع الجملت الكغَُت  - ِ٣ٞؤي صون الجؼاء٣٦ -ىله( :بن
ِ
َ ُ
ٞإهذ َالٞ ،)٤هل ج٩ىن جإؾِؿا ختى ال جُل ٤بال بالضزى ٫مغجحن ،وٍهحر ٧إهه ٢ا:٫
صزلذ الضاع ِ
صزلذ)٦ ،ما لى ازخل ٠الكغٍ٣ٞ ،ا( :٫بن صزلذ َظٍ بن صزلذ جل ،)٪ؤو
صزلذ الضاع بٗض بن
(بن
ِ
ِ
جإُ٦ضا ألهه اإلاخباصع بلى مشل طل ،٪وؤًًا ٞؤلن ؤنالت الخإؾِـ ٖاعيها ؤنالت ب٣اء الٗضص ،واإلاى٣ى٫
ًٖ دمحم بً الخؿً ناخب ؤبي خىُٟت َى الشاوي"(.)3
في َظا الترُ٦ب َّ
٦غع الؼوط الجملت الكغَُت اإلا٩ىهت مً ؤصاة الكغٍ وٗٞله ،صون ج٨غاع لجىاب
ٌ
جإُ٦ض ٖلى الٟٗل ،وطل ٪لخدظًغَا مً الضزى ٫ؤو بٖاصجه
الكغٍ ،وَظا الخ٨غاع لِـ ٖبشا ٞهى بما
ٟٗ٦ل ظضًض ،بىِخه الٗمُ٣ت( :بن
للخإ٦ض مً ؾماٖها ؤو إلًًاح ال٣هض ،وإما ؤن ً٩ىن اؾخئىاٞا
ٍ
صزلذ الضاع)٩ٞ ،إهه ٌٗلَ ٤ال٢ها ٖلى ج٨غاع الٟٗل مغجحن ،ؤي ٖلى صزىلها
صزلذ الضاع بٗض ؤن
ِ
ِ

ّ
( )1الكحراػي ،اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،مغظ٘ ؾاب112/4 ،٤
( )2جغُ٦ب ع٢م ،232 :م.118 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.118 :
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َّ
َّ
الضاع مغجحن ،مغة بٗض مغة ،وٖلُه ٞةن صزلذ مغجحن جُل ،٤وإن صزلذ واخضة ال جُل ،٤وَظا ما
ؤٞاصٍ همِ الخدىٍل بخ٨غاع ظملت الكغٍ صون ظىابها.
(صزلذ)
وٖباعة ( ٦ما لى ازخل ٠الكغٍ) ً٣هض بها ؤلاؾىىي :ؤهه لى خمل ٗٞل الكغٍ الشاوي
ِ
ٖلى الخإؾِـ ،ألقبه طل ٪ؤن ًخٗامل مٗه ٦ما لى ٧ان ُ
ٗٞل الكغٍ مسخلٟاً ،دمل مٗجى ظضًضا،
َ
َ
صزلذ ٞإهذ
ؤ٧لذ بن
ِ
وازخال ٝالكغٍ مٗىاٍ :ؤن ًإحي بٟٗل ْي قغٍ مسخلٟحن٦ ،ما في اإلاشا( :٫بن ِ
َّ
َ
َال ،)٤ؤو ؤن ٌؿىضا بلى قِئحن مسخلْ ٟحن٦ ،ما مشل لهما ب٣ىله( :بن صزلذ َظٍ بن صزلذ جل.)٪
َ
ُ َّ
وفي عؤَي ّؤن ما ًَ ُ
ٗل ٤الُالٖ ١لى و٢ىٕ الٟٗل مغجحنَ ،ى ؤن ًُ َ
دمل
ضٖم ظٗله للخإؾِـ وؤن ٌ
َّ
ٖلى الترُ٦ب آلاحي والظي ٌُٗلُٞ ٤ه الُالٖ ١لى و٢ىٕ ٦ال الٟٗلحن.

دخلذ فأهذ
أولذ إن
ِ
ٞةطا ٦غع الؼوط ؤصاة الكغٍ  ،ِ٣ٞوزال ٠في ٗٞلي الكغٍ٣ٞ ،ا( :٫إن ِ
()1

ػالم)

َ
ٟٞي َظا الترُ٦ب جىالى قغَان صون ج٨غاع الجؼاء ،وزال ٠بحن ٗٞل ْي الكغٍ ،ل ً٨بخ٨غاع ؤصاة
صزلذ) ،ومظَب الجمهىع في َظا
الكغٍ ٞحهماٞ ،الكغٍ ألاو( :٫بن ؤ٧لذ) والكغٍ الشاوي( :بن
ِ
ُ ّ
ٗل ٤الُال ١بطا جد ٤٣الٟٗالن مٗا ،ال واخض مجهما بكغٍ ؤن ّ
ًخ٣ضم اإلاظ٧ىع آزغا ٖلى
الترُ٦ب ؤن ٌ
َ
َّ
حٗلَ ٤ال ُ٢ها باأل٧لٞ ،ةن ْ
ؤ٧لذ ََ َل٣ذ٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُْ :٤
(بن
اإلاظ٧ىع ؤوالٞ ،ةطا صزل ِذ الضاع
َ
صزلذ ٞإهذ َال ،)٤وَظا ما ٌؿمى اٖتراى الكغٍ ٖلى الكغٍ ،ومً ز َّم ٞالخ٨م
ؤ٧لذ بٗض بن
ِ
ِ
َ ُ
ال٣ٟهي ؤجها بطا صزلذ الضاع زم ْ
بىاخض
ؤ٧لذ َل٣ذ ،وإن ؤ٧لذ زم صزلذ الضاع لم جُل ،٤وإطا ٢امذ
ٍ
مجهما لم جُل.٤
و٢ض مغث مىا٢كت َظا الترُ٦ب في ٞهل الؼٍاصة ٖىض الخضًض ًٖ جغاُ٦ب الكغٍ ،بٗض جدلُل
التراُ٦ب التي ٌُُٗٞ ٠حها قغٍ ٖلى قغٍ بةٖاصة ألاصاة( .)2وَظا الىىٕ مً التراُ٦ب الظي بهضصٍ

ُ
آلان ُٞه( :بٖاصة ؤصاة الكغٍ مً ٚحر ُٖ)٠؛ ولظا وظب ؤن حٗاص ؤلاقاعة بلُه َىا جدذ همِ

الخدىٍل بالخ٨غاع؛ خُض بن ج٨غاع ؤصاة الكغٍ ؤوظب و٢ىٕ الُال ١بطا ٢امذ بالٟٗلحن مٗا ،واقترٍ

( )1جغُ٦ب ع٢م ،231 :م.131 :
(ً )2ىٓغ :م 211 :مً َظٍ الضعاؾت.
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ج٣ضم اإلاظ٧ىع آزغا ٖلى اإلاظ٧ىع ؤوال؛ ألهه ظٗل الضزى ٫قغَا لخٗلُ ٤الُال ١باأل٧ل ،ؤي بطا صزلذ
ُّ
البِذ ؤوال ،زم ؤ٧لذ زاهُاَ ،ل٣ذ.

في خحن لى ٦غع ؤصاة الكغٍ م٘ ٗٞلي قغٍ مسخلٟحن وُٖ ٠بُجهما بدغ ٝالُٗ ٠الىاو ٣ٞا( :٫إن
()1
دخلذ الذاس وإن ولمذ ص ًٍذا فأهذ ػالم)
ٟٞي َظا الترُ٦ب ً ٘٣الُال ١لى ٢امذ بىاخض مً الٟٗلحن (الضزى )٫ؤو (ال٨الم) ،وإطا ٢امذ
٧لمذ ػٍضا
صزلذ الضاع ٞإهذ َال ،٤وإن
بالٟٗلحن مٗا وٗ٢ذ َل٣خان٩ٞ ،إن اإلاٗجى الٗمُْ ( :٤بن
ِ
ِ
ٞإهذ َال ،)٤و٢ض مغ الخضًض ًٖ َظا الترُ٦ب ؤًًا في باب الؼٍاصة( ،)2ولَ ً٨خ ُؿيذ ؤلاقاعة بلُه
َىا في ٞهل الخ٨غاع؛ بط ًلخٔ بىيىح ؤن ج٨غاع ألاصاة م٘ خغ ٝالًُٗ ٠سخل ٠مً الىاخُت
ال٣ٟهُت ًٖ ج٨غاع ألاصاة مً ٚحر ُٖ .٠وإلى َظا اإلاهُلر  -الخ٨غاع  -ؤقاع الغاٞعي ًّ
هها ب٣ىله:
ّ
"ج٨غع خغ ٝالكغٍ ،وطلً ٪ىظب ج٨غاع الجؼاء ٘٣ُٞ ،الُال ١بإًت واخضة مً الهٟخحن ُوظضث،
صزلذ
صزلذ َظٍ الضاع ،وإن
وإطا وظضجا ظمُٗا وٗ٢ذ َل٣خان ،ومً َظا ال٣بُل ما بطا ٢ا( :٫بن
ِ
ِ
الضاع ألازغي ٞإهذ َال.)3(")٤
وزالنت ال٣ى ٫في الخ٨غاع الخانل في جغاُ٦ب الُال ١ؤهه ٢ض ًخ٨غع الترُ٦ب الكغَي بإع٧اهه
٧املت( :ؤصاة الكغٍ وٗٞله وظؼائٍ) ،و٢ض جخ٨غع ؤصاة الكغٍ وٗٞل الكغٍ طاجه ،صون ج٨غاع للجؼاء،
َ
َ
و٢ض جخ٨غع ؤصاة الكغٍ  ِ٣ٞوٍإحي بٟٗل ْي قغٍ مسخلٟحن ،وج٨غاع ألاصاة ٢ض ً٩ىن م٘ خغ،٠ُٖ ٝ
و٢ض ً٩ىن بضون ،و٧ل واخض مً َظٍ ألاهىإ له مٗجى ػاثض ،وخ٨م ٣ٞهي مسخل.٠

َ
ً
هذ ػالم زالزا إال واخذة إال واخذة)
أ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()4

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ج٨غع الاؾخصىاء مً ٚحر ُٖ ،٠وؤم ً٨ؤن ً٩ىن ٧ل واخض مؿدشجى مما
٢بلهٞ ،مظَب البهغٍحن ؤها وؿل ٪طلٞ ،٪ةطا ٢ا ٫مشال( :له ٖلي ماثت بال ٖكغة بال ازىحن)ُٞ ،لؼمه
ًإث به ؤلاؾىىي ًّ
هها ٦ما ؾب ٤جىيُذ طل ،٪وؤحى بما ًمازله مما ج٨غعث ُٞه ؤصاة الكغٍ م٘ خغٝ
(َ )1ظا الترُ٦ب لم ِ
َ
َ
الُٗ ،٠وَى ٢ىله( :بن نمذ وإن ٢غؤث ٞإهذ خغ) ،م.131 :
(ً )2ىٓغ :م 211 :مً َظٍ الضعاؾت.
( )3الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.218/4 ،٤
( )4جغُ٦ب ع٢م ،241 :م.111 :
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ازىان وحؿٗىن ،وطل ٪بٗض اؾخدًاع ٥ؤن الاؾخصىاء مً ؤلازباث هٟي ،ومً الىٟي بزباث ،وُ٢ل:
ٌٗىص الجمُ٘ بلى ألاوُٞ ٫لؼمه زماهُت وزماهىن ،وُ٢لً :دخمل َظا والظي ٢بلهُٞ ،خى ،٠٢وُ٢ل :بن
الشاوي مى ُ٘٣بمٗجى ل٩ُٞ ،ً٨ىن في اإلا٣ضاع ٧األو ٫وإن ازخل ٠الخسغٍجَ .ظا خانل ما ٢اله
الىداة ،والٟغوٕ اإلاظَبُت ٖىضها ظاػمت بما ٢اله البهغٍىن.
َْ َ َ
ج٣غع َظا ٣ٞض خ٩ى الغا ِّ ٞ
بطا ّ
عي ِفي الُال ١وظهحن في اإلاؿاوت٣٦ ،ىله( :ؤهذ َ ِال ٤زالزا ِبال
َ َ َّ
اؾخصىاء َ
اللَ ٟٔؤي ْ
الىاخضة.
َو ِاخ َضة بال واخضة) بخ٨غاع َظا
َ
َ
ْ ْ
َْ
َّ
َّ
َ َّ
ْ
الاؾ ِخص َىاء
ؤخضَماُ :و٢ىٕ َلَ ٣خ ْح ِن؛ ألن الشاوي ُم ْؿ َخِ ٛغ ١لؤلو ُِٞ ٫لُٛه َ ....والشاويُ :و٢ىٕ الشالر ألن
مً َّ
الى ْٟي ِبزباث ،ولم ًد٩ىا وظها بى٢ىٕ َل٣ت واخضة ٖلى ٖىص الشاوي بلى نضع ال٨الم م٘ ويىخه،
ٞةن ُٞه خمال لل٨الم ٖلى الصخت والخإؾِـ"(.)1

بن اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ُٞه ٖضة ٖىانغ مً ٖىانغ الخدىٍل٧( :الؼٍاصة وؤلاخال٫
مدل اإلاهضع ُ
ٞدل َّ
َّ
ٖضصٍ.
والخ٨غاع)ُٟٞ ،ه ػٍاصة (زالزا) وَى هاثب ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل( ٤اإلاهضع)،
ؤي ٠بلى طل ٪ػٍاصة الجملت الاؾخصىاثُت اإلا٩ىهت مً اإلاؿدشجى مىه (زالزا) ،وؤصاة الاؾخصىاء،
واإلاؿدشجى (واخضة).
زم الخ٨غاع بةٖاصة ؤصاة الاؾخصىاء واإلاؿدشجىٞ ،هاع ٞحها اؾخصىاءان مً ٚحر ُٖ ٠بُجهما( ،بال
واخضة  ،بال واخضة)ٞ ،ما ؤزغ الخ٨غاع َىا؟
ظاء ج٨غاع الاؾخصىاء في َظا الترُ٦ب مً ٚحر ُٖ ،٠وَظا الخدىٍل ٢ض ّ
زم َّ
ٚحر اإلاٗجى ،ومً َّ
حٛحر
ُ
َ ُ
الخ٨م ال٣ٟهيُٞ ،م ً٨ؤن جُلَ ٤ل٣خحن ،ؤو جُل ٤زالزا؛ ٖلى خؿب اإلاٗجى الٗمُ ٤في جٟؿحر (بال
واخضة) ّ
اإلا٨غعة في الترُ٦ب ،ؤو ما ٌؿمى (باالؾخصىاء الشاوي).
 الىظه ألاو :٫و٢ىٕ َل٣خحن؛ باٖخباع ؤن الاؾخصىاء الشاوي مؿخٛغ٢ا لؤلوُٞ ٫لُٛه٦ ،ما ُ٢ل
َ
هذ َال ٤زالزا بال واخضة بال واخضة )
في( :ؤهذ َال ٤زالزا بال زالزا)ٞ ،خ٩ىن( :ؤ ِ
1

 2 -اؾخصىاء باَل (مـلػى) = 1

َ
ومً ز َّم ٞاإلاٗجى( :ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) ؤيَ( :ل٣خحن).

( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.111 ،114 :
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 الىظه الشاوي :و٢ىٕ زالر َل٣اث؛ ٖلى ؤؾاؽ ٧ل واخض مً اإلاؿخصىُاث مؿدشجى مما ٢بله،
ٞخ٣ى( :٫ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) وَظٍ الىاخضة ٌؿدشجى مجها واخضة ،وَى مشل ؤن ج٣ى:٫
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
(ٖلي ماثت بال ٖكغة بال ازىحن) ؤي :ماثت ها٢هت مجها ٖكغة ،والٗكغة ها٢هت مجها ازىان.
 22 – 222و ()1 - 22
=8
41 = 8 – 222
وٖلُه ٩ُٞىن مٗجى( :ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة بال واخضة)
 2 – 1وَظا الىاخض ها٢و واخض ( ) 2 – 2
=2
 1 = 2 – 1ؤي :زالر َل٣اث.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الاؾخصىاء مً ؤلازباث هٟي ،ومً الىٟي بزباثٞ ،ةطا ٢لذ:
(ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) َظا اؾخصىاء مً ؤلازباثٞ ،هى هٟي للىاخضة ،زم إلاا ٢لذ:
(بال واخضة) َظا اؾخصىاء مً الىٟي الؿابٞ ،٤هى بزباثّ ،
٩ٞإن (بال واخضة) الشاهُت طَبذ
(بةال واخضة) ألاولى ،وب٣ي اإلاؿدشجى مىه (زالر) ٞىٗ٢ذ زالر َل٣اث.
وَظا الىظه الشاوي َى مظَب البهغٍحن وال٨ؿاجي( ،)1وازخاعٍ ؤلاؾىىي ٖلى مظَبه صاثما في
ع ٌٞالاؾخصىاء اإلاؿخٛغ١؛ ألهه ًغي ّؤن (خمل ال٨الم ٖلى الصخت ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت) (.)2
ولم ً٣ىلىا في َظا الترُ٦ب بالىظه الظي ًغظ٘ ُٞه الاؾخصىاء الشاوي (اإلا٨غع) بلى نضع ال٨الم٦ ،ما
ٌ
ٌ
ٌ
لى ٢لذَّ :
(ٖلي ماثت بال ٖكغة بال ازىحن) ؤي :ماثت ها٢هت مجها ٖكغة ،و٦ظل ٪اإلااثت ها٢هت مجها ازىان.
(1 – )22 – 222
88 = 1 – 42
وٖلُه ٩ُٞىن مٗجى( :ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة بال واخضة)
( 2 – )2 – 1
=1
 2 = 2 – 1ؤي َل٣ت واخضة.
(ً )1ىٓغ :ؤبى خُان ألاهضلسخي ،اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.2114 ،2111/1 ،٤
(ً )2ىٓغ :ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 ،114 :
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ُ
َ
وَظا الىظه لم ًجئ به َىا في َظا الترُ٦ب ،ومً ز َّم ال جُلَ ٤ل٣ت واخضة.
وزالنت ال٣ى ٫في َظا الترُ٦ب بإن ج٨غاع الاؾخصىاء بةٖاصة اإلاؿدشجى وؤصاجه (بال واخضة) بما ؤن
ً٩ىن مؿخٛغ٢ا لالؾخصىاء ألاوُٞ ٫لُٛه ،وٍب٣ى اإلاٗجى (ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) ،وبظل ٪ج٘٣
َل٣خان ،وإما ؤن ً٩ىن اؾخصىاء مً اإلاؿدشجى الظي ٢بله٩ُٞ ،ىن اإلاٗجى( :ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة)
َ
َظٍ الىاخضة ًى٣و مجها واخضةٞ ،هاع مجمىٕ الاؾخصىاءًً نٟغا ،ومً ز َّم بُ٣ذ زالر َل٣اث.

َ
ً
هذ ػالم زالزا إال واخذة
أ
ؤما بن ٦غع ل ٟٔاإلاؿدشجى م٘ خغ٦ ،٠ُٖ ٝما في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :
وواخذة)

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :بطا ؤمٖ ً٨ىص اإلا ْٗ ُُى ٝبلى ما َى ؤ٢غب ٞال ٌُٗاص بلى ألابٗض ألن ألانل في َّ
الخاب٘
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ؤن ًَ ِلي اإلاخبىٕ ،بطا ٖلمذ طلٞ ٪مً ٞغوٕ اإلاؿإلت ما ِبطا ٢ا( :٫ؤه ِذ َ ِال ٤زالزا ِبال و ِاخضة وو ِاخضة)،
ُ
َّ
َ
َ َ
َ ُْ
َّ
ٞالصخُذ ٦-ما ََ ٢اله َّ
وخُيئ ٍظ َ ٘٣َُ ٞو ِاخ َضة٢ .ا:٫
الغاٞع ّيٖ -ىص اإلاُٗىِ ٝبلى اإلاؿدشجى الظي ٢بله ِ
َّ َ َ
َ
َ
ََ
َ
َ َّ
َ
٧إه ُه ٢ا( :٫ؤهذ َ ِالَ ٤لَ ٣خ ْح ِن
َوخ٩ى ْابً ٦ج(َ )2وظها :ؤهه ٌٗىص ٖلى ٢ىله :زالزا ،وخُي ِئ ٍظ  ٘٣ُٞالشالر،
ُ
وواخضة) ووظهه ؤن اإلا٣هىص بال٨الم بهما َى الجملت اإلاؿدشجى مجها ،واإلاؿدشجى وًٞ ٘٢لت٩ٞ ،ان
ْ
ٖى ُصٍ بلى اإلا٣هىص ؤولى"(.)3
بن اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤن ٖىهغ الخدىٍل ُٞه لِـ  ِ٣ٞفي ػٍاصة اإلاٟٗى ٫اإلاُل( ٤زالزا)
وإخالله َّ
مدل اإلاهضع ،وفي ػٍاصة الجملت الاؾخصىاثُت اإلا٩ىهت مً اإلاؿدشجى مىه (زالزا) وؤصاة الاؾخصىاء
ُٖ٢ ٠بله ،مً ٚحر ج٨غاع ألصاة
واإلاؿدشجى (واخضة) بل ُٞه ج٨غاع لل ٟٔاإلاؿدشجى ،وػٍاصة خغٝ
ٍ
الاؾخصىاء ٨ٞغع ٧لمت واخضة (التي في ألازحر) ،وَظا الخدىٍل ٢ض ّ
زم َّ
ٚحر اإلاٗجى ،ومً َّ
حٛحر الخ٨م
ُ َّ
ُل ٤زالزا ،ؤو ُج َُ َّل ٤واخضة؛ ٖلى خؿب اإلاٗجى الٗمُ ٤في ْ
ٖىص اإلاُٗىٝ
ال٣ٟهيُٞ ،م ً٨ؤن ج
(وواخضة):

( )1جغُ٦ب ع٢م ،211 :م.112 :
(َ )2ى ال٣اضخي ؤبى ال٣اؾم ًىؾ ٠بً ؤخمض بً ٦ج ،مً ألاثمت الكاُٗٞت ،ظم٘ بحن عٍاؾت ال٣ٟه والضهُا٢ ،خل:
(ً ،)ٌ421ىٓغ جغظمخه ٖىض :الكحراػي ،ػبلاث الفلهاء ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ( ،2ٍ ،بحروث :صاع الغاثض الٗغبي،
2452م) ،م.224 ،228 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.112 :
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 الىظه ألاو :٫و٢ىٕ َل٣ت واخضة؛ ٖلى اٖخباع ؤن اإلاُٗى ٝوَى (٧لمت واخضة ألازحرة) ٖاص بلى
ً
اإلاؿدشجى ألا٢غب له ،وَى (٧لمت واخضة التي بٗض بال)٩ٞ ،إهه ً٣ى( :٫أهذ ػالم زالزا ،إال
واخذة وواخذة  -ؤي :بال ازىحنٞ ،ىٗ٢ذ َل٣ت واخضة.
ً
وٍم ً٨جمشُلها :أهذ ػالم زالزا إال (واخذة وواخذة)
)2 + 2( – 1
=1
 2 = 1ؤيَ :ل٣ت واخضة.
– 1
ٞالبيُت الٗمُ٣ت (ؤهذ َال ٤زالزا بال َل٣خحن) ٞىٗ٢ذ َل٣ت واخضة.
 الىظه الشاوي :و٢ىٕ زالر َل٣اث؛ ٖلى اٖخباع ؤن اإلاُٗى ٝوَى (٧لمت واخضة ألازحرة) ٖاص
بلى اإلاؿدشجى مىه وَى ٧لمت (زالزا)٩ٞ ،إهه ٢ا( :٫أهذ ػالم زالزا إال واخذة -ؤي ؤهذ َال٤
َل٣خحن ،-زم ٢ا :٫وواخذة ُٟٗٞها ٖلى (زالر اإلاؿدشجى مجها واخضة)ُٞ ،ل٣ذ زالزا.
وٍم ً٨جمشُلها :أهذ ػالم (زالزا إال واخذة) وواخذة.
( 2 + )2 – 1
=1
 1 = 2 + 1ؤي :زالر َل٣اث.
ٞالبيُت الٗمُ٣ت (ؤهذ َال ٤ازىحن وواخضة) ٞهاعث زالر.
وٍم ً٨الخ٨م بترظُذ الغؤي ألاو٫؛ ألهه ؤم ٠ُٖ ً٨اإلاُٗى ٝبلى ألا٢غب مىهٞ ،ال ٌٗاص بلى
ألابٗض؛ ختى ال ًٟهل بُجهما ،زم بن الٟهل الظي خهل في الىظه الشاوي بحن اإلاُٗى ٝواإلاُٗىٝ
ٌ
ٞهل ٢ض ًاصي بلى اللبـ في اإلاٗجى ،ؤو ًغَ ٤الؿام٘ في جٟؿحرٍ.
ٖلُه

َ
هذ ػالم ػللخحن وواخذة إال واخذة)
أ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()1

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي" :والُ٣اؽ في َظٍ اإلاؿإلت ؤن ٌٗىص بلى الجملت ألاولى ،وهي َل٣خحن ،وخُيئظ ٘٣ُٞ
َ
حٗظع ٖىصٍ بلى الجملت الشاهُت الؾخٛغا٢ه بًاَاَّ ،
ٞخٗحن الا٢خهاع ٖلى ألاولى؛
ٖلُه َل٣خان؛ ألهه ٢ض
ّ
ألهه بن ٖاص بلحها -ؤي ألاولى -م٘ بم٩ان ا٢خهاع ٖىصٍ بلى ما ًلُهٞ ،م٘ حٗظعٍ بُغٍ ٤ألاولى ،ل ً٨بجى
الغاٞعي َظٍ اإلاؿإلت ٖلى ؤن ّ
اإلاٟغَ ١ل ًُجم٘؟ ُٞه وظهان ،ؤصخهما ٖضم الجم٘ ،ؾىاء ٧ان
( )1جغُ٦ب ع٢م ،241 :م.118 :
315

مؿدشجى ؤو مؿدشجى مىهٞ .ةن ٢لىا بالجم٘ ٩ٞإهه ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة) َ ٘٣ُٞل٣خان ،وإن
ٌ
مك٩ل إلاا ط٦غهاٍ ،زم بهه مهما
٢لىا :ال ًُجم٘٩ُٞ ،ىن الاؾخصىاء مؿخٛغ٢ا  ٘٣ُٞالشالر .والظي ٢اله
ؤم ً٨خمل ال٨الم ٖلى الصخت ٧ان ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت ٦ما ج٣ضم بًًاخه"(.)1
اإلاخدب٘ لهظا الترُ٦ب ًجض ؤهه اخخىي ٖلى ٖىهغي الخدىٍل الؼٍاصة والخ٨غاعٞ :ؼاص اإلاٟٗى٫
اإلاُل ٤اإلابحن للٗضص ،وَى ٧لمت (َل٣خحن) ،زم ُٖ ٠بٌٗ الٗضص ٖلى بٌٗ ،في ٢ىلهَ( :ل٣خحن
وواخضة) ،زم ػاص ؤصاة الاؾخصىاء و٦غع الل ٟٔالؿاب( ٤واخضة) ،ل٨ىه ظٗله مؿدشجىٞ ،هل ٌٗىص َظا
الاؾخصىاء ٖلى ٧لمت (َل٣خحن) ؤم ٖلى ٧لمت (وواخضة)؟ وبمٗجى آزغَ :ل ًُجم٘ بحن الٗضصًً (َل٣خحن
وواخضة) في اإلاؿدشجى مىه ،ؤم َّ
ًٟغ ١بُجهما؟
وألظل طلً ٪بحن الغاٞعي ؤن ٞحهما وظهحن(:)2
 الىظه ألاو :٫بالجم٘ بحن ٧لمتيَ( :ل٣خحن وواخضة) في اإلاؿدشجى مىهٞ ،خهبذ زالر َل٣اث،
زم ج٩ىن ٧لمت (بال واخضة) مؿخصىاة مً الشالرٞ ،خَ ٘٣ل٣خان.
َ
هذ ػالم (ػللخحن وواخذة) إال واخذة
وٍم ً٨جمشُلها :أ ِ
( )2 + 1
–

= 1

 ، 1 = 2ؤي :جَ ٘٣ل٣خان.

َ
ومً ز َّم ٞاإلاٗجى :ؤهذ َال( ٤زالزا) بال واخضة ،ؤيَ( :ل٣خحن).

 الىظه الشاوي :بٗضم الجم٘ بحن ٧لمتيَ( :ل٣خحن وواخضة) ،وج٩ىن ٧لمت (بال واخضة) مؿخصىاة
مً ٧لمت (وواخضة) ،وخُجها ؾُ٩ىن الُال ١مؿخٛغ٢ا؛ ألهه اؾدشجى مً اإلاؿدشجى ما ًمازله،
َ
وؾُ٩ىن َظا الاؾخصىاء باَالُ ،
وؾخلػى (بال واخضة) ،ومً ز ّم جب٣ى الجملت( :ؤهذ َال٤
َل٣خحن وواخضة) ،وٖلحها  ٘٣ُٞالُال ١زالزا.
َ
هذ َالَ ٤ل٣خحن ( وواخضة بال واخضة )
ؤ
وٍم ً٨جمشُلهاِ :
1

2 +

اؾخصىاء باَل (ملػي) = 1

( )1ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.114 ،118 :
(ً )2ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز  ،مغظ٘ ؾاب ،18 ،15/4 ،٤وٍىٓغ ؤًًا :الىىوي ،سوطت الؼالبحن وكمذة
اإلافخحن ،مغظ٘ ؾاب41 ،41/8 ،٤
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َ
ومً ز َّم ٞاإلاٗجى( :ؤهذ َل٣خحن و واخضة) ؤي( :زالر).
وؤلاؾىىي ًغجر الىظه ألاو ،٫وَى بالجم٘ ،وإٖاصة ٧لمت (بال واخضة) بلى الجملت ألاولى
ّ
ّ
مٗلال بإن (خمل ال٨الم
(َل٣خحن)؛ ألهه حٗظع بٖاصجه بلى ٧لمت (واخضة) الؾخٛغا٢ه بًاَا ،وبُالهه؛ ِ
ٖلى الصخت ؤولى مً بلٛاثه بال٩لُت).

خالصت
بٗض ُّ
جدب٘ الخ٨غاع في جغاُ٦ب الُالً ١جضع ال٣ى ٫بإَمُت بياٞخه همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل،
َظٍ ألاهماٍ التي ؤ٢غَا حكىمؿ٩ي َّ
وَب٣ها الخدىٍلُىن ٖلى التراُ٦ب الٗغبُت ،ولم ٌٗؼوا بلحها
الخ٨غاع.
وإن اٖخباع الخ٨غاع واخضا مً ؤهماٍ الخدىٍلً ،غظ٘ ألؾباب ّ
ٖضة:
ٞ هى حُٛحر ؾُخي ًدضر في الجملت الىىاة ،بإن ًُ٨غعَا ؤو ًُ٨غع بٌٗ ٖىانغَا ،ؤو ًُ٨غع ما

ػٍض ٞحها ،وَظا الىنً ٠خىاًّ ٤ٞ
ظضا م٘ مٟهىم (ؤهماٍ الخدىٍل) الظي َى مجمىٖت مً
ِ
الخُٛحراث اللٛىٍت التي ّ
حٛحر الجملت ًٖ ق٩لها اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت الٗمُ٣ت.
ِ
 ؤي ٠بلى طل ٪ؤن الخدىٍل ً٩ىن إلياٞت مٗجى ظضًض ٖلى الجملت الىىاة ،وَظا ما خهل في
٦شحر مً جغاُ٦ب الُال ١التي ؤيا ٝالخ٨غ ُاع ٞحها مٗجى آزغ ػٍاصة ًٖ اإلاٗجى الظي ٧ان
بالترُ٦ب ألاو ،٫ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ّ
ٌٛحر الخ٨م ال٣ٟهي٧ ،إن ً ٘٣الُالَ ١ال٢ا باثىا
ِ
بشالر َل٣اث ؤو َال٢ا بغظٗت ؤي بُل٣ت واخضة.

ّ
 ؤن الخ٨غاع ًخضازل م٘ ٦شحر مً ألاهماٍ الخدىٍلُت ٦ -ما بُيذ ألامشلت -وَظا ًا٦ض ؤهه
ًمازلهم في ٧ىهه همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل.
واإلاخإمل ألهىإ الخ٨غاع في جغاُ٦ب الُالً ١جض ؤجها ّ
جىىٖذٞ ،جاءث:
ًّ
مٗىىٍا (بخ٨غاع اإلاٗجى والل ٟٔمسخل٦ )٠ما في الخٗبحر بمتراصٞاث الُال،١
 oم٨غعة ج٨غاعا
٧الؿغاح والٟغا.١
ًّ
لُٟٓا (بخ٨غاع الل ،)ٟٔوَظا الخ٨غاع ٢ض ًُٟض جإُ٦ض اإلاٗجى هٟؿه ،و٢ض
 oم٨غعة ج٨غاعا
ًُٟض جإؾِـ مٗجى ؤزغ مًاٞا للمٗجى ألاو.٫
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الفصل العادط :ا لخدىٍل بالحشهت ؤلاكشابيت.
٢بل الخضًض ًٖ الخدىٍل بالخغ٦ت ؤلاٖغابُت ججضع ؤلاقا ة بلى ؤن ؤلاٖغاب ٌُ ّ
ٗض مً ؤبغػ
ع
الٓىاَغ اللٛىٍت التي ّ
جمحز اللٛت الٗغبُت ًٖ ٚحرَا مً اللٛاثٞ ،هى حُٛحر في ؤوازغ ال٩لماث بدؿب
ِ
ُّ
حٛحر وْاثٟها الىدىٍت ،وَى "ٖىهغ ؤؾاسخي مً ٖىانغ الٗال٢اث بحن وخضاث الترُ٦ب"( ،)1ووؾُلت
مً وؾاثل الاحؿإ في اللٛت بةُٖاء اإلاخ٩لم خغٍت الخهغ ٝفي البىاء الترُ٦بي للجملت ،ومىده ؾٗت في
ٌ
مٗان.
الخ٣ضًم والخإزحر ،وله صوع ٦بحر في ؤلاباهت ٖما في الىٟـ مً ٍ

اللالكت بحن الحشهت ؤلاكشابيت واإلالنى:
ل٣ض َّ
جيبه الٗلماء مىظ ال٣ضم بلى الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن ؤلاٖغاب واإلاٗجىٞ ،غبُىا بحن اإلاٗجى اللٛىي
والانُالحي لئلٖغاب٣ً ،ى ٫الؼظاجي [ث" :]ٌ142:ؤلاٖغاب ؤنله البُان٣ً ،ا :٫ؤٖغب الغظل ًٖ
ّ ُ
ُ ٌ
ٗغب ًٖ هٟؿها) ...
ح
خاظخه ،بطا ؤبان ٖجها ،وعظل مٗغب ؤي مبحن ًٖ هٟؿه ،ومىه الخضًض( :الشِب ِ
زم بن الىدىٍحن إلاا عؤوا في ؤوازغ ألاؾماء وألاٗٞا ٫خغ٧اث جضٖ ٫لى اإلاٗاوي ُوجب ُحن ٖجها ّ
ؾمىٍ بٖغابا،
ِ
ؤي :بُاها"(" ،)2وإلاا ٧اهذ ألاؾماء حٗخىعَا اإلاٗاوي ،وج٩ىن ٞاٖلت ،ومٟٗىله ،ومًاٞت ،ومًاٞا بلحها،
ُ
ولم ً ً٨في نىعَا وؤبيُتها ؤصلت ٖلى َظٍ اإلاٗاوي ،بل ٧اهذ مكتر٦تُ ،ظٗلذ خغ٧اث ؤلاٖغاب ٞحها جىبئ
ُّ
ًٖ َظٍ اإلاٗاوي٣ٞ ،الىا( :يغب ػ ٌٍض ٖمغا) ٞضلىا بغ ٘ٞػٍض ٖلى ؤن الٟٗل له ،وبىهب ٖمغو ٖلى ؤن
ُّ
الٟٗل وا ٘٢به .... ،و٢الىاَ( :ظا ٚالم ػ ٍٍض)ٞ ،ضلىا بس ٌٟػٍض ٖلى بياٞت الٛالم بلُه .و٦ظل ٪ؾاثغ
اإلاٗاوي ،ظٗلىا َظٍ الخغ٧اث صالثل ٖلحها؛ لُدؿٗىا في ٦المهم ،وٍّ ٣ضمىا الٟاٖل بن ؤعاصوا طل ٪ؤو
اإلاٟٗى .... ،٫وج٩ىن الخغ٧اث صالت ٖلى اإلاٗاوي"(.)3
ٞالخغ٧اث ؤلاٖغابُت لها صو ٌع ٦بحر في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى ،والخمُحز بحن اإلاٗاوي الىدىٍت ،وَظا ما
ْ
ؾب ٤بلُه ابً ٢خِبت [ث٣ٞ ]ٌ153:ا" :٫ولها ؤلاٖغ ُ
اب الظي ظٗله هللا وقُا ل٨المها وخلُت لىٓامها،
وٞاع٢ا في بٌٗ ألاخىا ٫بحن ال٨المحن اإلاخ٩اٞئحن ،واإلاٗىُحن املخخلٟحن ٧الٟاٖل واإلاٟٗى ،٫ال ّ
ًٟغ١
( )1قٗحر ،دمحم عػ ،١الىؿابف الذالليت للجملت اللشبيت ،دساظت للالكاث اللمل الىدىي بحن الىـشٍت والخؼبيشم،
مغظ٘ ؾاب ،٤م.11:
( )2الؼظاجي ،ؤبى ال٣اؾم ؤلاًظاح في كلل الىدى ،جد ٤ُ٣ماػن اإلاباع( ،1ٍ ،٥بحروث :صاع الىٟاجـ2454 ،م) ،م:
.42
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.52 ،34 :
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بُجهما بطا حؿاوث خاالَما في بم٩ان الٟٗل ؤن ً٩ىن ل٩ل واخض مجهما بال باإلٖغاب  ....ولى ؤن ٢اعثا ٢غؤ:
ّ
بةها وؤٖمل ال٣ى٫
ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ( ،)1وجغَ ٥غٍ ٤الابخضاء
ﱰ
ﱡﭐ ﱭ ﱮ
ََ
ٞحها بالىهبٖ ،لى مظَب مً ًىهب ّ
(ؤن) بال٣ى .... ٫ل٣ل َب اإلاٗجى ًٖ ظهخه وؤػاله ًٖ َغٍ٣خه،
وظٗل الىبي ٖلُه الؿالم مدؼوها ل٣ىلهم( :بن هللا ٌٗلم ما ٌؿغون وما ٌٗلىىن)"(ٞ )2جٗل ؤلاٖغاب
ٞاع٢ا بحن اإلاٗاوي ،واإلاٗاوي التي ً٣هضَا هي اإلاٗاوي الىُُْٟت ٧الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت وؤلاياٞت ...بلخ.
وَؿخمغ في طل ٪ابً ظجي [ُٞ ]ٌ141جٗل لئلٖغاب صوعا في ؤلاباهت ًٖ اإلاٗاوي باأللٟاّٞ ،ةطا
ٌ
ؾُٗض ؤباٍ) و(ق٨غ ؾُٗضا ؤبىٍ) ٞغٗٞذ ؤخضَما وههبذ آلازغ َّمحزث الٟاٖل مً
٢لذ( :ؤ٦غم
َ
الؾخبهم ؤخضَما مً ناخبه( .)3وؤلاٖغاب ٖىض ابً ٞاعؽ [ث:
اإلاٟٗى ،٫ولى ٧ان ال٨الم قغظا واخضا
َ" ]ٌ141ى الٟاع ١بحن اإلاٗاوي اإلاخ٩اٞئت في الل ،ٟٔوبه ٌُٗغ ٝالخبر الظي َى ؤنل ال٨الم ،ولىالٍ ما
ُم ّحز ٞاٖل مً مٟٗى ،٫وال مًا ٝمً مىٗىث ،وال ُّ
حعج ٌب مً اؾخٟهام ،وال وٗذ مً جإُ٦ض"(ٞ ،)4ةطا
ِ
ٌ
ّ
ًٟغ ١بحن الخعجب والاؾخٟهام والىٟيٞ ،ةطا ٢ا( :٫ما
٢ا٢ ٫اثل( :ما ؤخؿً ػٍض) مً ٚحر بٖغاب لم ِ
َ
َ
ُ
ؤخؿً ػ ٌٍض) ؤبان باإلٖغاب ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص .وللٗغب في طل٪
ؤخؿً ػ ٍٍض؟) ؤو (ما
ؤخؿً ػٍضا!) ،ؤو (ما
ما لِـ لٛحرَاٞ ،هم ّ
ًٟغ٢ىن بالخغ٧اث وٚحرَا بحن اإلاٗاوي(.)5
وال٨ٟغة وعاء ٧ل َظٍ الىهىم  -وما قابهها مما ال ًدؿ٘ املجا ٫لظ٦غٍ َىا( -)6هي بًمان
ال٣ضماء بإَمُت ؤلاٖغاب في الضاللت ٖلى اإلاٗاوي ،وقُىٕ الا٢خىإ بضوعٍ في جىظُه صاللت التراُ٦ب،
خُض ٌلشب اإلاخيلم هالمه ليذٌ كلى اإلالنى ،وفي م٣ابل طل ٪هجض اإلاخيلم ٌلشب هالمه ً
بىاء كلى

( )1ؾىعة ٌـ ،آلاًت.53 :
( )2ابً ٢خِبتٖ ،بضهللا بً مؿلم ،جأوٍل مشيل اللشآن  ،جد :٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع بخُاء
ال٨خب الٗغبُتِٖ ،سخى البابي الخلبي2414 ،م) ،م 22 :وما بٗضَا.
(ً )3ىٓغ :ابً ظجي ،الخصابص ،مغظ٘ ؾاب 11 /2 ،٤وما بٗضَا.
(ًُ )4ىٓغ :ابً ٞاعؽ ،الصاخبي ،جد ،٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة :مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي (ص.ث)،
م.53 :
(ًُ )5ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.124 :

( )6لالؾتزاصة ًُىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة:
صاع ٚغٍب للُباٖت واليكغ1222 ،م) .
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اإلالنى الظي ؤعاص الخٗبحر ٖىه(ٞ ،)1ال ٚغابت في ؤن ّ
ًىو بٌٗ الىداة ٖلى ؤن ؤلاكشاب ٌعبم اإلالنى؛
ألهه الضاٖ ٫لُه ،وؤن ُّ
ًىهىا في الى٢ذ هٟؿه ٖلى ّؤن اإلالنى هى الزي ٌعبم ؤلاكشاب؛ ٞال بٖغاب
صون ٞهم للمٗجى ،ومً ّ
زم ٞال ٚغابت في قُىٕ الاٖخ٣اص الغاسخ بالهلت الىزُ٣ت بحن ؤلاٖغاب واإلاٗجى؛
ٍ
بط ال اهٟهام ألخضَما ًٖ آلازغ(٣ً .)2ى ٫ببغاَُم مهُٟى" :وما ٧ان الٗغب لُلتزمىا َظٍ الخغ٧اث،
وٍدغنىا ٖلحها طل ٪الخغم ٧له ،وهي ال حٗمل في جهىٍغ اإلاٗجى قِئا"( .)3واإلاخإمل في ٦شحر مً
اإلاؿاثل ال٣ٟهُت وجىظحهاث آلاًاث ال٣غآهُت ًجض مهضا ١ما طَبىا بلُهٞ ،لى هٓغها بلى الىىاحي
ال٣ٟهُت وصوعَا في الخىظُه ال٣ٟهي ،لىظضها ؤجها حٗخمض ٖلى ٞهم اإلاٗجى وجدضًضٍ(.)4
ٚحر ؤن ٞغٍ٣ا آزغ( )5عَ ٌٞظٍ الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن الٗالمت ؤلاٖغابُت واإلاٗجى ،واؾدبٗض ؤن
ج٩ىن الٗالمت ؤلاٖغابُت بقاعاث للمٗاوي ،بل ًاحى بها لىنل ال٩لماث بًٗها ببٌٗ؛ ألن ألانل في
٧ل ٧لمت َى ؾ٩ىن آزغَا ،ومً ؤبغػ َاالءُ٢ :غب [ث ،]ٌ123:وجالٍ مً املخضزحن :ببغاَُم ؤهِـ
الظي َّبحن ؤن ؤلاٖغاب نىاٖت ؤج٣جها الىداة ،ولِؿذ ْاَغة لٛىٍت ٖلى ؤلؿىت اإلاخ٩لمحن ،ووي٘ ٞهال
٧امال ّ
ًخدضر ًٖ ؤلاٖغاب مً ؤبغػ ٖىاوٍىه( :لِـ للخغ٦ت ؤلاٖغابُت مضلىَّ ،)٫
هو ُٞه ٖلى ٖضم

ؤَمُتها في الضاللت ٖلى اإلاٗجىٞ ،ال جض ٫خغ٧اث ؤلاٖغاب ٖىضٍ ٖلى مٗجى الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت ،وؤما
الظي ًدضص مٗاوي الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت ٞحها َى هٓام الجملت ،وما ًدُِ بها مً ْغوٝ
ومالبؿاث(.)6
جطخُم لكإن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
وإطا ٧اهذ مشل َظٍ آلاعاء التي ؾل٨ذ ظاهبحن مخ٣ابلحن ،مً
ٍ
َ
وج٩لُٟها ؤ٦ثر مما جدخمل ،ومبالٛت آزغًٍ في تهىًٍ قإجها وه ِْ ٟي صاللتها ٖلى اإلاٗجى مُل٣اٞ ،ةن عؤًا
( )1في َظا ً٣ى ٫الؼع٦صخي" :بهه ًجب ٖلى الىاْغ في ٦خاب هللا ؤن ًٟهم مٗجى ما ًغٍض ؤن ٌٗغبه مٟغصا ٧ان ؤو مغ٦با ٢بل
ؤلاٖغاب؛ ٞةهه ٞغٕ اإلاٗجى" البرهان في كلىم اللشآن ،مغظ٘ ؾاب.121/2 ،٤
(ًُ )2ىٓغ :الٛامضي ،دمحم ؾُٗض ،الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلاٖغاب في الضعؽ الىدىي ،مجلت حاملت الؼابف لآلداب
والتربيت ،املجلض الشاوي ،الٗضص الخاؾ٘1221( ،م) ،م.141 :
()3مهُٟى ،ببغاَُم ،إخياء الىدى( ،ص( ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع آلاٞا ١الٗغبُت1221 ،م) ،م.48 :
(ً )4ىٓغ :ؤبى ظغاع ،ؤخمض مدمىص ٖبضهللا ،أزش اللىاكذ الىدىٍت والبالغيت في البىاء الفلهي لىخاب الشوطت الىذًت،
عؾالت ماظؿخحر( ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ1224 ،م) ،م.11 :
(ّ )5
َ
ال٨شحر مً آعاء املخضزحن في ٦خابه ،اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم
جدب٘ دمحم خماؾت ٖبض اللُُ٠
والحذًث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 135 :وما بٗضَا.
(ًُ )6ىٓغ :ؤهِـ ،ببغاَُم  ،مً أظشاساللغت( ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت2433 ،م) ،م.118 - 281 :
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زالشا لم ًهل بلى َظا الخض في به٩اع الٗال٢ت بحن ؤلاٖغاب واإلاٗجىٞ ،داو ٫ؤن ًّىظه الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
بىنٟها ٢غٍىت واخضة مً ٖضة ٢غاثً ًخم اإلاٗجى بخًاٞغَاٞ ،هي بخضي ال٣غاثً اللُٟٓت( :الغجبت،
والهُٛت ،واإلاُاب٣ت ،والغبِ ،والخًام ،وألاصاة ،والىٛمت) في م٣ابل ال٣غاثً اإلاٗىىٍت( :ؤلاؾىاص،
والخسهُو ،واليؿبت ،والخبُٗت ،واملخالٟت)ٞ" ،الٗالمت ؤلاٖغابُت جخٗاون م٘ َظٍ ال٣غاثً ،وحٗمل
ظمُٗها ٖلى جماؾ ٪الجملت وإخ٩ام بىائها اللٛىي"(.)1
ُ
وٍجضع ؤن ٌُكاع في َظا اإلا٣ام بلى ؤن (الٗالمت ؤلاٖغابُت) هي ظاهب واخض مً ظىاهب ؤلاٖغاب ،بط
ٌ
مٟهىم آزغ ال ًىٟهل ًٖ الٗالمت ؤلاٖغابُت وَى (الخالت ؤلاٖغابُت) ؤو (اإلاى ٘٢ؤلاٖغابي)،
لئلٖغاب
ٞةطا ٧اهذ (ا لٗالمت ؤلاٖغابُت) هي ازخال ٝؤوازغ ال٩لماث في الجملتٞ ،ةن (الخالت ؤلاٖغابُت) هي
جدضًض مى ٘٢ال٩لمت الىُْٟي صازل الجملت ،وجىظُه اإلاىدجى الظي اؾخد٣ذ به ٖالمت مُٗىت(،)2
ٞالخالت ؤلاٖغابُت جدىاو٧ ٫لماث مٗغبت طاث ٖالمت بٖغابُت ْاَغة ،و٧لماث مٗغبت ال جٓهغ ٖلحها
الٗالماث ؤلاٖغابُت للخٗظع ؤو الش٣ل ؤو اقخٛا ٫املخل بدغ٦ت مىاؾبت ،وجدىاو٧ ٫لماث مبيُتُ ،
وظمال
جيخ٣ل بلى وُْٟت اإلاٟغصُ ،
ٞخٗغب ٞاٖلت ؤو مٟٗىلت ؤو خا .... ٫بلخ ،ومشل َظٍ ال٩لماث ج٩ىن زالُت
مً الٗالمت ؤلاٖغابُت ،ولِؿذ زالُت مً ؤلاٖغاب ٞلها خالت بٖغابُت حٗغَ ًٖ ٝغٍ ٤ال٣غاثً.
ؤمغ ًُلخٔ في الظًَ؛ ألجها ٌ
وبظلٞ" ٪الخالت ؤلاٖغابُت ٌ
ؤمغ اٖخباَي"( ،)3بسال ٝالخغ٦ت ؤلاٖغابُت
جم به جدىٍل جغُ٦ب بلى آزغ؛ إلياٞت مٗجى ظضًض َّ
ٞهي حُٛحر ؾُخي ًدضر في ْاَغ ال٩لمتَّ ،
جدى٫
ُ
ًٖ الظي ٧ان ،وإلاا ٧اهذ َظٍ الضعاؾت حٗجى بالخدىٍل وؤهماَه وؤزغَا في حُٛحر اإلاٗجى؛ ألظل طل٪
ازخهذ بخدب٘ (الٗالمت ؤلاٖغابُت) والخُٛحراث التي جدضر في الترُ٦ب هدُجت ازخال ٝالٗالمت
ؤلاٖغابُت.

اللالكت بحن الحشهت ؤلاكشابيت والخدىٍل:
بٗض الٗغى الؿاب ٤الظي ّ
جُغ ١لبٌٗ ظىاهب اعجباٍ الٗال٢ت وجباصلها بحن الٗالمت ؤلاٖغابُت
ُ
واإلاٗجىًٓ ،هغ في يىء َظٍ الهلت اعجباٍ الٗالمت ؤلاٖغابُت بالخدىٍل بىنٟها همُا مً ؤهماَه،
(ٖ )1بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.124 :
(ًُ )2ىٓغ :الٛامضي ،دمحم ؾُٗض ،الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلاٖغاب في الضعؽ الىدىي ،مجلت حاملت الؼابف لآلداب
والتربيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 143 :وما بٗضَا.
(ٖ )3بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.215 :
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و ّ
اإلاخدب٘ للىٓغٍت الخدىٍلُت ٖىض حكىمؿ٩ي  -بالُب٘  -ال ًغي َظا الىىٕ همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،بط
ِ
ّ
ال وظىص له في اللٛت ؤلاهجلحزًتّ ،
لّ ً٨
اإلاخدب٘ للترُ٦ب في اللٛت الٗغبُت ًجض ؤن بصعاط الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
ِ
َ
َ
ٗ٦ىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل ْؤم ٌغ وُٞ ٠٢ه الخدىٍلُىن الٗغب اإلاى ٠٢هٟؿه الظي وٟ٢ه ال٣ضماء
َ
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ولم ُ
في بزباث الٗال٢ت بحن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت واإلاٗجىْ ،
َ
ٌٗؼ بلحها ؤي صو ٍع
ججاَل
٣ٞؿ ٌم
َ
في الخدىٍل ،و٢ؿم آزغ بال ٜفي ببغاػ ُ٢متها ،وع ٌٞؤن ج٩ىن ؤزغا لٗامل ،بل هي همِ جدىٍل
َ
ؤبغػ
مؿخ٣ل له صوعٍ ال٨بحر في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى ،ومً ؤواثل ؤصخاب َظا الغؤي :زلُل ٖماًغة ،خُض
ٌ
ُ٢مت ٌ
وؤزغ في
ُ٢مت الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في الخإزحر ٖلى اإلاٗجى قإجها قإن ؤي ٞىهُم في ال٩لمت ،له
َ
ُ ّ
ّ
د٣٣ا إلاا في هٟـ اإلاخ٩لم مً مٗجى
مٗان ،ومً ز َّم ً٩ىن حُٛحرَا م ِ
ؤلاٞهاح وؤلاباهت ٖما في الىٟـ مً ٍ
ُ
(ألاؾض) ًضع ٥الؿام٘ ؤهه ؤعاص ؤن ًى٣ل له زبرا ،ول٨ىه
ًغٍض ؤلاباهت وؤلاٞهاح ٖىهٞ ،ةطا ٢ا ٫اإلاخ٩لم:
َ
َ
(ألاؾض) َّ
ٞةن اإلاٗجى ًخٛحر بلى مٗجى الخدظًغ الظي ًغٍضٍ اإلاخ٩لم ،ومً ز َّم ٟٞىهُم (الخغ٦ت)
بن ٢ا:٫
حُٛحر للمٗجى ،وال ًم ً٨حُٛحر ؤي ٞىهُم آزغ٧ ،إن ّ
َى الٟىهُم الىخُض َىا الظي في حُٛحرٍ ٌ
ٌٛحر
ِ
نىث الؿحن بالكحن ،ؤو الهمؼة بالٟاء ،بط بخُٛحر َظٍ اإلاىعُٞماث جخٛحر الهىعة الظَىُت التي حكحر
بلحها ٧لمت (ؤؾض) ،ؤما حُٛحر الخغ٦ت ٞهى ًاصي بلى نىعة طَىُت ظضًضة ل٨جها مغجبُت باألولى بؿبب،
وهي لِؿذ بداظت بلى ٧لمت ُج َّ
٣ضع مً الؿُا ،١وال بداظت بلى ٖال٢ت ؤلاؾىاص التي هي ع ً٦عثِـ في
بىاء الجملت الٗغبُت.
و٢ض َّ
جدب٘ ٖماًغة بٌٗ ألاؾالُب الٗغبُت ألازغي٧ :الخدظًغ وؤلاٚغاء ،والازخهام ،وؤؾماء
ألاٗٞا ،٫والاؾم اإلاىهىب بٗض واو اإلاُٗت ،والٟٗل اإلاىهىب بٗضَاّ ،
وممحز ٦م الخبرًت ،واؾخيخج مً
ِ
٧ل َظٍ ألاؾالُب ؤن حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت َى الٗىهغ الظي ّ
خى ٫الجملت مً مٗجى بلى مٗجى
مدظوًَٟ ٝغ ُ
ى خغ٦ت بٖغابُت مُٗىت ٖلى ٧ل
لٗامل
ظضًض ،ومً ؤؾلىب بلى آزغ ،ولِـ حُٛحرَا ؤزغا
ٍ
ٍ ِ
٧لمت ،ولظل ٪عؤي ؤن الىداة ؤؾغٞىا في البدض ًٖ اإلابرع والٗامل في ٧ل خغ٦ت بٖغابُت ،في خحن ؤهه
٧ان ٖلحهم ؤن ًىٓغوا لها ٖلى ؤجها هدُجت للخُٛحر في اإلاٗجى ولِؿذ هدُجت لدؿلِ ٖامل(.)1
والظي ًخإمل ما طَب بلُه ٖماًغة ًغي بىيىح ؤهه اهُل ٤مً ٨ٞغة آمً بها وهي بلٛاء الٗامل،
وبظل٧ ٪ان ٖلُه ٖؼو ؤي حُٛحر في اإلاٗجى بلى الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،باٖخباعَا ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل
ُّ
َ
(ألاؾض) َّ
٢ضع البيُت
٢اثما بظاجه ،وَظا ما ّؤصي بلى ج٩لٟه في جسغٍج التراُ٦بٟٞ ،ي الترُ٦ب الؿاب٤
(ًُ )1ىٓغٖ :ماًغة ،زلُل ،في هدى اللغت وجشاهيبها2484( ،م) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.252 -215 :
313

ُ
ُ
(ألاؾض) مغٞىٖا لِكحر
ألاؾض) زم ظغي ٖلُه جدىٍل بالخظٞ ،ٝهاع الترُ٦ب
الٗمُ٣ت ٞحها بإجها (َظا
َ
بلى مٗجى الخبرًت ،وإلاا ؤعاص ؤن ٌُ ّ
ٗبر ًٖ مٗجى الخدظًغ َّ
(ألاؾض) .وَظا
ٚحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت بلى الىهب
ِ
زُإ في ج٣ضًغ البيُت الٗمُ٣ت .ومشا ٫آزغٟٞ :ي ظملت (بًا ٥ا ِإلاغ َاء) ًجٗل بيُتها الٗمُ٣ت ٢بل
الخدىٍل (ؤهذ واإلاغ ُاء) ٩ُٞىن (اإلاغ ُاء) مُٗىٞا ٖلى ألاو ٫مغٞىٖا والخبر مدظوٞا ًُٟهم مً
ُّ ٌ
ْ
ٌ
(اخظع) ،وجابٗه في طل ٪الؿُٗض
ْاَغ ٢اصٍ بلُه ٞغا ُعٍ مً ج٣ضًغ الٗامل
الؿُا ،)1(١و٧ل َظا ج٩ل٠
قىى٢ت(.)2
َ
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت بىنٟها همُا مً ؤهماٍ الخدىٍلَ ،
وٖؼ ْوا مشل
وفي م٣ابل طل ٪ججاَل آزغون
َظٍ ألاؾالُب بلى ؤهماٍ الخدىٍل ألازغي ،ومً َاالءٖ :بضٍ الغاظخي( ،)3وؾمحر اؾخِخُت( ،)4وجِؿحر
ِٖسخى( ،)5ودمحم خماؾت ٖبضاللُُ ،)6(٠وخؿام البهيؿاوي( ،)7وخلُمت ٖماًغة( ،)8وَضي
الىُٗمي( ،)9وٖبضالخلُم بً ِٖسخى( ،)10وعابذ بى مٗؼة( ،)11وابتها ٫الباع( ،)12وبى قاعب زامغ(.)13
وَ٨ظا ًٓهغ ؤن ؤٚلب الظًً جىاولىا ؤهماٍ الخدىٍل لم ُّ
ٌٗضوا الخغ٦ت ؤلاٖغابُت همُا مً
َ
ؤهماٍ الخدىٍل ،ومً ز َّم لم ًٟغصوا لها ٞهىال في مالٟاتهم التي زههىَا لخىاو ٫ؤهماٍ الخدىٍل،
(ًُ )1ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.231 :
(ً )1ىٓغ :قىى٢ت ،الؿُٗض ،بييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء اإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي ،مغظ٘ ؾاب،٤
م.253 – 252 :
(ًُ )3ىٓغ :الغاظخيٖ ،بضٍ ،الىدى اللشبي والذسط الحذًث2483( ،م).
(ًُ )4ىٓغ :اؾخِخُت ،ؾمحر ،ألاهماغ الخدىٍليت في الجملت الاظخفهاميت اللشبيت2484( ،م).
(ًُ )5ىٓغِٖ :سخى ،جِؿحر ،ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت2484( ،م).
(ًُ )6ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي2442( ،م).

(ًُ )7ىٓغ :البهيؿاوي ،خؿام ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي2441( ،م).
(ًُ )8ىٓغٖ :ماًغة ،خلُمت ،الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء ،دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشة1221( ،م).
(ًُ )9ىٓغ :الىُٗميَ،ضي ،أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت ،دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ كمشان
ً
أهمىرحا)1224( ،م).
(ًُ )10ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت1222( ،م).
(ًُ )11ىٓغ :بى مٗؼة ،عابذ ،الخدىٍل في الىدى اللشبي1224( ،م).
(ًُ )12ىٓغ :الباع ،ابتها ،٫مـاهشهـشٍت الخدىٍل كىذ حشمعيي في الذسط الىدىي اللشبي 1224( ،م).

(ًُ )13ىٓغ :زامغ ،بى قاعب ،ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت ،وأزشها الذاللي في الخؼاب اللشآوي (ظىسة
ً
أهمىرحا)1221( ،م).
الىهف
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والٛغٍب ؤه ٪ججض مجهم مً ً٣ى ٫نغاخت" :الحشهت كىصش مً كىاصش الخدىٍل في الجملت الٟٗلُت
ّ
جازغ في اإلاٗجىٞ ،اإلٖغاب َى ؤلاباهت ًٖ اإلاٗاوي باأللٟاّ ،وَى ّ
مىض ٌر للمٗجى ختى ُٖ ّض ؤهه اإلاٗجى
ِ
ِ
بظاجهٞ ،هى ّ
ًبحن اإلاٗجى بازخال ٝؤوازغ ال٩لمت ،والىداة ًىٓغون بلى الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٖلى ؤجها ع ٌ
مؼ
ً٨ؿب ال٩لمت مٗجى ،ولِؿذ ؤزغا مً آزاعٍ").(1
و٧ل َاالء ًّخ ُ
٣ٟىن ٖلى صوعَا في اإلاٗجىٞ ،بًٗهم ّ
وؾ٘ صاثغتها وظٗل لها صوعا في حُٛحر اإلاٗجى
الضالليّ ،
ويُ٣ها آزغون في جدضًض اإلاٗجى بالىُْٟي الىدىي.
ُ
ّ
"وؤ ّ
َ
ٖ٣ب ٖلى ٦الم ؤؾخاطها
(ألاؾض) :
مٗل٣ا ٖلى جدلُل زلُل ٖماًغة لترُ٦ب
ِ
ً٣ى ٫جِؿحر ِٖسخى ِ
ُ
(ألاؾض) و
الجلُل :بإن الخغ٦ت لِؿذ ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل؛ ألن البيُت الٗمُ٣ت للجملخحن

َ
(ألاؾض) لِؿذ واخضة ٞ ....الخغ٦ت ؤلاٖغابُت لم ّ
جدى ٫الجملت مً زبرًت بلى ظملت جدظًغٍت ،بل
خضصث لىا البيُت الضاللُت للجملخحن ،ومً َز َّم ّ
خضصث البيُت الٗمُ٣ت لهما ،وَظا ًا٦ض ما ٢اله
الؼظاجي( :و٦ظل ٪ؾاثغ اإلاٗاوي ،ظٗلىا َظٍ الخغ٧اث صالثل ٖلحها لُدؿٗىا في ٦المهم ،وٍ٣ضمىا
الٟاٖل بن ؤعاصوا طل ،٪ؤو اإلاٟٗىٖ ٫ىض الخاظت بلى ج٣ضًمه ،وج٩ىن الخغ٧اث صالت ٖلى اإلاٗاوي)،

ٞالظي ؤطَب بلُه ؤن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت جضٖ ٫لى اإلاٗجىٞ ،هي ٖىهغ َام في جدضًض البيُت الضاللُت
للجملت ،وال ؤج ٤ٟم٘ مً َ
صٖىا بلى بؾ٣اٍ الٗامل"(.)2
وما ط٦غٍ جِؿحر ِٖسخى مً (ؤن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٖىهغ مهم في جدضًض البيُت الضاللُت للجمل)
ٌؿخلؼم الخٗلُ ٤بإهه ً٣هض اإلاٗجى الىُْٟي (الىدىي) ،بضلُل اؾدكهاصٍ ب٣ى ٫الؼظاجي الظي
ّ
جدضر ًٖ مٗاوي الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت وؤلاياٞت ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤهه ؤعص ٝال٣ى" :٫بإن الخغ٦ت
ُظٗلذ دالبل كلى أبىاب هدىٍت  ،وهي الؿبُل في الٗغبُت بلى جدضًض وٞهم البيُت الضاللُت ،ومً زم
البيُت الٗمُ٣ت"(.)3
وهي ال٨ٟغة التي خغم دمحم ٖبضاللُُ ٠خماؾت في ٦خابه( :الٗالمت ؤلاٖغابُت في الجملت) ٖلى
جإُ٦ضَا ،بط ٌُكحر بلى ؤن اإلاٗجى الضاللي ًإحي هدُجت لٗضص مً اإلاٗاوي املخخلٟت في جغُ٦ب الجملت ،مجها:
(ً )1ىٓغ :الىُٗميَ ،ضي مى ،٤ٞأهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في اللشآن الىشٍم (ظىسة آٌ
كمشان أهمىرحا) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 :

(ِٖ )2سخى ،جِؿحر دمحم ،ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15 :
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.15 :
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اإلاٗجى الهغفي ،واإلاٗجى الىدىي ،واإلاٗجى اإلاعجميٞ ،الىداة ب٣ىلهم( :بن ؤلاٖغاب ً٨ك ًٖ ٠اإلاٗاوي)
٢هضوا بها اإلاٗاوي الىُُْٟت مً ٞاٖلُت ومٟٗىلُت  ...بلخ ،وَظا ًا٦ض ؤجهم ٧اهىا ّ
ًدؿىن ؤن
الٗالماث ؤلاٖغابُت ٢غاثً لُٟٓت حؿاٖض ٖلى ٦ك ٠اإلاٗجى الىُْٟي لل٩لمت اإلاٗغبت ،وؤما في الخاالث
التي ج٣ٟض ٞحها الٗالماث ؤلاٖغابُت وُْٟتها في الضاللت ٖلى اإلاٗاوي الىُُْٟت ٞخخسظ لها ٢غاثً ؤزغي
ُ
حٗحن ٖلى ظالء اإلاٗجى صوجها(.)1
ًّ
وم٘ ؤن ٖبضالخلُم بً ِٖسخى ال ُّ
ٌٗض الخغ٦ت ؤلاٖغابُت همُا مؿخ٣ال مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وٍإحي
بها في بَاع الخضًض ًٖ همِ الخدىٍل بالخظ ،ٝوٍجٗلها واخضة مً اإلاباصت الٗامت للخظ ،ٝبال ؤهه
عبِ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت باإلاٗجى ،وظٗل لها صوعا في بُان وُْٟت الغ ً٦اللٛىي صازل الترُ٦ب ،و ْ
صوعا
ًّ
ؤؾاؾُا في ال٨ك ًٖ ٠البيُت اإلاًمغة في الترُ٦ب الؿُخي؛ ألجها جىضر الٗال٢اث اإلاٗىىٍت مً
زال ٫الٗال٢اث الترُ٦بُت(.)2
مً زال ٫الٗغى الؿابً ٤م ً٨ال٣ى ٫بجهم وإن لم ُّ
ٌٗضوا الخغ٦ت ؤلاٖغابُت همُا مً ؤهماٍ
الخدىٍل آمىىا بضوعَا في جدضًض البيُت الٗمُ٣ت ،وَظا ًُلخٔ بىيىح في ٖباعة جِؿحر ِٖسخى" :وهي
الؿبُل في الٗغبُت بلى جدضًض وٞهم البيُت الضاللُت ،ومً زم البييت اللميلت"( ، )3وٖباعة ٖبض الخلُم
بً ِٖسخى " :ولها صو ٌع ؤؾاسخي في ال٨ك ًٖ ٠البييت اإلاظمشة في الترُ٦ب الؿُخي"(.)4
ُ
وبٗض ؤن زبذ صوع الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ال٨ك ًٖ ٠البيُت الٗمُ٣تً ،ب٣ى الؿااَ :٫ل حٗض
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل؟
ومً َىا وظب اؾترظإ بٌٗ حٗاعٍ ٠البيُت الٗمُ٣ت وُُٟ٦ت جدىٍلها بلى بيُت ؾُدُت،
ٞالبيُت الٗمُ٣ت هي :بيُت يمىُت جخمشل في طًَ ؤلاوؿان ،وَٗ٨ؿها الخخاب٘ ال٨المي اإلاىُى ١الظي
ً٩ىن في البيُت الؿُدُت ،وبمٗجى آزغ :هي التي جدضص اإلاٗجى ،زم ّ
جخدى ٫بلى البيُت الخاعظُت هدُجت
حُٛحراث لٛىٍت و٢ىاٖض جدىٍلُت جدضر ٞحها ،والخدىٍل َى اإلاؿاوَ ًٖ ٫ظٍ الخُٛحراث والٗملُاث

(ً )1ىٓغٖ :بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،اللالمت ؤلاكشابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م- 112 :
.143
(ًُ )2ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.52 :
(ِٖ )3سخى ،جِؿحر دمحم ،ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.15 :
(ًُ )4ىٓغِٖ :سخىٖ ،بضالخلُم ،اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.52 :
316

التي جدضر في التراُ٦ب ،ومً َظٍ الخُٛحراث التي خضزذ في ؾُذ الجملت حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت؛
وألظل َظا ؤم - ً٨مً ٚحر ّ
جغصص  -اٖخباع الخغ٦ت ؤلاٖغابُت واخضة مً ؤهماٍ الخدىٍل.
َ
ومً ز َّم ًم ً٨حٗغٍ ٠الخدىٍل بالخغ٦ت ؤلاٖغابُت بإهه :حُٛحر الٗالمت في ؤوازغ ال٩لماث بؿبب

ُّ
حٛحر وْاثٟها الىدىٍت ،ولخد ٤ُ٣ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص.

ل ً٨الظي ظٗل الٛا لبُت ًخجاَلىجها ٗ٦ىهغ جدىٍل ،هي ؤجها في الٛالب ال جإحي مؿخ٣لت بىٟؿها
جدىٍل مؿاٖضٞ ،خخًاٞغ م٘ ٚحرَا مً بُ٣ت ؤهماٍ الخدىٍل في الُ٣ام بالبيُت
بل جإحي ٗ٦ىهغ
ٍ
َ
(ألاؾض) الظي ؾب٣ذ مىا٢كخه ،والظي ًخطر ّؤن ُٞه
الؿُدُت للترُ٦ب ،وَظا ًٓهغ مشال في جغُ٦ب

َ
ألاؾض).
ٖىهغا آزغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،وَى الخدىٍل بدظ ٝالٗامل ،وبىِخه الٗمُ٣ت( :اخظع

و٢ض ؾب٣ذ بلى َظٍ ال٨ٟغة ؤعٍج خامض التر ٥في عؾالتهاٖ( :ىانغ الخدىٍل الترُ٦بي في اإلاشل
الٗغبي في يىء ٖلم اللٛت اإلاٗانغ)( )1خُض ؤٞغصث الخغ٦ت ؤلاٖغابُت بٟهل اٖخبرث ُٞه الخغ٦ت
ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍلَّ ،
وبُيذ ؤن للٗالمت ؤلاٖغابُت ٖال٢ت واضخت م٘ بٌٗ ٖىانغ الخدىٍل،
ٞخ٩ىن مؿاٖضة للٗىهغ الغثِـ ،وجتر ٥له خغٍت الخى٣ل ؤو الازخٟاء في البيُت الؿُدُت للجملت،
وٍ٩ىن طل ٪في ٖىهغي الغجبت والخظٞ ،ٝترجبِ الحشهت ؤلاكشابيت بالشجبت خُض جاصي اإلاٗاوي
الىُُْٟت لؤللٟاّ ،وججٗل التراُ٦ب اللٛىٍت ؤ٦ثر َىاُٖت ومغوهت ،وبظل٩ً ٪ىن للٗالمت ؤلاٖغابُت
صو ٌع باعػ في الخدىٍل بالغجبت؛ ألن ازخٟاءَا ًاصي بلى زباث الغجبت ،و٦ظل ٪الخا ٫في الخظٞ ٝترجبِ
ؤزغ ًسلٟه الٗامل الٓاَغ ؤو ّ
الحشهت ؤلاكشابيت بالحزف؛ ألن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت هي ٌ
اإلا٣ضعٞ ،خض٫
ّ
باً ١خمشل في الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،ؤما في خالت
ٖلى الٗامل املخظو ٝمً البيُت الؿُدُت ،ل ً٨ؤزغٍ ٍ
الؼٍاصة ٞال جلٗب الخغ٦ت ؤلاٖغابُت صوعا في الخدىٍل بالؼٍاصة؛ ألجها ٖىهغ َم ْب َجى ال مٗجىٞ ،هي جدأٞ
ٖلى ؾالمت اإلابجى مً الىاخُت الك٩لُتٞ ،خإحي ا٢خًاء للٗىهغ الجضًض الظي صزل ٖلى الجملت
الخىلُضًت ،وللخٟاّ ٖلى صخت الجملت هدىٍا( ،)2وُٞما ًلي جىيُذ لهظا الىىٕ مً خغ٧اث
٦خدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤو ال؟
الا٢خًاء ،وما بن ُٖض
ٍ

( )1التر ،٥ؤعٍج خامض  ،كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت اإلالاصش ،مغظ٘ ؾاب ،٤م214:
.211( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.245 -243:
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خشهت الاكخظاء
ؾب ٤ال٣ى ٫بن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ُٖ ّضث همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل؛ ألجها بظغاء جدىٍلي اٖتري
ُ
ُ
الترُ٦ب لخد ٤ُ٣ؤلاباهت ًٖ مٗجى مٗحنّ ،
ٞدى ٫البيُت الٗمُ٣ت بلى بيُت ؾُدُت ،وط ِ٦غ بإجها همِ
ُ
َ
بٌٗ ألاهماٍ ألازغي التي ظاءث في الترُ٦ب هٟؿه٧ ،الخظ ٝوإٖاصة
ًٌٗض
جدىٍل مؿاهض،
ٍ
ٌ
الترجِب ،ل ً٨الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ؤخُاها ال ً٩ىن لها صو ٌع في اإلاٗجى ،بهما هي خغ٦ت ا٢خًاَا صزى ُ٫
ُ
ٖىهغ ظضًض في الترُ٦بّ ،
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت خٟاْا ٖلى صخت الجملت ًّ
هدىٍا ،واحؿا٢ا م٘
ٞخٛحرث
ٍ
ٍ
ال٣ىاٖض الىدىٍت ،و٢ض ؤقاع لها زلُل ٖماًغة في خضًشه ًٖ الخدىٍل بالؼٍاصةَّ ،
ٞبحن ؤن َىا٥
ٖىانغ جضزل ٖلى الجملت الخىلُضًت ،مشل( :بن وؤزىاتها ،ؤو ٧ان وؤزىاتها ،ؤو ؤٗٞا ٫الكغوٕ
ّ
َ
وجخدى ٫بلى ظملت
مٗاوي ظضًضة للجملت،
والغجخان واإلا٣اعبت  ...بلخ)ٞ ،خاصي َظٍ الٗىانغ
جدىٍلُت ،وج٣خطخي خغ٦ت بٖغابُت  ،ل ً٨ال ً٩ىن لهظٍ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت صو ٌع في اإلاٗجى ،بهما هي خغ٦ت

ٌ
مجتهض)  ٞـ ُّ
(ٖلي) مبخضؤ و
ا٢خًاء لِـ ٚحر ،وإهما الضوع للٗىهغ طاجهٞ ،مشال في جغُ٦بٖ( :لي
(مجتهض) زبر ،ل ً٨بطا ؤصزلذ ٖلُه ّ
(بن ؤو بخضي ؤزىاتها) ؤزظ ٌ
(ٖلي) الٟخدت ا٢خًاء لؤلصاة
الىاسخت ّ
ٌ
(مجتهض) الٟخدت ا٢خًاء للٟٗل
(بن) ،وؤما بن ؤصزلذ ٖلُه (٧ان ؤو بخضي ؤزىاتها) ؤزظ
الىا٢و (٧ان) (.)1
َ
ّ
خغ٦ت الا٢خًاء َظٍ هىٖا مً ؤهىإ ؤلاخال ،٫خُض ّ
وٖض خؿام البهيؿاوي
جم "بخال ٫الٟخدت
مدل الًمت في اإلاغ٦ب الاؾمي زبر ٧ان ،وجم بخال ٫الؿ٩ىن مدل الًمت في اإلاغ٦ب الٟٗلي
املجؼوم"(" ، )2وجم بخال ٫الٟخدت مدل الًمت في اإلاغ٦ب الاؾمي بؿبب جإزحر الخغ ٝالىاسخ
َّ
(ؤن)"( ،)3و٦ظلٗٞ ٪لذ ابتها ٫الباعٞ ،مشال في (ًْ وؤزىاتها) التي جضزل ٖلى الجملت الاؾمُت (ػ ٌٍض
ٌ
زان ،وٍدهل ٞحهما (اؾدبضا٫
٧اجب) ُٞخدى ٫اإلابخضؤ بلى مٟٗى ٫ؤو ،٫وٍخدى ٫الخبر بلى مٟٗى ٍٍ ٫

(ٖ )2ماًغة ،زلُل ، ،في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.221 – 222 :
( )2البهيؿاوي ،اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.248 :
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.231 :
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ُ
ُ
بالخغ٦ت ؤلاٖغابُت) خُض اؾدبضلذ بٗالمت الغٖ ٘ٞالمت الىهب( ،)1و٦ظل ٪اإلاىاصي اإلاٟغص (ًا ػ ٍُض)
ُ
ُ
البىاء ٖلى الًم(.)2
خلذ ُٞه خغ٦ت البىاء مدل ٖالمت ؤلاٖغاب ٞاؾدبض ٫بالىهب
وملخو ال٣ى :٫بن خغ٦ت الا٢خًاء َظٍ هدُجت لؼٍاصة ٖىهغ ظضًض في الترُ٦ب ،مما ٌٗجي ؤن
وظىصَا ًتزامً م٘ ٖىهغ الخدىٍل (الؼٍاصة)ٞ ،هي لِؿذ ٖىهغ جدىٍل؛ بضلُل ؤهه بطا ُخ ِظٝ
اإلا٣خطخي طَبذ خغ٦ت الا٢خًاءٞ ،ةطا خظٞذ (بن الىاسخت)ٖ -لى ؾبُل اإلاشا - ٫عظ٘ الاؾم مبخضؤ
مغٞىٖا ،وإطا خظٞذ (لً الىانبت للٟٗل اإلاًاعٕ) عظ٘ الٟٗل مغٞىٖا ،بسال ٝالخغ٦ت ؤلاٖغابُت في
ُ
ُ
َ
َ
ألاؾض) ٞةهما جيء بها لبُان مٗجى الخدظًغ ،وؾىاء ؤيمغ الٗامل ؤو ؤْهغٞ ،ةن الخغ٦ت
(ألاؾض
٧لمت
باُ٢ت.
َّ
جدىٍل ب ـ (ؤلاخالَّ )٫
ملجغص ؤهه خلذ
ولِـ صخُدا ؤن ًُُلٖ ٤لى خغ٧اث الا٢خًاء َظٍٖ :ىهغ
ٍ
ٌ
ّ
ٖىهغ َ
ّ
م٩ان َ
خغ٦ت َّ
ٌ
مخًمىا مٗىاٍ ،م٘
آزغ
مدل خغ٦ت ؤزغيٞ ،اإلخالً ٫خمشل في ؤن ًدل
ٞحها
ِ
بياٞت صاللت ظضًضة( ،)3والضاللت َىا لم جخد ٤٣بدغ٦ت الا٢خًاء بهما ٧اهذ بٗىهغ الؼٍاصة الظي
جمذ بياٞخه في الترُ٦ب.
ومً َىا ًٓهغ الٟغ ١بحن خغ٦ت الا٢خًاء التي ال ّ
حٗض همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وبحن الخغ٦ت
ّ
وجد ٤٣ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى الٗمُ ٤اإلاغاص.
ؤلاٖغابُت التي جاصي اإلاٗاوي الىُُْٟت لؤللٟاِّ ،
وُٞما ًلي بٌٗ الكىاَض التي ازخلٟذ ٞحها الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٞازخل ٠الخىظُه ؤلاٖغابي،
وْهغث الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل:
ﱖﱠ(٢ ،)4غؤ ظمهىع
ﱗ
ﱒﱔ ﱕ
ﱓ
ٟٞي ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ٌ
الؿبٗت (ٚكاوة) بالغ ،٘ٞو٢غؤ ٖانم بغواًت اإلاًٟل الًبي (ٚكىة) بالىهب(.)5
(ً )1ىٓغ :الباع ،ابتها ،٫مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت هـشٍت جدليليت،
مغظ٘ ؾاب ،٤م211 :
(ً )2ىٓغ :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.124 :
(ٖ )3ماًغة ،خلُمت ؤخمض ،الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء ،دساظت جدليليت في طىء اإلاىاهج اإلالاصشة ،مغظ٘
ؾاب ،٤م.118 :
( )4ؾىعة الب٣غة ،مً آلاًت.5 :
( )5ابً مجاَض ،ؤخمض بً مىسخى بً الٗباؽ الخمُمي ،العبلت في اللشاءاث ،جد :٤ُ٣قىقي يُ( ،1ٍ،٠مهغ :صاع
اإلاٗاع2482،ٝم) ،م.242 ،242 :
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ٞإما ٢غاءة الغٗٞ ٘ٞلى ؤن (ٚكاوة) مبخضؤ مازغ وظىبا؛ ألهه ه٨غة ،والخبرٖ( :لى ؤبهاعَم) قبه
ظملت م٣ضم وظىبا ،والىاو ٖاَٟت لهظٍ الجملت الاؾمُت ٖلى الجملت الٟٗلُت ٢بلها وهي( :زخم هللا
ٖلى ٢لىبهم)ٞ ،اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظٍ ال٣غاءة (زخم هللا ٖلى ٢لىبهم وٖلى ؾمٗهم)( ،وٖلى ؤبهاعَم
ٚكاوة).
وؤما ٢غاءة الىهب ٗٞلى ؤن (ٚكاوة) مٟٗى ٫به لٟٗل مدظو ٝوالخ٣ضًغ( :وظٗل ٖلى ؤبهاعَم
ٚكاوة) ،والىاو ٖاَٟت لهظٍ الجملت الٟٗلُت ٖلى الجملت الٟٗلُت ٢بلهاٞ ،اإلاٗجى الٗمُ ٤في َظٍ
ال٣غاءة (زخم هللا ٖلى ٢لىبهم وٖلى ؾمٗهم)( ،وظٗل ٖلى ؤبهاعَم ٚكاوة ٞال ًغون الخ.)٤
وٍٓهغ ُٞما ؾب ٤ؤن ازخال ٝالخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت (ٚكاوة) ّؤصي بلى ازخال ٝالخىظُه
ؤلاٖغابي؛ جبٗا الزخال ٝاإلاٗجى الٗمُ ٤في ّ
٧ل مجهماٞ ،ب٣غاءة الغ٩ً ٘ٞىن اإلاٗجى الٗمُ ٤ظملت اؾمُت،
ٍ
َ
َ
َ
والخٗبحر بالجملت الاؾمُت ًضٖ ٫لى الشبىث مما ً٣ىي اإلاٗجى ،ومً ز َّم ً٩ىن َُٖ ٠الجملت الاؾمُت
(ٖلى ؤبهاعَم ٚكاوة) ٖلى الجملت الٟٗلُت (زخم هللا ٖلى ٢لىبهم) ،وَظا مما ًؼٍض ألاؾلىب جىُ٦ضا،
خُض بضؤ بالجملت الٟٗلُت ألن الٟٗل ٢ض و ٘٢وٞغ ٙمىه ،زم ُٖٖ ٠لحها الجملت الاؾمُت التي جُٟض
الشبىث.
َ َ
وؤما في ٢غاءة الىهب٩ُٞ ،ىن اإلاٗجى الٗمُ ٤ظملت ٗٞلُت ،وبظل ٠ُٖ ٪بحن ظملخحن ٗٞلُخحن،
وألاؾلىب َظا ؤ٢ل ٢ىة وجإُ٦ضا مً ألاؾلىب في ٢غاءة الغ.٘ٞ
وال٣غاءجان ٞهُدخان ،ول٢ ً٨غاءة الغ ٘ٞؤ٢ىي؛ ألجها ٢غاءة الجمهىع ،وألجها ال جدخاط بلى ج٣ضًغ
ٗٞل مدظو ٝهانب ل ـ (ٚكاوة) ،وألن الترُ٦ب اقخمل ٖلى الٟٗلُت والاؾمُتَّ ،
و٢ضم الٟٗلُت

ّ
للضاللت ٖلى و٢ىٖها ،وؤزغ الاؾمُت للضاللت ٖلى الشبىث(.)1

و٦ظل ٪في ٢ىله حٗالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﭐ ﭐﱠ(.)2

ﭐ

(ً )1ىٓغٖ :لي ،ظماٖ ٫بضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم ،اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت دالليت في اللشاءاث
العبم( ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب1222 ،م) ،م.13 ،11 :
( )2ؾىعة الىاٗ٢ت ،مً آلاًاث.11 - 25 :
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(خىع ٌ
ٌ
ٖحن)
٣ٞض ازخلٟذ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت (خىع ٖحن) ،خُض ٢غؤ ظمهىع الؿبٗت
ٖحن) بالجغ ٞحهما(.)1
بالغ ،٘ٞو٢غؤ خمؼة وال٨ؿاجي وٖانم بغواًت اإلاًٟل الًبي ٍ
(خىع ٍ
ٞإما ٢غاءة الغٗٞ ٘ٞلى ؤن ٧لمت (خىع) مُٗىٞت ٖلى ولضان ،والخ٣ضًغًُ( :ىٖ ٝلحهم ولضان
وخىع ٌ
خىع) ؤو (ٞحهما ٌ
ٖحن)،ؤو ٖلى ؤجها مبخضؤ لخبر مدظو ٝج٣ضًغٍ( :لهم ٌ
مسلضون ٌ
خىع).
(بإ٧ىاب وؤباعٍٞ ،)٤اإلاٗجى الٗمًُُ :٤ىٖ ٝلحهم ولضان
ؤما الجغ ُ٣ٞلُٟٖ :ا ٖلى املجغوع
ٍ
وبدىع ٖحن) ،و٢ا٫
وخىع ٖحن ،وُ٢لَ :ى ٖلى مٗجى (وٍىٗمىن بهظا ٧له
مسلضون ب٨ظا و٦ظا
ٍ
ٍ
وخىع(.)2
ولخم
ظىاث
الؼمسكغيُٟٖ :ا ٖلى ظىاث الىُٗم٧ ،إهه ٢اَ :٫م في ٍ
ٍ
ٍ
وٞا٦هت ٍ
وٍٓهغ ُٞما ؾب ٤ؤن ازخال ٝالخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت (خىع) ّؤصي بلى ازخال ٝالخىظُه
ؤلاٖغابي؛ جبٗا الزخال ٝاإلاٗجى الٗمُ ٤في ّ
٧ل مجهما ،وٍٓهغ بىيىح  ٠ُ٦خاو ٫الٗلماء جدلُل
ٍ
الترُ٦ب وجىيُذ اإلاٗجى الٗمُ ٤في جٟؿحرَم.
ومً ؤمشلت حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت الظي ّؤصي بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي:
٢ىله حٗالى:ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ(.)3
ٞالكاَض في ٧لمت (ؤعظل٨م) خُض وعصث في بٌٗ ال٣غاءاث ال٣غآهُت مىهىبت ومجغوعة٣ٞ ،غؤ
َ
ها ٘ٞوابً ٖامغ وال٨ؿاجي وٖانم في عواًت خٟو بالىهب (وؤعظل٨م) ،و٢غؤَا البا٢ىن بالجغ
ظل٨م) (.)4
(وؤع ِ
َ
َ
وظىَ٨م َ
وؤًضً٨م بلى اإلاغا ٤ٞوؤعظل٨م بلى الٗ٨بحن)،
ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤في ٢غاءة الىهب (اٚؿلىا
وٖلُه ٞخ٩ىن (ؤعظل٨م) مُٗىٞت ٖلى (وظىَ٨م).
ظل٨م بلى الٗ٨بحن) ،وٖلُه ٞخ٩ىن
ؤما في ٢غاءة الجغ ٞاإلاٗجى الٗمُٞ( :٤امسخىا بغئوؾ٨م وبإع ِ
(ؤعظل٨م) مُٗىٞت ٖلى (بغئوؾ٨م) وَظا ُٞه بظاػة ٖلى اإلاسر بالخٟحن بكغوٍ ط٦غَا ال٣ٟهاء.
( )1ابً مجاَض ،ؤخمض بً مىسخى ،العبلت في اللشاءاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.311 :
(ً )2ىٓغ :ؤبى خُان ألاهضلسخي ،جفعحرالبدشاملحيؽ ،مغظ٘ ؾاب.123 /8 ،٤
( )3ؾىعة اإلااثضة ،مً آلاًت.3 :
( )4ابً مجاَض ،ؤخمض بً مىسخى ،العبلت في اللشاءاث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.141،141 :
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ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٢غاءة الىهب َى وظىب ٚؿل الغظلحن ٖىض ٦كٟهما ،وؤما في ٢غاءة الجغ
ّ
ٞالخ٨م ال٣ٟهي ٞحها َى وظىب مسر الغظلحن ٖىض ؾترَما بالخٟحن.
"واإلاالخٔ ؤن حُٛحر الٗالمت ؤلاٖغابُت مً الٟخدت بلى ال٨ؿغة في ٧لمت (ؤعظل٨م) ؤصي بلى حُٛحر
ّ
الخالت ؤلاٖغابُت لل٩لمت مً الىهب بلى الجغ ،وحُٛحر الخىظُه ؤلاٖغابي؛ مما ؤزغ في الل ٟٔخُض بن
ّ
٢غاءة الىهب ؤز ٠مً ٢غاءة الجغ ،وؤزغ في اإلاٗجى خُض بن ٢غاءة الىهب في الٛؿل ٖىض ٦ك٠
ألاعظل ،و٢غاءة الجغ حٗجي ؤهه ًجىػ مسر ألاعظل اإلاؿخىعة بالخٟحن خؿب قغوٍ ال٣ٟهاء في طل،٪
ُ
وٖلُه ٞال٣غاءجان ٧ل واخضة لها مٗجى ،وحكحر بلى خ٨م قغعي ،وَظا هاجج  ِ٣ٞمً حُٛحر الٗالمت
ؤلاٖغابُت؛ ولظا ٞالٗالمت ؤلاٖغابُت لها ُ٢مت صاللُت ٦بحرة ًّ
ظضا ،خُض بن حُٛحرَا ٌٛحر اإلاٗجى وٍازغ في
الل.)1("ٟٔ
ً٣ى ٫دمحم خماؾت" :بن حٗضص ألاوظه ؤلاٖغابُت في ال٣غآن له صاللخه الخانت ،مً خُض بهه هو
م٨خىب ،و٧ل وظه مً ألاوظه له مٗجى زام٢ ،ض ًترجب ٖلُه خ٨م مً ألاخ٩ام الكغُٖت ،والىداة
بهيُٗهم َظا ًداولىن ؤن ّ
ً٣ضمىا الاخخماالث اإلام٨ىت في َظا الىو"(.)2
ِ

جشاهيب الؼالق املحىلت بخغيحرالحشهت ؤلاكشابيت في (الىىهب الذسي):
مً جغاُ٦ب الُال ١التي حَّ ٛحرث ٞحها الخغ٦ت ؤلاٖغابُت َّ
ٞخٛحر الخ٨م ال٣ٟهي:

ٌ
ُ
كىٌ الشاكش :فأهذ ػالق والؼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق كضٍمت

ٌ
زالر ومً ًبذأ أكـ ـ ـ ـ ـ ُّـم وأؿلـ ـ ـ ـ ـ ــم

ُ ()3

اؾدكهض ؤلاؾىىي بهظا البِذ في خضًشه ًٖ ؤهىإ املجاػٖ ،ىضما ط٦غ ؤن مجها :بَال ١اإلاهضع
ظل ْ
ٖض ٌْ ٫
ٖلى الظاث٣٦ ،ىل :٪ع ٌ
ونى ٌم ،و٢ى ٫الكاٖغ الؿاب.)4(٤
و٦مالت البِذ:
ٞةن جغ٣ٞي ًا َىضٞ ،الغ ٤ٞؤًمً

وإن جسغقي ًا َىض ٞالخغُ ١
ؤقإم

(ً )1ىٓغٖ :لي ،ظماٖ ٫بضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم ،اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت دالليت في اللشاءاث
العبم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .123 ،121
(ٖ )1بضاللُُ ،٠دمحم خماؾت ،اللالمت ؤلاكش ابيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.141 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،284 :م.154 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154 ،158 :
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ٌ
ٞإهذ َال ١والُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـالٖ ١ؼٍمت
٦ىذ ٚحر ع ٣ُٞـ ـ ـ ـ ـ ــت
ٞبُ ــجي بها ،ؤن ِ
ِ

ٌ
زالر ومً ًسغ ١ؤٖـ ـ ـ ـ ـ ُّـ ٤وؤْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم
َّ ُ ()1
ٞما المــغ ٍت بٗض الشالر ُم٣ـ ـ ـ ــضم

والظي ًالخٔ في البِذ ؤهه ًدخىي ٖلى ٖبا جحن للُال ،١و٢ض ّ
ج٣ض َم جٟؿحر ألاولى مجهما (ؤهذ
ع
َال )١جدذ همِ ؤلاخال٫؛ ألجها بخ٣ضًغ البهغٍحن (ؤهذ طاث َالٟٞ ، )١حها زالزت ؤهماٍ للخدىٍل:
ؤولهاَ :ى (الحزف)ٞ ،دظ ٝاإلاًا( ٝطاث) ،زم ُٖ ّ ِىى ٖىه باإلاًا ٝبلُه الظي ٢ام م٣امه ،وَى
(َال ،)١وَظا ما ٌؿمى بـ (ؤلاخالٌ) ،زم ؤيا ٝالٗىهغ الشالض مً ٖىانغ الخدىٍل وَى
٧لمت
ٍ
َ
َ
خغ٦ت اإلاًا ٝوهي( :الغّ ،)٘ٞ
وؤصث َظٍ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
(الحشهت ؤلاكشابيت)ٞ ،إُٖى اإلاًا ٝبلُه
مٗجى الخبرًت( ،ؤهذ ٌ
َال.)١
ٌ
ُ
ٗمل ُٞه همِ واخض مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وَى (ؤلاخال )٫خُض
ؤما ٖلى ج٣ضًغ ال٩ىُٞحن ٞاؾخ ِ
و ٘٢اإلاهضع(َال )١مى ٘٢اؾم الٟاٖل ،والخ٣ضًغ( :ؤهذ َال ،)٤وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي في ٦ال
ًخٛحر الخ٨م ال٣ٟهي َىا بالغٚم مً ّ
الخ٣ضًغًٍ َى و٢ىٕ الُال ،١ولم ّ
حٛحر الخ٣ضًغًٍ.
ؤما الترُ٦ب آلازغ للُال ١في البِذَ ،ى( :والُالٖ ١ؼٍمت زالر) ٞضزله همِ مً ؤهماٍ
الخدىٍل ،وَى الخدىٍل بخُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت؛ بط وعص َظا البِذ مغة بغ٧ ٘ٞلمت (زالر) ومغة
بىهبها ،وحُٛحر َظٍ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ّؤصي بلى حُٛحر اإلاٗجى ،وؾُإحي جىيُذ طل.٪
َّ
ً٣ى ٫البٛضاصي" :وَظا البِذ مبجي ٖلى مؿإلت ٣ٞهُت ،وؤو ٫مً ج٩لم ٖلُه ؤلامام دمحم بً
الخؿً ؤو ال٨ؿاجي"(.)2
ًغوي ابً َكام في اإلاٛجي ؤن الغقُض ٢ض ٦خب لُلت بلى ال٣اضخي ؤبي ًىؾٌ ٠ؿإله ًٖ ٢ى٫
ال٣اثل:
ٌ
ٞإهذ ٌ
َال ١والُالٖ ١ؼٍمت

ٌ
زالر ومً ًَسغّ ١
ُ
وؤْلم
ؤٖ٤

٣ٞا :٫ماطا ًلؼمه بطا ع ٘ٞالشالر ؤو ههبها؟ ٢ا ٫ؤبى ًىؾ٣ٞ :٠لذَ :ظٍ مؿإلت هدىٍت ٣ٞهُت،
ُّ
وال آمً الخُإ بن ُ
٢لذ ٞحها بغؤَيٞ ،إجِذ ال٨ؿاجي ٞؿإلخه٣ٞ .ا :٫بن ع ٘ٞزالزا َل٣ذ واخضة؛ ألهه

( )2ألابُاث مً بدغ الُىٍل ،ولم ٌٗغ ٝلها ٢اثلً ،ىٓغَ :اعونٖ ،بضالؿالم دمحم ،معجم شىاهذ اللشبيت،مغظ٘ ؾاب،٤
اإلاُم اإلاًمىمت ،م.441 :
( )2البٛضاصيٖ ،بضال٣اصع بً ٖمغ ،خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.452 – 414/1 ،٤
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ُ
ٌ
٢ا( ٫ؤهذ ٌ
َال ،)١زم ؤزبر ؤن الُال ١الخام زالر ،وإن ههبها َل٣ذ زالزا؛ ألن مٗىاٍ ؤهذ َال ٤زالزا،
ٞىظ ُ
وما بُجهما ظملت مٗتريت٨ٞ ،خبذ بظل ٪بلى الغقُضٞ ،إعؾل بلي بجىاثؼّ ،
هذ بها بلى ال٨ؿاجي(.)1
ََ
ازخل ٠هدُجت الزخال ٝالخغ٦ت ؤلاٖغابُت في ٧لمت (زالر) ٣ٞض عوٍذ بالغ٘ٞ
وجدلُل َظا الترُ٦ب
َّ
وعوٍذ بالىهب ،وال٨ؿاجي خلل َظا البِذ مكحرا بلى ؤزغ ازخال ٝالٗالمت ؤلاٖغابُت في ٧لمت (زالر)،
وصوعَا في ازخال ٝالخ٨م ال٣ٟهي.
ٌ ٌ
ٌ
زالر) بإن الترُ٦ب ّ
م٩ىن
(ؤهذ َال ١والُالٖ ١ؼٍمت
ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤لغ٧ ٘ٞلمت (زالر) في ٢ىلهِ :
خل اإلاهضع(َالَ )١
مً ظملخحن٩ٞ :إهه ٢ا( :٫ؤهذ َال )١وَى َال ١بال٨ىاًتّ ،
مى ٘٢اؾم الٟاٖل،
والخ٣ضًغ( :ؤهذ َال ،)٤زم ؤيا ٝظملت ؤزغي ،ظاءث الىاو ٞحها اؾخئىاُٞت ،وؤزبر ؤن (الُال ١الخام
ٌ
زالر) ٩ٞلمت (زالر) زبر ل٩لمت (الُال )١الشاهُتٞ ،البيُت الٗمُ٣ت له (ؤهذ َال( )٤والُال ١الخام
ُ َّ
ٌ
زالر) ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها جُلَ ٤ل٣ت واخضة.
ٌ
(ؤهذ َال- ١والُالٖ ١ؼٍمت -زالزا) ؤن الترُ٦ب
وؤما اإلاٗجى الٗمُ ٤لىهب ٧لمت (زالزا) في ٢ىلهِ :

ّ
م٩ىن مً ظملخحن٩ٞ :إهه ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤زالزا) زم ؤحى بجملت (والُالٖ ١ؼٍمت) اٖترايُت ،وإٖغاب
َ
ُ
الٗضص َّ
مدل اإلاهضع ،ومً ز َّم ٞالبيُت
(زالزا) في الترُ٦ب هاثب ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُل ٤مىهىبٞ ،دل
الٗمُ٣ت له (ؤهذ َال ٤زالزا) (والُالٖ ١ؼٍمت) ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤجها جُل ٤زالر َل٣اث.
وؤما ابً َكام ٞإحى بهظا البِذ بٗض الخضًض ًٖ ؤهىإ (ؤ ،)٫خُض ؤقاع إلاٗاهحها الىاعصة في
جغُ٦بٞ( :إهذ َال ١والُالٖ ١ؼٍمت زالر)٦ ،ما ؤقاع بلى ؤزغ ازخال ٝالٗالمت ؤلاٖغابُت في ٧لمت
(زالر) التي جإحي مغٞىٖت ومىهىبتَّ ،
وبحن ؤزغ َظا في ازخال ٝالخ٨م ال٣ٟهي(.)2
و٢بل جدلُل الترُ٦ب ججضع ؤلاقاعة بلى هىعي (ؤ )٫الخٗغٍ ،٠وَما :الٗهضًت والجيؿُت؛ ألن لهما
صوعا في مٗجى الترُ٦ب.
مٗهىص جم ط٦غٍ٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
فاللهذًت :جإحي بٗض
ٍ
()3

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ  ،وجإحي بٗض بط الٟجاثُت ،هدى ٢ىله حٗالى :ﱡﭐﲄ

(ًُ )1ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.34/2 ،٤
(ًُ )2ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.31 ،34/2 ،٤
( )3ؾىعة اإلاؼمل ،آلاًخان.23 ،21 :
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ﲅ ﲆ ﲇﱠ( ،)1وجإحي بٗض اؾم ؤلاقاعة ،هدى( :ظاءوي َظا الغظل) ،وجإحي بٗض ؤي
للىضاء ،هدىً( :ا ؤحها الغظل) ،وجإحي في اؾم الؼمان الخايغ  ،هدى( :آلان).
والجيعيت  :بما الؾخٛغا ١ألاٞغاص ،وهي التي جسلٟها (٧ل) خ٣ُ٣ت٣٦ ،ىله حٗالى :ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘﱠ( ،)2ؤو الؾخٛغا ١زهاثو ألاٞغاص ،وهي التي جسلٟها (٧ل) مجاػا ،هدى( :ػٍض الغظل
ٖلما) ،ؤي ال٩امل في َظٍ الهٟت ،ؤو لخٗغٍ ٠اإلااَُت ،وهي التي ال جسلٟها (٧ل) ال خ٣ُ٣ت وال مجاػا،
هدى ٢ىل( :٪وهللا ال ؤجؼوط اليؿاء).
وابً َكام في جدلُله لهظا البِذ عاعى في اإلاٗجى الٗمُ ٤هىٕ (ؤ )٫في جغُ٦ب (والُالٖ ١ؼٍمت)،
ٞمٗجى (ؤ )٫في ٧لمت (الُال )١الشاهُت :بما ؤن ج٩ىن ٖهضًت؛ بط ظاءث بٗض مٗهىص جم ط٦غٍ ،وَى ٧لمت
(َال )١ألاولى٦ ،ما في ٢ىله حٗالى :ﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ( ،)3وإما ؤن
ُ
الغظل) ؤي َى اإلاٗخض به ،وال ج٩ىن في َظا البِذ للجيـ
ج٩ىن (ؤ )٫ملجاػ الجيـ٦ ،ما ج٣ى( :٫ػٍض
الخ٣ُ٣ي؛ بط لِـ ٧ل َالٖ ١ؼٍمت ،وال زالزا.
ًّ
َّ
ٌ
مدخمل لى٢ىٕ زالر َل٣اث
وبحن ؤن الهىاب في َظا البِذ َى ؤن ٦ال مً الغ ٘ٞوالىهب
َ
ولى٢ىٕ َل٣ت واخضة ،ومً ز َّم ٞلها ؤعب٘ خاالث.
ٌ
ٗٞلى ع٧ ٘ٞلمت (زالر) ً٩ىن مٗجى (ؤ )٫بما :الٗهضًت ،واإلاٗجى الٗمُٞ ٤حها( :ؤهذ َال ،١وَظا
الُال ١اإلاظ٧ىع زالر) ،وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج ٘٣زالر َل٣اث.
ؤما بطا ٧اهذ ملجاػ الجيـ٩ُٞ ،ىن اإلاٗجى الٗمُٞ ٤حها ٦ما ّ
٢ضعٍ ال٨ؿاجي ،ؤي( :ؤهذ َال )٤زم
ٌ
ؤزبر ؤن (الُال ١الخام زالر) وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن جَ ٘٣ل٣ت واخضة.
ٌ
َال- ٤
(ؤهذ
وٖلى ههب ٧لمت (زالزا) ،بما :ؤن ج٩ىن مٟٗىال مُل٣ا ،واإلاٗجى الٗمُٞ ٤حهاِ :
ٌ
والُالٖ ١ؼٍمت -زالزا) ٩ٞإهه ٢ا( :٫ؤهذ َال ٤زالزا) زم ؤحى بجملت (والُالٖ ١ؼٍمت) اٖترايُت ٦ -ما
ٗٞل ال٨ؿاجي ،-وٖلُه ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن ج ٘٣زالر َل٣اث.

( )1ؾىعة الٟخذ ،مً آلاًت.28 :
( )2ؾىعة اليؿاء ،مً آلاًت.18 :
( )3ؾىعة اإلاؼمل ،مً آلاًخحن.23 ،21 :
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ٌ
َال،٤
(ؤهذ
ؤو ج٩ىن ٧لمت (زالزا) خا ٫مً الًمحر اإلاؿختر في ٖؼٍمت ،واإلاٗجى الٗمُٞ ٤حهاِ :
َ
ٌ
والُالٖ ١ؼٍمت خا٧ ٫ىهه زالزا) ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي َىا ؤن جَ ٘٣ل٣ت واخضة.
و٢ا ٫الٟىاعي في خاقُت اإلاُى٢ :)1(٫ض اهخهغ ظضها قمـ الضًً الٟىاعي لل٨ؿاجي وؤبي
َ
ًىؾ ،٠خُض ٢ا :٫بهما لم ٌَ َ
ٗخ ِبر ال٨ؿاجي وؤبى ًىؾ ٠خحن اعجٟإ الشالر ٧ىن الالم للٗهض؛ ألن
(زالر وٖؼٍمت) ال ًصر ؤن ً٩ىها زبرًً ًٖ الُال ١اإلاٗهىصٞ ،ةن الُال ١عزهت ولِـ بٗؼٍمت ،و٦ظا
خحن اهخهاب الشالر ،ال ًصر ؤن ج٩ىن زالر خاال مً الًمحر في ٖؼٍمت؛ للؿبب هٟؿهٞ ،الُال١
عزهت ختى وإن ٧ان زالزا.
وعجر ابً َكام و٢ىٕ زالر َل٣اث في َظا الترُ٦ب ،وطل ٪لضاللت البِذ الخالي له:
ٞما الم ـ ـ ـ ـ ــغ ٍت بٗض الشالر ُم٣ـ ـ ـ ـ َّـض ُم(.)2

٦ىذ ٚحر ع ٣ُٞـ ـ ـ ـ ـ ــت
ٞبُ ــجي بها ،ؤن ِ
ِ

ٟٞي ٢ىله (بُجي) بقاعة لى٢ىٕ الُال ١زالزا ،وٍ٣ى ٫البٛضاصيٞ( :بُجي بها) ٌ
ؤمغ مً البِىىهت وهي
ِ
ِ
َال ١باثً بهظٍ الخُلُ٣اث الشالر؛
الٟغا ،١ويمحر (بها) ٖاثض ٖلى الُل٣اث الشالر ،ؤي٧ :ىوي طاث ٍ
ل٩ىهٚ ٪حر ع٣ُ٢تٞ ،إن مٟخىخت الهمؼة م٣ضع ٢بلها الم الٗلتُ ،وم َّ
٣ضم :مهضع مُمي ،ؤي :لِـ ألخض
ُ ّ
ّ ٌ
مهغ م٣ضم ،ؤي:
ج٣ضم بلى الٗكغة وألالٟت بٗض بً٣إ الشالر ،وؤظاػ بًٗم ؤي ً٩ىن (م٣ضم) بمٗجى ٍ
ٌ
ػوط آزغ٩ُٞ ،ىن اؾم مٟٗى.)3(٫
لِـ له بٗض الشالر مهغ ً٣ضمه إلاُل٣خه زالزا ،بال بٗض ٍ
ومً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨جغظُذ و٢ىٕ الُال( ١زالزا) في َظا البِذ ،لؤلؾباب الخالُت:
٧ لمت (ؤبُجي بها) ٞهي ٌ
ؤمغ مً البِىىهت وهي الٟغا ،١ويمحر بها ٖاثض ٖلى الُل٣اث الشالر
٧ لمت (ٖؼٍمت) والٗؼٍمت في ألانل٣ٖ :ض ال٣لب ٖلى الصخيء ،وفي الانُالح :يض الغزهت،
ً٣اٖ :٫ؼم ٖلى الصخيء بمٗجى ٖ٣ض يمحرٍ ٖلى ٗٞله ،و٢ا ٫الىىوي :خ٣ُ٣ت الٗؼم خضور
عؤي وزاَغ في الظًَ ،والٗؼم والىُت مخ٣اعبان٢ ،ام ؤخضَما م٣ام آلازغ(٩ٞ ،)4لمت ٖؼٍمت
بهظا اإلاٗجى جالَا ٧لمت زالر ،مما ًغجر و٢ىٕ الُال ١زالزا.

(ً )1ىٓغ :البٛضاصي ،خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.434/1 ،٤
(ًُ )1ىٓغ :ابً َكام ،مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب  ،مغظ٘ ؾاب.31 /2 ،٤
(ً )1ىٓغ :البٛضاصي ،خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشب ،مغظ٘ ؾاب.431 ،431/1 ،٤
( )4اإلاغظ٘ الؿاب.431/1 ،٤
326

 في ٢ىلهٞ( :ما المــغ ٍت بٗض الشالر ُم٣ـ ـ ـ ـ َّـض ُم) ٟٞي َظا الترُ٦ب خظ ٝوإخال ٫وج٣ضًم وجإزحر،
مهغ ُم َّ
واإلاٗجى الٗمُٞ( :٤ما المغت بٗض الُل٣اث الشالر ٌ
٣ضم إلاُل٣خه زالزا) خُض خظٝ
اإلابخضؤ اإلاازغ (مهغ) ،وقبه الجملت (المغت) زبر اإلابخضؤ م٣ضم ،وخلذ نُٛت اؾم اإلاٟٗى٫
في ٧لمت ُ(م َّ
٣ضم) مدل اإلابخضؤ املخظو( ٝمهغ) ،وظاء اإلابخضؤ ونٟا (اؾم مٟٗى ،)٫مدىال

باإلخال( ٫الاؾدبضاٗٞ ًٖ )٫ل مًاعٕ مبجي للمجهى ٫وؤنله ًُ َّ
٣ضم.
خل اإلاهضع اإلاُمي ُ(م َّ
 وُ٢ل في الترُ٦ب :بخال ٫وج٣ضًم وجإزحر ،خُض َّ
٣ضم) مً الٟٗل ٚحر
الشالسي ُ(ً َّ
٣ضم) ٞاإلاهضع اإلاُمي مً ٚحر الشالسي ً٩ىن ٖلى ػهت اؾم اإلاٟٗى ،)1(٫واإلاٗجى
الٗمُ :٤ؤي لِـ المغت ُّ
ج٣ضم بلى الٗكغة وألالٟت بٗض بً٣إ الُال ١زالزا.

وٍجضع ال٣ى ٫بن ؤلاؾىىي بالغٚم مً اؾدكهاصٍ بهظا الكاَض َّ
حٗغى للترُ٦ب ألاو( ٫ؤهذ
جٟهُل ُٞما ًسو الترُ٦ب الشاوي
ًإث بإي
َال )١بالكغح والخدلُل وبُان ألازغ ال٣ٟهي ،ل٨ىه لم ِ
ٍ
(والُالٖ ١ؼٍمت زالر).

ً
ٌ ()2
أهذ واخذة)
أهذ واخذة)  ،ؤو ( ِ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخهِ ( :

()3

ً٣ى ٫ؤلاؾىىي٢ " :ض ًُدظ ٝاإلاهضع وج٣ام نٟخه م٣امه٣٦ ،ى ٫ال٣اثل( :يغبخه قضًضا) ؤي:
يغبخه يغبا قضًضا  .....بطا ٖلمذ َظا ٞمً ٞغوٖه :بطا ٢ا ٫لؼوظخه( :ؤهذ واخضة) ،وهىي َال٢ها
َ
َّ َ
َ
َ َّ ُ َ َ َ ْ
َ
ا :٫ؤهذ مخىخضة ًَٖ ألا ْػ َواط ،ؤي ُم ْىِ ٟغ َصة َٖ ْج ُهم،
زالزا٢ ،لىاِ ٞ :ةن عَ ٘ٞو ِاخ َضة َوٗ٢ذ الشالر ،و٧إهه ٢
َ َ ْ َ
َ
َ
َْ َ
ََ
نل ؤهذ َ ِالَ ٤ل٣ت َو ِاخ َضة
والاهٟغاص َٖج ُهم ًهض ١بظلَ ،٪وإن ههبه َوٗ٢ذ َو ِاخ َضة  ،ِ٣ٞوألا
َ
َ
ٞدظ ٝاإلاهضع وؤُ٢مذ نٟخه م٣امه" (.)4
ٌُ َٗض َظا الترُ٦ب (ؤهذ واخضة) مً نُ ٜال٨ىاًت التي ٌكترٍ لى٢ىٖها الىُت في بً٣إ الُال،)5(١
و٢ض ازخلٟذ الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٞازخل ٠اإلاٗجى الٗمُٞ ٤حهما:
َّ
(ً )2ىٓغ :الخمالوي ،ؤخمض ،شزا اللشف في فً الصشف٢ ،غؤٍ وٖلٖ ٤لُه :ؾلُمان ببغاَُم البلُ٨مي( ،ص،)ٍ.
(ال٣اَغة ،صاع الًُٟلت لليكغ والخىػَ٘1228 ،م) ،م.54 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،11 :م.115 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،13 :م.115 :
( )4ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.115 :
(ً )1ىٓغ :الغاٞعي ،اللضٍض في ششح الىححز ،مغظ٘ ؾاب.121/8 ،٤
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ٌ
ٌ
ؤهذ مخىخضة مىٟغصة ًٖ ألاػواط)ٞ ،لما ٧ان ٢هضٍ
(ؤهذ واخضة) ؤيِ ( :
ٞاإلاٗجى الٗمُ ٤في ٢ىلهِ :
ؤن ًسبر بخىخضَا وب٣ائها صون ػوط ،ؤحى بٗىهغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،وَى (الخغ٦ت ؤلاٖغابُت) ٞغ٘ٞ
َ ُ َّ
الاؾم ٖلى الخبرًت ،ومً ز َّم جُل ٤امغؤجه زالزا.
وؤما اإلاٗجى الٗمُ ٤في ٢ىله( :ؤهذ واخضة) ؤي( :ؤهذ ٌ
َالَ ٤ل٣ت واخضة)ٞ ،لما ٧ان ٢هضٍ ؤن
ًا٦ض َال٢ها باإلاٟٗى ٫اإلاُلّ ٤
اإلابحن للٗضص ،ؤحى بشالزت ٖىانغ مً ٖىانغ الخدىٍل ،ؤولهاَ :ى
ِ
(الحزف)ٞ ،دظ ٝاإلاهضع (َل٣ت) ،وؤُ٢مذ نٟخه م٣امه ،وهي ٧لمت (واخضة) ،وَظا ما ٌؿمى بـ
(ؤلاخالٌ) ،زم ؤيا ٝالٗىهغ الشالض مً ٖىانغ الخدىٍل وَى (الحشهت ؤلاكشابيت)ٞ ،هى ظٗل
(واخضة) نٟت للمهضع املخظو ،ٝوؤُٖاَا خغ٦خه ؤلاٖغابُت (الىهب) ٧ىجها نٟت جابٗت إلاهضع
َ
ُ َّ
ٌ
ومٗلىم ؤن الهٟت جدب٘ اإلاىنى ٝفي خ٨مه ؤلاٖغابي ،ومً ز َّم ٞالخ٨م ال٣ٟهي ؤن جُل٤
مدظو،ٝ
ػوظخه َل٣ت واخضة.
وبٗبا ة ؤٌؿغ ًم ً٨ال٣ى ٫بن حُٛحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ّ
ٌٗض همُا مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ؤصي بلى
ع
حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي:
ُ
ٌ
ٞةطا ٢ا( :٫ؤهذ واخضة) بالغَ ،٘ٞل٣ذ امغؤجه زالزا ،ؤي :ؤهذ مخىخضة مٟغصة مً ألاػواط.
ُ
وإطا ٢ا( :٫ؤهذ واخضة) بالىهبَ ،ل٣ذ َل٣ت واخضة٧ ،إن اإلاٗجى :ؤهذ َالَ ٤ل٣ت واخضةٞ ،دظٝ
َّ
اإلاهضع وخلذ نٟخه م٣امه وؤٖغبذ بةٖغابه.
وٍم ً٨ال٣ى :٫بن في (واخضة) وظها آزغ للىهب ،وَى ؤن ج٩ىن مٟٗىال مُل٣ا هاب ًٖ اإلاهضع
خل مدله ،وَظا الترُ٦ب قبُه ًّ
ُ
ٖضصٍ ،ؤي ؤن ٧لمت (واخضة) ٌ
ٖضص هاب ًٖ اإلاهضع ،ؤي َّ
ظضا بترُ٦ب:
(ؤهذ َال ٤زالزا) و٢ض مغ الخضًض ٖىه بالخٟهُل(.)1
وإطا صاع ال٣ى ٫في (واخضة) بالىهب بحن ظٗلها نٟت إلاهضع مدظو ،ٝؤو ظٗلها مٟٗىال مُل٣ا،
ّ
ٞلٗلي
وبمٗجى آزغ بطا صاع ألامغ بحن جغظُذ ظٗلها نٟت هابذ ًٖ اإلاهضع ؤو ٖضصا هاب ًٖ اإلاهضع ِ
ؤمُل بلى الغؤي الشاويٞ ،هي في الخ٣ُ٣ت ؤؾماء ؤٖضاصُ ،وٍ َّ
غجر ما ُويٗذ له في ألانل ،وَى الٗضص.

(ً )1ىٓغ :م221 :مً َظٍ الضعاؾت.
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ً
ٌ
مشٍظت)( )1ؤو (أهذ ٌ
في ٢ى ٫الغظل لؼوظخه( :أهذ ٌ
ػالم مشٍظت)
ػالم
ِ
ِ

()2

ََ
َّ
َْ
ًٍت ب ّ
اَ :٫ؤ ْهذ ََال ٌَ ٤مغ َ
ً٣ى ٫ؤلاؾىىي " :بطا ََ ٢
الىهب لم جُلِ ٤بال ِفي َخا ٫اإلا َغىٞ ،لى ع،٘ٞ
ِ
ِ ِ
ًٍت نٟت ُ ....
َُ٣ٞل :جُل ٤في ْال َخا ٫خمال ٖلى َؤن َمغ َ
٢لذ :وحٗلُله ب٩ىهه نٟت ،يُٗ ،٠بل ألا٢غب
ِ
ِ
ظٗله زبرا آزغ" (.)3
ْ
ُ
ح َٗ ّض الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍلٞ ،غ٧ ٘ٞلمت (مغًٍت) ًجٗلها نٟت للمغؤة،
زان مغٞىٕ ،وفي ٦ال الخسغٍجحن ً ٘٣الُالٖ ١لحها ٞىع ٢ى٫
ٖلى عؤي بًٗهم ،وٖىض ؤلاؾىىي هي زبر ٍ
الجملت.
ههب ال٩لمت ًجٗلها خاال ٩ٞ ،إهه ً٣ى :٫ؤهذ ٌ
ؤما ْ
َال ٤خا٧ ٫ىه ٪مغًٍتٞ ،ال ً ٘٣الُال ١بال
في خا ٫مغيهاٞ .اهٓغ بلى الخ٨م ال٣ٟهي ّ ٠ُ٦
حٛحر بالخغ٦ت ٞةن ع ٘ٞو ٘٢الُالٞ ١ىعا ،وإن ههب
و ٘٢الُال ١في خا ٫مغيها.

خالصت:
بٗض الى٢ىٖ ٝلى الخغ٦ت ؤلاٖغابُت وبُان الٗال٢ت بُجها وبحن اإلاٗجى ،وبُجها وبحن الخدىٍل ّ
ؤ٢غ
البدض بًغوعة اٖخباع الخغ٦ت ؤلاٖغابُت واخضة مً ؤهماٍ الخدىٍل؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحر ًدضر في
البيُت الؿُدُت للٗىهغ اللٛىي بؿبب ُّ
حٛحر وْاثٟها الىدىي ،ولخد ٤ُ٣ؤلاباهت ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص.
ّ
بن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت  -بىنٟها ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل -ال جإحي مؿخ٣لت بىٟؿها ،بل بجها
جخٗايض م٘ ؤهماٍ ؤزغي مً ؤهماٍ الخدىٍل؛ وَظا ما ظٗل ٦شحرا مً الخدىٍلُحن الٗغب ًخجاَلىن
الخغ٦ت ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍلُ ،
وَٗؼون الخدىٍل للىمِ آلازغ اإلاؿا ِهض لها.
مً اإلاهم الخٟغ٢ت بحن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت وخغ٦ت الا٢خًاء ٨ٞالَما هدُجت لبٌٗ ال٣ىاٖض
ُ
الىدىٍت التي ج ِلؼم حُٛحر الخغ٦ت ،ل ً٨الخغ٦ت ؤلاٖغابُت جب٣ى وإن ُخظ ٝالٗامل ،ولها ؤزغ في اإلاٗجى،
وهي همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ،ؤما خغ٦ت الا٢خًاء ٞتزو ٫بن ػا ٫اإلا٣خطخي ،ولِـ لها صوع في اإلاٗجى.


( )2جغُ٦ب ع٢م ،248 :م.142 :
( )1جغُ٦ب ع٢م ،244 :م.142 :
( )3ؤلاؾىىي ،الىىهب الذسي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.142 :
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الخاجمت
بٗض صعاؾت ؤهماٍ الخدىٍل وجُبُ٣ها ٖلى جغاُ٦ب الُال ،١واؾخٗغاى آزاع جدىٍل َظٍ
التراُ٦ب في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ،باؾخ٣غاء بٌٗ الٗباعاث التي ً٣ىلها الؼوط لؼوظخه ،والتي ج٨ك٠
ًٖ اإلاٗجى الظَجي ال٩امً في هٟؿه ،مً زال ٫مجمىٖت مً التراُ٦ب جدخىي ٖلى ٖىهغ واخض ؤو
ؤ٦ثر مً ٖىانغ الخدىٍل ،جل ٪الٗىانغ التي جضزل ٖلى الجملت للغبِ بحن ؤظؼائها ،ولى٣لها مً
ظملت بؿُُت جىلُضًت بلى ظملت جدىٍلُت ،مسخلٟت ٖجها في ق٩لها ّ
ألاولي اإلابضجي ومٗىاَا الٗمُ ٤الظي
ُ
َّ
ج٨كٟذ ٖضة هخاثج ًجب ُ
نضَا والى٢ى ٝوٟ٢ت ؤزحرة ؤؾخجم٘ ٞحها خهاص
٧ان في الجملت ألاولى -
ع
البدضٞ ،مً ؤبغػ طل:٪
 -2حكابهذ هٓغة الىداة ال٣ضماء واللٛىٍحن املخضزحن ٢بل حكىمؿ٩ي للترُ٦ب٣ٞ ،ض ههجىا اإلاىهج
ُ
هٟؿه٩ٞ ،اهذ صعاؾت الىدى ٖىض ٖلماثىا ال٣ضماء حٗجى بم٩ىهاث الجملت ،ؤ٦ثر مً ٖىاًتها بالترُ٦ب
هٟؿه ،ولم ًُىلىا ؤَمُت ٦بري للٗم ٤الضاللي في التراُ٦ب٩ٞ ،اهذ صعاؾتهم جدلُلُت ال جغُ٦بُت،
ٌ
وقبُه بظل ٪ظهىص اللؿاهُحن ٢بل حكىمؿ٩ي ٞىٓغوا للتراُ٦ب ٖلى ؤجها مجمىٖت مً اإلا٩ىهاث
اإلاباقغة التي ٢امىا بخدلُلها وصعاؾت الٗال٢اث بُجها ،ولم ًلخٟخىا بلى البيُت الٗمُ٣ت٩ٞ ،اهذ هٓغتهم
بلى اإلابجى صون اإلاٗجى.
 -1اٖخمض البدض ٖلى ٨ٞغة مٟاصَا ؤن الترُ٦ب لِـ  ِ٣ٞمجمىٖت مً اإلا٩ىهاث بل بن ل٩ل جغُ٦ب
بىِخحن :بيُت ؾُدُت ،وؤزغي ٖمُ٣ت هي اإلاٗجى ال٩امً في هٟـ اإلاخ٩لمٞ ،البيُت الضازلُت الٗمُ٣ت
جخدى ٫بلى البيُت الخاعظُت الؿُدُت التي ًلٟٓها اإلاخ٩لم وَؿمٗها اإلاؿخم٘ هدُجت ٢ىاٖض لٛىٍت،
ّ
حؿمى ال٣ىاٖض الخدىٍلُت.
ّ -1
سجل البدض ؤهه ال ًم ً٨الاٖخماص ال٩امل ٖلى البيُت الٗمُ٣ت  ِ٣ٞفي بمضاص الترُ٦ب بمٗىاٍ،
َ
بل بن الخدىٍل الظي ًُا ٫التراُ٦ب ٌُؿهم بؾهاما ٦بحرا في بمضاص الترُ٦ب باإلاٗجى ،وَكاع ٥البيُت
الٗمُ٣ت في جدضًض الضاللت؛ ولهظا ًم ً٨ال٣ىّ ٫
بإن ؤزغ ال٣ىاٖض الخدىٍلُت في اإلاٗجى ؤ٦ثر ٖم٣ا مً
ًّ
بياُٞا لم جدمله البيُت الٗمُ٣ت.
البيُت الٗمُ٣ت ٞ ،هي جدمل -بلى ظاهب مٗىاَا ألاو -٫مٗجى
 -4بٗض الى٢ىٖ ٝلى ظهىص اللؿاهُحن املخضزحن خى ٫مٟهىم الخدىٍل ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ظمُ٘ َظٍ
الضعاؾاث ؤظمٗذ ٖلى ؤن ؤي حُٛحر في الجملت الىىاة ّ
ًدىلها مً ظملت جىلُضًت بلى ظملت جدىٍلُت
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ؾُدُت ،وٍ٩ىن طل ٪بىاؾُت ٖىانغ جدىٍلُت جدظ ٝبٌٗ ٖىانغ َظٍ الجملت الىىاة ،ؤو جى٣لها
مً مى ٘٢بلى آزغ ،ؤو حؿدبضلها بٗىانغ مسخلٟت ،ؤو جًُ ٠بلحها ٖىانغ ظضًضة.
 -1في مٗغى ّ
جدب٘ جغاُ٦ب اللٛت الٗغبُت زلو البدض بلى ؤن َبُٗت اللٛت الٗغبُت جٟغى بياٞت
ؤهماٍ جدىٍلُت لم ً ً٨لها وظىص ٖىض حكىمؿ٩ي ،م٘ ؤهه خغم ٖلى ؤن ج٩ىن ٢ىاٖضٍ ٖاإلاُت،
وخاو ٫وي٘ هٓغٍت ًهلر جُبُ٣ها ٖلى ؤ٦ثر اللٛاثٞ .إياٞذ َظٍ الضعاؾت همِ الخدىٍل بخُٛحر
َ
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت ،وهمِ الخدىٍل بالخ٨غاع ،ووضخذ ؤزغَما في جدىٍل الجملت ،ومً ز ّم في حُٛحر
اإلاٗجى.
 -3ؤْهغ البدض ؤهه ال ًم ً٨الٟهل الجظعي بحن ألاهماٍ الخدىٍلُت في التراُ٦ب؛ ألهه ٚالبا ما
ًجخم٘ في الترُ٦ب الىاخض ؤ٦ثر مً همِ جدىٍلي ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن ازخال ٝالخىظحهاث الىدىٍت في
ُ
َ ََ ُّ
ٖضة ؤهماٍ للخدىٍل٦ ،ما في جغُ٦ب( :ؤهذ َال ٤زالزا)ٟٞ ،ي جسغٍج
الترُ٦ب حؿهم في ؤن جدىاػٖه
٧لمت (زالزا) ٖلى ؤجها هاثبت ًٖ اإلاٟٗى ٫اإلاُلً ٤هبذ همِ الخدىٍل ٞحها باإلخال ،٫وفي جسغٍجها ٖلى
ؤجها نٟت إلاىنى ٝمدظوً ٝهبذ همِ الخدىٍل ٞحها بالخظٝ؛ وألظل طلٖ ٪مض البدض في ٖؼو
التراُ٦ب للىمِ الظي ً٩ىن جإزحرٍ ٖلى اإلاٗجى ؤ٦بر ،زم ما بطا ؤصي حُٛحرٍ بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ؤم
ال.
ُ ُ
 -5بن اؾخٗغاى ؤهماٍ الخدىٍل في جغاُ٦ب الُال٨ً ١ك ًٖ ٠ألازغ الضاللي الظي جدضزه َظٍ
ألاهماٍ في مٗجى التراُ٦ب ،وما ّؤصي طل ٪بلى حُٛحر في الخ٨م ال٣ٟهي هدُجت ّ
حٛحر اإلاٗجى ،وَظا ما

ً ّ
ىضر الخإزحر ال٨بحر للىدى في اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ،وَ ّ
ٗؼػ الاعجباٍ الغاسخ بحن ٖلىم الكغَٗت

وٖلىم الٗغبُت.
 -8زلو البدض بلى ؤن همِ الخدىٍل بالؼٍاصة ؤبغػ ألاهماٍ الخدىٍلُت وؤ٦ثرَا اهدكاعا؛ طل ٪ؤن ٧ل
بياٞت ٖلى الجملت الىىاة ُح ّ
ٗض جدىٍال بالؼٍاصة٩ٞ ،لما ؤصزل اإلاخ٩لم بياٞاث طاث ٖال٢ت بهظٍ
الجملت الىىاة ٧ان طل ٪بياٞت للمٗجى اإلاغاص مجها٣ٞ ،ض ًًُ ٠مىعُٞما ّ
ًدى ٫الترُ٦ب مً ؤلازباع
بلى ؤلاوكاء ،ومً ؤلاًجاب بلى الىٟي ،ؤو ًُٟض مٗجى الخىُ٦ض ،ؤو الاؾخصىاء ،ؤو الكغٍ  ....بلخ ،ومً
زلل  ،وال
َىا ٦ك ٠البدض ؤن جٟؿحر مٗجى الؼٍاصة ٖلى ؤجها (ب٢دام ل ٟٔال ًاصي بؾ٣اَه بلى ٍ
ٌ
ُ
دضر مٗجى بال الخىُ٦ض)َ ،ظا ْ
ٞه ٌم ٢انغٞ ،الؼٍاصة بىنٟها همِ مً ؤهماٍ الخدىٍل ال ج٣خهغ
ً ِ
ٖلى َظا اإلاٗجى .ِ٣ٞ
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٦ -4ك ٠البدض ؤن الخدىٍل بالخظَ ٝى ه٣و في الجملت الىىاة ،بدظ ٝؤخض ٖىانغَا ؤو ؤ٦ثر؛
َا ،)٫ومجها ما ًمـ
ولظا اجسظ ؤق٩اال مخٗضصة :مجها ما ًمـ ؤخض ؤظؼاء الغ ً٦اللٛىي٦ ،ما فيً( :ا ِ
الغ ً٦اللٛىي الىاخض٦ ،دظ ٝاإلابخضؤ في ٢ىله( :بن صزلذ الضاع ُٞال ،)٤ومجها ما ًمـ الجملت
٧املت٦ ،دظ ٝظىاب الكغٍ مً ظملت الكغٍ.
وٍٓهغ الخظ ٝفي الترُ٦ب اللٛىي مً زال ٫اإلاٗغٞت بإنى ٫الترُ٦ب وال٣ىاٖض الىدىٍت التي
جضٖ ٫لى وظىصٍ ٦ ،ما ًٓهغ ؤًًا مً زال ٫الخغ٦ت ؤلاٖغابُت التي جضٖ ٫لى وظىص مدظو٦ ،ٝما في
٢ىله( :ؤهذ واخضة) بالىهب ٖلى ؤجها نٟت إلاىنى ٝمدظو٦ ،ٝظل ٪في ؤؾلىب الازخهام،
َّ
والخدظًغ وؤلاٚغاء ،واإلاضح والظم ،وال٣ؿم٩ٞ ،ل َظٍ ألاؾالُب ٞحها جدىٍل بدظ ٝالٟٗل ،صلذ
ٖلُه الخغ٦ت في الاؾم اإلاظ٧ىع ،ل ً٨لم جىظض مشل َظٍ ألاؾالُب في جغاُ٦ب الُالٖ ١ىض ؤلاؾىىي.
 -22ع٦ؼ البدض ٖلى ؤَمُت الىٓغ في ؾُا ١الخا٫؛ بط ًلٗب صوعا ٦بحرا في ازخال ٝالبٗض الخ٣ضًغي
َ
صزلذ الضاع ُٞالً )٤ىٓغ في ؾُا١
للخظ ،ٝومً ز ّم في ازخال ٝالخ٨م ال٣ٟهيٟٞ ،ي ٢ىله( :بن
ِ
الخاٗٞ ،٫لى اٖخباع ؤن الؼوط لِـ لضًه بال ػوظت واخضةٞ ،ةطا زاَبها بهظٍ الٗباعة ،وخظ ٝاإلابخضؤ،
ُ
(ؤهذ) ،ومً زم جُلَ ٤ظٍ الؼوظت ،وؤما ٖلى اٖخباع ؤن له ٚحرَا مً الؼوظاثٞ ،ةن
ٞةن ج٣ضًغٍَ ،ىِ :
ُيئظ ً ٘٣الُالٖ ١لى
زاَبها بهظٍ الٗباعة عبما ً٩ىن الخ٣ضًغ:
(صزلذ الضاع ٟٞالهت َال ،)٤وخ ٍ
ِ
ّ ُ
والبض ؤن ح َٗ َّحن.
واخضة مً ػوظاجه
٦ -22ك ٠البدض ؤن همِ الخدىٍل باإلخال ٫مً ؤبغػ ألاهماٍ التي جإحي ٦شحرا في البيُت الؿُدُت
للترُ٦ب؛ خُض لم ُ
ًسل جغُ٦ب مً جغاُ٦ب الُال ١مً َظا الٗىهغ ،واهخهى بلى ؤن ؤلاخال ٫ال ًإحي
لخٗىٌٍ ه٣و خهل في الترُ٦ب ،بهما ً٣هض لظاجه ولٛغى ًغٍضٍ اإلاخ٩لم ،وْهغ طل ٪بىيىح -
ٖلى ؾبُل اإلاشا -٫في بخال ٫اإلاهضع اإلااو ٫بض ٫اإلاهضع الهغٍذ.
 -21اهخهى البدض بلى ؤن ؤلاخال - ٫بىنٟه همُا مً ؤهماٍ الخدىٍلً -ىضعط جدخه همُان ٞغُٖان،
َما :الخ٣لُو والخمضص؛ وطل ٪ألن ٞحهما بخالال خُض ٌؿدبضٖ ٫ىهغا م٩ان آزغ ،ل ً٨في الخمضص
ًدل ؤ٦ثر مً ٖىهغ م٩ان ٖىهغ واخض ،وفي الخ٣لُو ًدل ٖىهغ واخض م٩ان ؤ٦ثر مً ٖىهغ،
َ
وؤزبذ البدض ٖضم اقتراٍ ٧ىن
اإلاؿدبض ٫مىخمُا بلى اإلاؿدبض ٫مىه٣ٞ ،ض ً٩ىن الخمضص والخ٣لُو
مىخم بلى اإلاؿدبض ٫مىه٦ ،ما في( :وٗم) ظىابا إلاً ٢ا( :٫ؤجغٍض ؤن ؤَل ٤ػوظخ٪؟)،
بإظىبي ٚحر ٍ
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ٞبالٗىهغ اللٛىي (وٗم) ج٣لهذ الٗىانغ اإلاىظىصة صازل الترُ٦ب؛ مىٗا مً الخ٨غاع ألجها مىظىصة
في الؿاا.٫
 -21نض البدض صوع الخٗا٢ب بحن ألاصواث في حُٛحر اإلاٗجى ،ومً َز ّم في حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي ٞ ،ـ ْ
(بن)
ع
٢ض ج٩ىن قغَُت و٢ض ج٩ىن هاُٞت ،و(ما) ٢ض ج٩ىن مىنىلت و٢ض ج٩ىن مهضعٍت ْغُٞت ٦ما في ٢ىله:
(ؤهذ َال ٤ما قئذ) ،وَظٍ الازخالٞاث في مٗاوي ألاصواث جاصي بلى حُٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
 -24زلو البدض بلى ؤن الخدىٍل بةٖاصة الترجِب واخض مً ؤهماٍ الخدىٍل التي حُٗي الترُ٦ب
ّ
جم ً٨مً ػٍاصة اإلاٗجى مً ٚحر ػٍاصة في
اللٛىي مغوهت واحؿاٖا في اإلاٗجى؛ ٞهى مً ألاصواث التي ِ
ّ
وٍخضعط ألازغ الظي ًدضزه بٖاصة الترجِب في اإلاٗجى مً بْهاع الٗىاًت والاَخمام بلى ؤبٗض مً
ألالٟاّ،
طل ٪بالخإزحر ٖلى الخ٨م ال٣ٟهي وحُٛحرٍ.
ؤ٢غ البدض اٖخباع الخ٨غاع واخضا مً ؤهماٍ الخدىٍل في التراُ٦ب الٗغبُت؛ وطل ٪ألؾباب ّ
ّ -21
ٖضة:
ٞهى حُٛحر ؾُخي ًدضر في الجملت الىىاة ،بإن ًُ٨غعَا ؤو ًُ٨غع بٌٗ ٖىانغَا ،ؤو ًُ٨غع ما ِػٍض ٞحها،
وَظا الىنً ٠خىاًّ ٤ٞ
ظضا م٘ مٟهىم (ؤهماٍ الخدىٍل) الظي َى مجمىٖت مً الخُٛحراث اللٛىٍت
التي ّ
حٛحر الجملت ًٖ ق٩لها اإلابضجي الظي ٧ان في البيُت الٗمُ٣ت ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن الخدىٍل ً٩ىن
ِ
إلياٞت مٗجى ظضًض ٖلى الجملت الىىاة ،وَظا ما خهل في ٦شحر مً جغاُ٦ب الُال ١التي ؤياٝ
الخ٨غ ُاع ٞحها مٗجى آزغ ،ػٍاصة ًٖ اإلاٗجى الظي ٧ان بالترُ٦ب ألاو ،٫ألامغ الظي ًهل بلى ؤن ّ
ٌٛحر
ِ
الخ٨م ال٣ٟهي٧ ،إن ً ٘٣الُالَ ١ال٢ا باثىا بشالر َل٣اث ؤو َال٢ا بغظٗت ؤي بُل٣ت واخضة.
 -23ؤ٢غ البدض يغوعة اٖخباع الخغ٦ت ؤلاٖغابُت واخضة مً ؤهماٍ الخدىٍل؛ ألجها ٖباعة ًٖ حُٛحر
ًدضر في البيُت الؿُدُت للٗىهغ اللٛىي بؿبب ُّ
حٛحر وْاثٟها الىدىي ،ولخد ٤ُ٣ؤلاباهت ًٖ
اإلاٗجى اإلاغاص.
ّ
 -25ؤزبذ البدض ؤن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت  -بىنٟها ٖىهغا مً ٖىانغ الخدىٍل -ال جإحي مؿخ٣لت
بىٟؿها ،بل بجها جخٗايض م٘ ؤهماٍ ؤزغي مً ؤهماٍ الخدىٍل ،وَظا ما ظٗل ٦شحرا مً الخدىٍلُحن
الٗغب ًخجاَلىن الخغ٦ت ٦ىمِ مً ؤهماٍ الخدىٍلُ ،
وَٗؼون الخدىٍل للىمِ آلازغ اإلاؿا ِهض لها.
َّ -28
ٞغ ١البدض بحن الخغ٦ت ؤلاٖغابُت وخغ٦ت الا٢خًاء ٨ٞالَما هدُجت لبٌٗ ال٣ىاٖض الىدىٍت
ُ
التي ج ِلؼم حُٛحر الخغ٦ت ،ل ً٨الخغ٦ت ؤلاٖغابُت جب٣ى وإن ُخظ ٝالٗامل ،ولها ؤزغ في اإلاٗجى ،وهي همِ
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مً ؤهماٍ الخدىٍل .ؤما خغ٦ت الا٢خًاء ٞتزو ٫بن ػا ٫اإلا٣خطخي ،ولِـ لها ؤزغ في حُٛحر اإلاٗجى،
ولِؿذ مً ؤهماٍ الخدىٍل.
َظٍ ؤَم الىخاثج التي َّ
جمسٌ ٖجها البدض ،وما ػا ٫في الضعاؾت مجا ٫للخىؾ٘ ؤ٦ثر باؾخ٣غاء
جغاُ٦ب الُال ١في ال٩ى٦ب الضعيٞ ،هىا ٥الخدىٍل ٚحر الترُ٦بي  ،وَى جدىٍل مىُى ١زاعط بَاع
اإلا٨خىب ،وٍ٩ىن في الىبر والخىُٛمُ ،مدضزا ؤزغا في اإلاٗجى٢ ،ض ّ
ٌٛحر الخ٨م ال٣ٟهي.
ِ
ِ
وَىا ٥الخدىٍل ٚحر اإلاىُى٧ ١إن ٌكحر بُضٍ ٣ُٞى( :٫ؤهذ َال ٤وَظٍ)  ،ؤو ج٩ىن امغؤجه في
وؿىة ٣ُٞىَ( :٫ل٣ذ َاالء بال َظٍ) وَكحر بلى ػوظخه.
ؤي  ٠بلى طل ٪ؤن جغاُ٦ب الُال ١جغجبِ بالخضاولُت بك٩ل ٖام ،وبإٗٞا ٫ال٨الم بك٩ل زام،
ٞهي مً ألاٗٞا ٫ال٨المُت التي "جخٟ٨ل بخدىٍل ألا٢ىا ٫التي جهضع يمً مُُٗاث ؾُاُ٢ت بلى ؤٗٞا٫
ُ
جدٗٞ ٤ُ٣ل الُال،١
طاث نبٛت اظخماُٖت"( ،)1بمٗجى ؤهه ٦الم بوكاجي ًىجؼ ًٖ الخل ٟٔبه
"ٞال ٣ٟه في ع٦ىه الخام باإلاٗامالث َى نُاٚت لؤلٗٞا ٫ال٨المُت  .....والجمُ٘ ٌٗغ ٝالىي٘ الظي
ًاو ٫بلُه وي٘ اإلاغؤة والغظل خُىما ًخلَ ٟٔظا ألازحر بهُٛت ٗٞل الُال.)2("١
و٧ل َظا مما جىصخي الضعاؾت ّ
بخدبٗه والى٢ىٖ ٝلُه في صعاؾاث لؿاهُت جدىاو ٫جغاُ٦ب الُال١
مً وظهت هٓغ نىجُت ؤو جضاولُت.
وؤزحرا ؤؾإ ٫هللا ؤن ً٨خب لي ألاظغ واإلاشىبت ،وٍجٗل ٖملي زالها لىظهه ،وَٟٛغ ػللي وزُئي،
ّ
ّ
وؾلم ،والخمض هلل عب
ونل اللهم ٖلى هبِىا دمحم وٖلى آله وصخبه ِ
بهه ولي طل ٪وال٣اصع ٖلُهِ ،
الٗاإلاحن.


( )1بلخحرٖ ،مغ ،و بى ُٖاص ،هىاعة ،جهيُ ٠ؤٗٞا ٫ال٨الم في الخُاب الصخافي الجؼاثغي اإلا٨خىب باللٛت الٗغبُت مجلت
ألازش ،الجؼاثغ ،الٗضص1221( ،21 :م) ،م.41:
( )2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.41 ،42 :
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فهشط جشاهيب الؼالق في هخاب الىىهب الذسي
الترُ٦ب

()1

ع٢مه الدؿلؿلي

مىيٗه في

في ال٨خاب

ال٨خاب

مً له ػوظخان٣ٞ ،ا( :٫بخضاَما َال )٤وؤقاع بلى واخضة مجهما.

2

281

ًىى.
بطا ٧ان ٢اصعا ٖلى الىُ٨ٞ ٤خب( :ػوظتي ٞالهت َال )٤ولم ِ

1

281

مً له ػوظخان٣ٞ ،ا( :٫امغؤحي َال )٤وؤقاع بلى بخضاَما ،زم ٢ا:٫
(ؤعصث ألازغي).

1

281

لى ٢ا ٫الؼوط  :امغؤجه َال( ٤وٖجى هٟؿه ).

4

288

لى ُ٢ل لغظل اؾمه ػٍض ًا ػٍض ٣ٞا : ٫امغؤة ػٍض َال. ٤

1

242

بطا ٢اٞ( :٫اَمت َال )٤واؾم ػوظخه ٞاَمت.

3

242

بطا وٖ ٘٢لُه حجغ مً ؾُذ ٣ٞا ٫الؼوط  :بن لم جسبرًجي الؿاٖت

5

241

مً عماٍٞ ،إهذ َال.٤
ؤهذ َال ٤ما قئذ .

8

243

ؤهذ َال ٤ما قاء هللا.

4

243

بطا ٢ا ٫لشالر وؿىة  :مً لم جسبروي مى ً٨بٗضص عٗ٦اث الهالة

22

122

اإلاٟغويتٞ،هي َال٣ٞ ،٤الذ واخضة  :ؾب٘ ٖكغة عٗ٦ت ،وزاهُت:
زمـ ٖكغة ،وزالشت :بخضي ٖكغة .
الُالً ١لؼمجي.

22

124

مً له ػوظاث وٖبُض بطا ٢ا : ٫ػوظتي َال ٤وٖبضي خغ .

21

124

بطا ٢ا ٫لؼوظخه  :بطا ٢ضم الخاط ٞإهذ َال. ٤

21

123

بن ٧ان خمل ٪ط٦غا ٞإهذ َالَ ٤ل٣ت ،وإن ٧ان ؤهثى ُٞل٣خحن

24

123

ٞىلضث ط٦غا وؤهثى.
بطا ٧ان هللا ٌٗظب اإلاىخضًً ٞامغؤحي َال.٤
َ
ُ
الٗبُضٞ ،إهذ َال.٤
اقترًذ
بن جؼوظذ اليؿاء ؤو

21

125

23

122

ؤهذ َال. ٤

25

121

ؤهذ مُل٣ت .
ٌ
مُل ٤للمغؤة.
ؤها

28
24

( )1اٖخماصا ٖلى جد :٤ُ٣دمحم خؿً ٖىاص.
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بطا ٖؼ ًٖ ٫الً٣اء ٣ٞا : ٫امغؤة ال٣اضخي َال.٤

12

124

بطا هاصي ػوظخه ٣ٞاً : ٫ا َال.٤

12

121

٢ا ٫لؼوظاجه ألاعب٘٧ :لما ولضث واخضة مىٞ ً٨هىاخباتها َىال،٤

11

125

ٞىلضث ٧لهً.
ؤهذ َال ٤ؤ٦ثر الُال.١
بن ٧ان ؤو ٫ولض جلضًىه ط٦غا ٞ ،إهذ َال. ٤
ٌ
بطا ٢ا ٫لؼوظخه :ؤهذ واخضة.

11

111

14

114

11

115

بطا ٢ا ٫لؼوظخه :ؤهذ واخضة.

13

ؤهذ َال ٤ؤ٢ل مً َل٣خحن وؤ٦ثر مً َل٣ت .

15

118

ؤهذ َالَ ٤ل٣ت م٘ َل٣ت.

18

114

ؤهذ َالَ ٤ل٣ت مٗها َل٣ت.
َّ
بطا َل ٤امغؤة ؤوال بُٗجها وؤمغهاٍ بالخبُحن٣ٞ ،ا( :٫ؤعصث َظٍ).
ُ
(ؤعصث َظٍ بل َظٍ).
ٞةن ٢ا:٫

14
12

ؤو (َظٍ وَظٍ) .

11

ؤو َظٍ م٘ َظٍ) .
ؤو ٦غع (َظٍ) وؤقاع بلحهما.

11
14

بن ٧لمذ ػٍضا وٖمغا  ،وب٨غ م٘ ٖمغو ٞإهذ َال.٤

11

112

بطا ٢ا ٫المغؤجُه :بن ولضجما مٗا ؤو صزلخما ٞإهخما َال٣ان.
بطا ٢ا- ٫وَى في قىا ٫مشال : -ؤهذ َال ٤في ؤو ٫ألاقهغ الخغم.

13

111

15

113

ٞةن ُ٢ضٍ بإو ٫الكهغ٣ٞ ،ا :٫في ؤو ٫الكهغ الظي َى ؤو ٫ألاقهغ

18

12

112

الخغم.
113

ؤهذ َال٢ ٤بل ؤن جضزلي الضاع.

14

ؤهذ َال٢ ٤بل ؤن ؤيغب.٪

42

مً صزلذ مى٢ ً٨بل ناخبتها (ٞهي َال.)٤

42

113

اهذ َال ٤بط ٢ام ػٍض .

41

118

41

ؤهذ َال ٤بط ٗٞلذ ٦ظا.
ؤهذ َال ٤بط ٢ام ٌ
ػٍض.

44

142

٢مذ ٞإهذ َال٣ٞ ، ٤امذ زم ٢امذ ؤًًا في الٗضة زاهُا وزالشا.
بطا ِ

41

142

بطا َل٣ذ امغؤة ٗٞ ،بض مً ٖبُضي خغُٞ ،ل ٤ؤعبٗا بالخىالي  ،ؤو

43

142

اإلاُٗت.
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بطا ظاء ػٍض الُىم ٞإهذ َالٚ ٤ضا.

45

142

لى خل ٠بالُال ١ال ٌؿا٦ىه قهغ عمًان.

48

141

ؤهذ َال ٤في ٚغة الكهغ الٟالوي.

44

144

ؤهذ َال ٤في ؾلخ الكهغ.

12

141

٧ل امغؤة لي ٚحرَ ٥ال.٤

12

144

11

٧ل امغؤة لي ؾىاَ ٥ال.٤
٧ل امغؤة لي ؾىي التي في اإلا٣ابغ َال.٤

11

144

٧ل امغؤة لي َالٚ ٤حر.٥

14

144

٧ل امغؤة لي َال ٤ؾىا.٥

11

ؤهذ َال ٠ُ٦ ٤قئذ.

13

112

ؤهذ َالٖ ٤لى ؤي وظه قئذ.

15

112

ؤهذ َال ٤بن قئذ ؤو ؤبِذ.

18

112

٧ل مىَ ً٨الَ ٤ل٣ت.

14

112

ؤهذ َال٧ ٤ل ًىم.

32

112

َل٣ذ التي آلُذ مجها.

32

132

بطا ٢ا ٫المغؤجه :ؤهذ ٦ظا.
َّ
ؤو ٖل٣ٞ ٤ا :٫بن صزلذ ٞإهذ ٦ظا وهىي الُال ١بل٦ ٟٔظا.
بطا ٢ا ٫لؼوظخهَ :ل٣ي َ
هٟؿ٣ٞ ،٪الذ :ؤَل.٤

31

134

31

امغاة َمً ٌكخهي ؤن ًٟٗل ٦ظا َال.٤

34

134

31

151

ؤجغٍض ؤن ؤَل ٤ػوظخ ٪؟ ٣ٞا :٫وٗم.

33

151

٢مذ ٞإهذ َال.٤
بن ِ
بن ؤ٦غمذ الظي ُ
ؤَىخه  ،ؤو عظال ؤَىخه ٞ ،إهذ َال. ٤

35

151

38

154

34

بن ؤ٦غمذ عظال ؤَىخه ٞ ،إهذ َال. ٤
ُ
ما ٦ضث ؤَل ٤ػوظتي.
بن ٖهِذ بؿٟغٞ ٥إهذ َال.٤
بطا ٢ا ٫لؼوظخه ازخاعي مً زالر ما قئذ.

52

154

52

181

51

184

51

َل٣ي هٟؿ ٪مً زالر ما قئذ.
بغثذ مً َال( ٪٢وهىي الُال.)١

54

181

بغثذ بلُ ٪مً َال.٪٢

51

181
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لى خل ٠بالُال ١ؤو ٚحرٍ  ،ؤهه بٗض ٞالها الى بِذ ٞالن  ،وٖلم ؤن

53

188

اإلابٗىر لم ًمٌ بلُه.
بطا ٢ا ٫لؼوظخه :وَما في مهغ مشال (ؤهذ َال ٤في م٨ت).

55

188

ؤهذ َال ٤في ًىم ٦ظا.

58

184

ؤهذ َال٧ ٤الشلج.

54

142

ؤهذ َال٧ ٤الىاع.

82

ؤهذ ٖلي ٧اإلاُخت والضم والخمغ ولخم الخجزًغ.

82

142

ؤهذ ٧الخماع.

81

142

لى عؤي امغؤجه جىدذ زكبت ٣ٞا : ٫بن ٖضث الى مشل َظا الٟٗل
ٞإهذ َالٞ ، ٤ىدخذ زكبت مً شجغة ؤزغي.

81

142

ؤهذ َال ٤مشل ؤل.٠

84

141

ؤهذ َال ٤مشل ألال.٠

81

141

ؤهذ َال ٤ختى جخمم الشالر ولم ًىى قِئا.

83

144

ؤهذ َال ٤ختى ؤ٦مل زالزا.

85

141

ؤو ؤهذ َال ٤ختى ؤوٖ ٘٢لُ ٪زالزا.

88

لى ٢ا ٫لىُ٦له  :زال٘ ػوظتي ؤو َل٣ها ٖلى ؤن جإزظ مالي مجها.

84

141

ؤهذ َال ٤الُىم وإن ظاء عؤؽ الكهغ.

42

143

ؤهذ َال ٤الُىم وإن صزلذ الضاع.

42

143

ؤهذ َال ٤الُىم وٚضا وبٗض ٚض.

41

143

ؤهذ َال ٤الُىم وفي ٚض وفي بٗض ٚض.

41

143

ؤهذ َال ٤باللُل والجهاع.

44

143

بن صزلذ الضاع و٧لمذ ػٍضاٞ ،إهذ َال.٤

41

148

ؤهذ َال ٤و َال.٤

43

148

زظ مالي مً ػوظتي وَل٣ها.

45

148

َل٣ها وزظ مالي مجها.

48

148

بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال ٤و َال ٤و َال.٤

44

148

ؤهذ َال ٤و َال ٤و َال ٤بن صخلذ الضاع.

222

148

ؤهذ َال ٤وَال ٤و َال.٤

222

144

ؤهذ َال٣ان بالخشيُت.

221

122

ؤهذ َىال ٤بالجم٘.

221
338

لى ؤ٦غٍ ٖلى الُال ١خٟهت مشال ٣ٞا ٫لها ولٗمغة َ :ل٣خ٨ما

224

122

وإن ٢اَ :٫ل٣ذ خٟهت وٖمغة.

221

122

ؤو ؤٖاص َل٣ذ٣ٞ ،اَ :٫ل٣ذ خٟهت وَل٣ذ ٖمغة.

223

122

ؤو ٢ا :٫خٟهت َال ٤وٖمغة َال.٤

225

122

٧ل امغؤة ؤجؼوظها ٞهي َال ، ٤وؤهذ ًا ؤم ؤوالصي.

228

122

وؿاء الٗاإلاحن َىال ٤وؤهذ ًا ٞاَمت.

224

122

بطا صزلذ الضاع ٩ٞلمذ ػٍضا ٞإهذ َال.٤

222

122

لى ٢ا ٫لىُ٦لهَ :ل ٤ػوظتي زم زظ مالي مجها.

222

121

بن صزلذ الضاع ؤو ٧لمذ ػٍضا ٞإهذ َال.٤

221

121

وؤهذ َال ٤بن صزلذ ؤو ٧لمذ.

221

121

ؤهذ َال ٤وَظٍ ؤو َظٍ .

224

121

ؤهذ َالٚ ٤ضا ،ؤو ٖبضي خغ بٗض ٚض.

221

121

بن صزلذ الضاع ٗٞ ،بضي خغ ؤو ٧لمذ ٞالها ٞإهذ َال.٤

223

121

ؤهذ َال ٤واخضة ؤو ازيخحن.

225

121

ؤهذ َال ٤الُىم ؤو ٚضا.

228

123

ؤهذ َالٚ ٤ضا ؤو بٗض ٚض.

224

123

بن قاء هللا ٞإهذ َال ، ٤وٖبضي خغ .

212

128

ؤهذ َال ٤لى صزلذ الضاع .

212

124

لى صزلذ الضاع ؤهذ َال. ٤

211

124

ؤهذ َال ٤لىال صزلذ الضاع.

211

122

لى ظلـ م٘ ظماٖت ٣ٞام ولبـ زٚ ٠حرٍ ٣ٞ ،الذ له ػوظخه:

214

125

اؾدبضلذ بس ٪ٟولبؿذ زٚ ٠حرٞ ، ٥دل ٠بالُال ١ؤهه لم ًٟٗل
طل.٪
بن َىض لُال.٤

211

112

ما َىض بال َال.٤

213

112

ؤهذ َال ٤زالزا ما واخضة.

215

113

ؤعبٗخَ ً٨ىال ٤بال ٞالهت.

218

118

ؤعبٗخ ً٨بال ٞالهت َىال.٤

214

114

ؤهذ َال ٤زالزا زم ٢ا ٫ؤعصث بال واخضة.

212

114

339

ؤعبٗخَ ً٨ىال ٤و٢ا : ٫هىٍذ ب٣لبي بال ٞالهت.
٧ل امغؤة لي َال ٤وٖؼ ٫بًٗهً بالىُت.

212

114

211

114

ؤهذ َال ٤زالزا بال زالزا.

211

114

٧ل امغؤة لي َال ٤بال ٖمغة.

214

114

ؤو ٧ل امغؤة لي َال ٤بال ؤهذ.

211

٧ل امغؤة لي ٚحرَ ٥ال.٤

213

٧ل امغؤة لي َالٚ ٤حر.٥

215

وؿاجي َىال ٤بال ٖمغة.

218

112

َل٣ذ َاالء بال َظٍ ؤقاع بلى ػوظخه.

214

112

ؤهذ َال ٤زالزا بال َل٣خحن.

242

112

ؤهذ بال واخضة َال ٤زالزا.

242

112

ؤهذ َال -٤ؤؾخٟٛغ هللا  -بن صزلذ الضاع.

241

111

ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة بال واخضة.

241

111

بن قاء هللا ؤهذ َال ٤وٖبضي خغ.

244

118

ؤهذ َالَ ٤ل٣خحن وواخضة بال واخضة.

241

118

خٟهت وٖمغة َال٣ان بن قاء هللا.

243

114

ؤهذ بن صزلذ الضاع َال٣ا.

245

142

ؤهذ َال ٤مغًٍت.

248

142

ؤهذ َال ٤مغًٍت.
بن ُ
٢خلذ ػٍضا في اإلاسجض ٞإهذ َال.٤
بطا ٢ا ٫لؼوظخه (٢بل الضزى )٫ؤهذ َال ٤بخضي ٖكغة َل٣ت

244

142

212

142

212

144

ؤهذ َال ٤زالزا بال واخضة وواخضة.

211

112

٧ل امغؤة لي ؾىا ٥ؤو ٚحرَ ٥ال.٤

211

111

ػوظاحي ٧لهً َىال.٤

214

114

ؤهذ مُل٣ت ،ؤهذ مؿغخت ،ؤهذ مٟاع٢ت.

211

115

لى ٦غع ٢ىله :ؤهذ َال ٤زالر مغاث.

213

115

ؤهذ َال ٤ؤهذ َال.٤

215

118

(ؤهذ َالَ ٤ال)٤
َ َ
لذ الضاع ٞإهذ َال ، ٤زم ؤٖاص الل ٟٔزاهُا ٞشالشا.
بن صز ِ

218

118

214

118

341

114

َ َ
َ
زلذ ٞ،إهذ َال.٤
لذ الضاع بن ص ِ
بن صز ِ
َْ
بن صزلذ الضاع ٞإهذ َال ٤بن َصزل ِتها.
صزلذ ٞإهذ َال.٤
ؤ٧لذ بن
ِ
بن ِ
َ َ
ََ
ىخجيٞ ،إهذ َال.٤
بن قخم ِخجي بن لٗ ِ
ُ
وهللا بن ْ ٢م ِذ لخُل.ً٣
ََ ْ
ََ ْ
٧لما اٚدؿلذ مً الجىابت ٞةن اٚدؿل ِذ في الخمام ٞإهذ َال٤
بن جضزلحن الضاعٞ ،إهذ َال.٤
ُ
جضزل َىض.
ؤو ٢ا :٫بن
َّ
بطا ٢ا٫لىُ٦لهِ َ:ل ٤مً وؿاجي مً قئذ.
َ
ؤو ٢ا٫لىُ٦لهَ:ل ٤مً وؿاجي مً قاءث.

232

118

232

118

231

131

231

131

234

134

231

134

233

133

235

ؤًخ ً٨خايذ ٞهىاخباتها َىال.٤
ُ
بن صزلذ الضاع جُل٣ي.
ُ
ل٣ذ.
بن صزلذ الضاع َ ِ

238

135

234

135

252

138

252

138

251

بن صزلذ الضاع جُل٣حن.
َ َ
لذ.
ؤهذ َال ٤بن صز ِ
صزلذ َل٣خ.٪
بن
ِ
َ َ
لذ الضاع بطا ؤهذ َال.٤
بن صز ِ
بن صزلذ الضاع وؤهذ َال.٤

251

138

254

138

251

138

253

134

255

152

ؤهذ َال.٤
بن صزلذ الضاع ِ

258

152

بن صزلذ الضاع ُٞال. ٤

254

152

ًا َا.٫

282

151

ؤهذ َا.٫

282

151

َىض َال ٤وػٍيب.

281

151

ؤهذ َالَ ٤ل٣ت٢ ،بلها وبٗضَا َل٣ت.

281

151

ؤهذ َال ٤وَظٍ.

284

151

ؤهذ َال ٤الُىم وٚضا وبٗض الٛض.
َْ
بن َصزل ِذ صاع ٞالن – ماصام ٞحها – ٞإهذ َال.٤
بن ٦ىذ خامال ٞإهذ َال.٤

281

151

283

154

285

151

اإلا٨غٍ ٖلى الُال ١لى ٢ضع ٖلى الخىعٍت ٣٦ىله َاع.١

288

153

341

ٞإهذ ٌ
َال ١والُالٖ ١ؼٍمت

ٌ
زالر ومً ًبضؤ ؤٖ ٤وؤْلم .

284

154

ؤهذ َال.١

242

154

ؤهذ الُال.١

242

ؤهذ َل٣ت.

241

ؤهذ ههَ ٠ل٣ت.

241

154

ؤهذ ٧ل َل٣ت.

244

154

ؤهذ ههَ ٠ال.٤

241

ؤهذ َال ٤ههَ ٠ل٣ت.

243

182

ؤهذ َال ٤زالزا بال ههَ ٠ل٣ت.

245

182

بطا ؤقاع الؼوط بلى ػوظخُه ٣ٞا : ٫بخضا٦ما َال ٤وهىاَما ظمُٗا
ؤهذ َال ٤واخضة وهىي زالزا.

248

182

244

182

بطا ٢ا ٫لؼوظخه  :ؤهذ َالً ٤ىم ً٣ضم ػٍض٣ٞ ،ضم لُال.

122

182



342

جشاهيب الؼالق اإلاىشسة في هخاب الىىهب الذسي
الترُ٦ب

ٖضص مغاث
ج٨غاعٍ

مىاي٘ ج٨غاعٍ

(ؤهذ َال ٤بط ٢ام ػ ٌٍض)
ِ

ؤع٢ام التراُ٦ب
جبٗا لىعوصَا في
ؤلاخهاثُت

ج٨غع في
مىيٗحن
جىشسفي 3
مىاطم

م118 :
م142 :
ص249 :
ص329:
ص353:

بغ٢م41 :
وع٢م44 :
بشكم51:
وسكم136 :
وسكم153 :

ج٨غع في
مىيٗحن
ج٨غع في
مىيٗحن
ج٨غع في
مىيٗحن
ج٨غع في
مىيٗحن

ص249 :
ص329:
ص249 :
ص353:
ص296 :
ص373 :
ص318 :
ص338 :

بشكم54:
وسكم137 :
بشكم52:
وسكم153 :
بشكم92 :
وسكم185 :
بشكم121 :
وسكم144 :

(٧ل امغؤة لي ٚحرَ ٥ال)٤

(٧ل امغؤة لي َالٚ ٤حر)٥
(٧ل امغؤة لي ؾىاَ ٥ال)٤
ٚض)
(ؤهذ َال ٤الُىم وٚضا وبٗض ٍ
(بن قاء هللا ٞإهذ َال ٤وٖبضي خغ)
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فهشط آلاًاث
آلاًت

ﱒ ﱔ ﱕ
ﱓ
ﭐﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

اؾم

ع٢م

الؿىعة

آلاًت

الب٣غة

5

مىيٗها
124

ﱖﱠ
ﱗ
ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰﱠ

،125 ،241

الب٣غة

11

الب٣غة

12

241

الب٣غة

34

113 ،124

الب٣غة

54

218

الب٣غة

54

181

113
ﭐ

ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ
ﭐ

ﭐﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ

ﭐ

ﲑﱠ
ﲒ
ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ
ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﱠ

الب٣غة

214

131

ﱣ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱤ
ﭐﱡﭐ ﱢ

الب٣غة

284

284

ﭐ

ﱯﱠ
ﱰ
ﱪﱫﱬﱭﱮ

الب٣غة

284

121

الب٣غة

112

241

ﲝﱠ
ﲞ
ﲗ ﲙﲚﲛﲜ
ﲘ
ﱡﭐﲖ

الب٣غة

114

224 ،221

ﳔﱠ
ﳕ
ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

الب٣غة

112

221

الب٣غة

115

82

الب٣غة

118

184

ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ
ﱐﱠ
ﱑ
ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ

ﳇﱠ
ﳈ
ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ

ﭐ

ﭐ

ﭐ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱠ

344

ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ

الب٣غة

112

112

ﲧﱠ

الب٣غة

131

241

الب٣غة

151

112

آٖ ٫مغان

11

212

ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ آٖ ٫مغان

224

184

ﱗﱠ
ﱘ
ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ

ﭐ

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ

ﲐﲒﲓﲔﲕﱠ
ﲑ
ﲎﲏ
ﭐ

ﲊﲌﲍﲎﲏﱠ
ﲋ
ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ
ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ

ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

آٖ ٫مغان

228

241

آٖ ٫مغان

214

221

اليؿاء

4

244

ﱬﱭﱠ
ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

اليؿاء

18

111

ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

اليؿاء

212

148

ﭐﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ

اليؿاء

241

24

ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ

اليؿاء

234

141

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

اإلااثضة

3

112

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﭐ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ

ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒﳓﱠ

اإلااثضة

221

114

اإلااثضة

223

244

ألاوٗام

228

241

ﭐ

ﱉﱠ
ﱊ
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ
345

ألاٖغاٝ

221

111

ألاٖغاٝ

241

123

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ألاهٟا٫

8 ،5

185

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ
ﭐﱡﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ

ﭐ
ﭐ
ﭐ

ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ

ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩﱠ

ألاهٟا٫

13

241

ألاهٟا٫

52

112

الخىبت

3

81

الخىبت

41

215

ﭐ

ﭐﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲭ ﲯ ﲰﱠ
ﲮ
ﲪﲫﲬ

َىص

14

214

ﭐ

ﲰﱠ
ﲱ
ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ

ﭐ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ ﭐ

ﭐ

ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﱠ

َىص

41

112

َىص

221

115 ،124

َىص

228

112

ًىؾ٠

1

2

ًىؾ٠

4

188

ﭐ

ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱟ
ﱡﭐ ﱜ ﱝ

ًىؾ٠

14

243

ﱦﱠ
ﱧ
ﭐﱡ ﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ
ﱏﱠ
ﱐ
ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ
ﱈﱠ
ﱉ
ﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ

ًىؾ٠

83

184

ﭐ

ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ
346

الغٖض

11

122

ببغاَُم

22

153

ؤلاؾغاء

8

112

ال٨ه٠

1

143

ال٨ه٠

14

124

مغٍم

12

231

مغٍم

11

125

ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ

مغٍم

32

112

ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ

َه

38

141

ألاهبُاء

23

24

ألاهبُاء

11

111

ألاهبُاء

14

215

ألاهبُاء

14

218

ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ

الىىع

4

222

ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ

الىىع

22

243

الٟغ٢ان

5

243 ،241

الىمل

85

113 ،112

الٗى٨بىث

24

134 ،138
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كابمت اإلاصادس واإلاشاحم
ببغاَُم ،الىُٗم دمحم ؤخمض (1221م) أزش اللالكت بحن أصىٌ الفله وأصىٌ الىدى في اظخيباغ
ألاخيام الششكيت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا ،الؿىصان.
ابً ألازحر ،يُاء الضًً (ص.ث) اإلاثل العابش في أدب الياجب والشاكش ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم :ؤخمض
الخىفي ،وبضوي َباهت( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ.
ؤلاؾىىي ،ؤبى دمحم ظما ٫الضًً ال٣غشخي:
2482( م) الخمهيذ في جخشٍج الفشوق كلى ألاصىٌ  ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً َُخى ،1ٍ ،بحروث:
ماؾؿت الغؾالت.
ّ
ًخخشج كلى ألاصىٌ الىدىٍت مً الفشوق الفلهيت  ،و٢ض وعص بٗضة
 الىىهب الذسي فيما
جد٣ُ٣اث ،وهي:
2484( oم) ،جدٖ :٤ُ٣بضالغػاٖ ١بضالغخمً الؿٗضي ،مغاظٗتٖ :بضالؿخاع ؤبى ّ
ٚضة،
ٍ ،2ال٩ىٍذ :وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُت.
1224( oم) ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
1221( oم) ،جد :٤ُ٣دمحم خؿً ٖىاصّ ،2ٍ ،
ٖمان :صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘.
1222( oم) ،جدٖ :٤ُ٣بضالغػاٖ ١بضالغخمً الؿٗضي(1ٍ ،مؼٍضة ومى٣دت) ،بٛضاص:
صاع ألاهباع للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة :صاع ؾٗض الضًً للُباٖت واليكغ.
2444( م) نهاًت العىٌ ششح منهاج ألاصىٌ 2:ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
بٞدل ،مُل٩ا (1222م) اججاهاث البدث اللعاوي ،جغظمت :ؾٗض ٖبض الٗؼٍؼ مهلىح ،ووٞاء ٧امل
ٞاًض( ،1ٍ ،ص.م) املجلـ ألاٖلى للش٣اٞت.
ألاهباعي٦ ،ما ٫الضًً ؤبى البر٧اث ٖبضالغخمً بً دمحم (2445م) ؤلاهصاف في معابل الخالف بحن
الىدىٍحن :البصشٍحن والىىفيحن ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص ،)ٍ.بحروث ،اإلا٨خبت
الٗهغٍت.
ؤهضعٍه ماعجِىه ،وؿيفت ألالعً ودًىاميتها (1224م) جغظمت :هاصع ؾغاط ،2ٍ ،بحروث :مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.
ؤهِـ ،ببغاَُم (2433م) مً أظشاساللغت ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت.
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ؤًىبٖ ،بضالغخمً دمحم (2415م) دساظاث هلذًت في الىدى اللشبي( ،ص ،)ٍ.ال٩ىٍذ :ماؾؿت
الهباح.
الباع ،ابتها ٫دمحم:
1224( م) مـاهش هـشٍت الخدىٍل كىذ حشىمعيي في الذسط الىدىي اللشبي ،دساظت
هـشٍت جدليليت،2ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب الخضًض.
1224( م) الخدىٍل باالؾدبضا ٫في الىدى الٗغبي صعاؾت هٓغٍت جدلُلُت )Eimj( ،املجلت
الالىتروهيت الشاملت مخلذدة الخخصصاث ،الٗضص.24 :
البساعي ،دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبض هللا (َ2411ـ) الجامم اإلاعىذ الصحيذ املخخصش مً أمىس
سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه و أًامه = صحيذ البخاسي ،املخ :٤٣دمحم ػَحر بً هانغ الىانغ،2ٍ ،
(ص.م) ،صاع َى ١الىجاة ًٖ ،الُبٗت ألامحرًت ببىالٖ ١ام َ2121ـ ،جغُ٢م دمحم ٞااص ٖبض الباقي.
البرػهجيٖ ،مغ بؾماُٖل ؤمحن (1225م) خصابص التراهيب ودالالتها في اللصص اللشآوي،2ٍ ،
صمك :٤نٟداث للضعاؾت واليكغ.
بؿىضي ،زالض ٖبضال٨غٍم (1221م) ؿاهشة ؤلاكدام في التراهيب اللغىٍتّ ،2ٍ ،
ٖمان٦ :ىىػ
اإلاٗغٞت.
بكحر ،زحرًت بكحر ؤخمض1221( ،م) الجملت الٗغبُت بحن الخىلُضًت والخدىٍلُت ،املجلت الليبيت
للذساظاث ،لُبُا :صاع الؼاوٍت لل٨خاب ،الٗضص ،8:الهٟداث.)12 - 24(:
البٛضاصيٖ ،بضال٣اصع بً ٖمغ (2445م) خضاهت ألادب ولب لباب لعان اللشب ،جد:٤ُ٣
ٖبضالؿالم دمحم َاعون ،4ٍ ،ال٣اَغة ،م٨خبت الخاهجي.
بلخحرٖ ،مغ ،و بى ُٖاص ،هىاعة (1221م) جهيُ ٠ؤٗٞا ٫ال٨الم في الخُاب الصخافي الجؼاثغي
اإلا٨خىب باللٛت الٗغبُت ،مجلت ألازش ،الجؼاثغ ،الٗضص ،21 :الهٟداث.)54 - 42( :
البهيؿاوي ،خؿام (2441م) اللىاكذ الخدىٍليت في دًىان خاجم الؼاةي( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة :م٨خبت
الش٣اٞت الضًيُت.
بى٢غة ،وٗمان (1221م) اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب.
بىَىتٞ ،غٍض ٖبضالغخمً (1224م) الؼالق اإلاظاف إلى صمً اإلاعخلبل ،بحن الفله وسأي اللاهىن
ألاسدوي الجذًذ ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت.
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البُاحي ،ؾىاء خمُض (1221م) كىاكذ الىدى اللشبي في طىء هـشٍت الىـمّ َٖ ،2ٍ ،مان :صاع واثل
لليكغ والخىػَ٘.
التر ،٥ؤعٍج خامض (1224م) كىاصش الخدىٍل الترهيبي في اإلاثل اللشبي في طىء كلم اللغت
اإلالاصش ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ماجت ،ال٨غ ٥باألعصن.
حكىمؿ٩ي ،وٗىم:
2485( م) البنى الترهيبيت ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغاظٗت :مجُض اإلااقُت،2ٍ ،
بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت.
2442( م) اللغت ومشىالث اإلالشفت ،جغظمت :خمؼة بً ٢بالن اإلاؼٍجي ،2ٍ ،الضاع البًُاء:
صاع جىب٣ا.٫
2441( م) اإلالشفت اللغىٍت :ػبيلتها وأصىلها واظخخذامها ،جغظمت وحٗلُ :٤دمحم ٞخُذ،
ٍ ،2ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
1221( م) ملشفت اللغت ،جغظمت :مخي الضًً خمُضي ،2ٍ ،الغٍاى :صاع الؼَغاء لليكغ
والخىػَ٘ (ال٨خاب الؿاب ٤هٟؿه ل ً٨بترظمت ؤزغي).
1221( م) اللغت واإلاعؤوليت ،جغظمت وحٗلُ :٤خؿام البهيؿاوي ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ػَغاء
الكغ.١
التهاهىي ،دمحم ٖلي(2443م) هشاف مصؼلحاث الفىىن والللىم ،ج٣ضًم ومغاظٗت :ع ٤ُٞالعجم ،
جدٖ :٤ُ٣لي صخغوط ،2ٍ ،بحروث :م٨خبت لبىان هاقغون.
زامغ ،بى قاعب (1221م) ألاهماغ الخدىٍليت في اإلاشهباث ؤلاظىادًت و أزشها الذاللي في الخؼاب
ً
أهمىرحا) ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ػٍان ٖاقىع -الجلٟت. -
اللشآوي (ظىسة الىهف
الجاخٔ ،ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ (2448م) البيان والخبيحن ،جدٖ :٤ُ٣بضالؿالم َاعون،2ٍ ،
بحروث :صاع الجُل.
ظاص الغب ،مدمىص (2481م) كلم اللغت وشأجه وجؼىسه ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع.ٝ
ظاص ال٨غٍم ٖبضهللا ؤخمض (1221م) في ال٨ٟغ البيُىي الخدىٍلي في زهاثو ابً ظجي ،خىلياث
آلاداب والللىم الاحخماكيت ،الخىلُت الشالشت والشالزىن ،الهٟداث.)241 -22( :
ؤبى ظغاع ،ؤخمض مدمىص ٖبضهللا (1224م) أزش اللىاكذ الىدىٍت والبالغيت في البىاء الفلهي لىخاب
الشوطت الىذًت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ.
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الجغظاوي ،الؿُض الكغٍ ٠ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم ( )1221الخلشٍفاث ،وي٘ خىاقُه :دمحم باؾل
ُٖىن الؿىص ،4ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
الجغظاوي ،ؤبى ب٨غ ٖبضال٣اَغ بً ٖبضالغخمً:
2488( م) دالبل ؤلاعجاص في كلم اإلالاوي ،وٖ ٠٢لى جصخُذ َبٗه :دمحم عقُض عيا،2ٍ ،
بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت ،و٦ظل ٪بخد :٤ُ٣مدمىص قا٦غ ،1ٍ ،ال٣اَغة :مُبٗت اإلاضوي-
ظضة :صاع اإلاضوي2441( ،م).
2442( م) أظشاسالبالغت ،جد :٤ُ٣مدمىص قا٦غ ،ال٣اَغة :مُبٗت اإلاضوي -ظضة :صاع اإلاضوي.
ظما ٫الضًً ،مهُٟى (َ2421ـ) البدث الىدىي كىذ ألاصىليحن ،1ٍ ،بًغان :ميكىعاث صاع
الهجغة.
الجىضيَ ،ه دمحم ٖىى هللا (2444م) نُ ٜألامغ في الٗغبُت ،بدض في يىء هٓغٍت ال٣ىاٖض
الخىلُضًت والخدىٍلُت ،مجلت وليت الللىم حاملت اللاهشة ،مهغ ،الٗضص ،14 :الهٟداث:
(.)254 -222
ابً ظجي ،ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي
2411( م) الخصابص جد :٤ُ٣دمحم الىجاع ،1ٍ ،بحروث :صاع الهضي للُباٖت واليكغ.
2414( م) ظش صىاكت ؤلاكشاب ،جد :٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا وآزغًٍ ،2ٍ ،ال٣اَغة :مُبٗت
البابي الخلبي.
2444( م) املحدعب في جبيحن وحىه شىار اللشاءاث وؤلاًظاح كنها( ،ص( )ٍ.ص.م) وػاعة
ألاو٢ا ،ٝاملجلـ ألاٖلى للكاون ؤلاؾالمُت.
الجىَغي ،بؾماُٖل خماص (2442م) الصحاح ،جاج اللغت وصحاح اللشبيت ،جد :٤ُ٣ؤخمض
ٖبضالٟٛىع ُٖاع ،4ٍ ،بحروث :صاع الٗلم للمالًحن.
ابً خؼمٖ ،لي بً ؤخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلسخي ؤبى دمحم:
2481( م) ؤلاخيام في أصىٌ ألاخيام ،جد :٤ُ٣الكُش ؤخمض قا٦غ ،ج٣ضًم :بخؿان ٖباؽ،
ٍ ،1بحروث :صاع آلاٞا ١الجضًضة.
1221( م) املحلى باثآزاس ،جدٖ :٤ُ٣بض الٟٛاع ؾلُمان البىضاعي ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب
الٗلمُت.
خؿان ،جمام2444( ،م) اللغت اللشبيت ملىاها ومبىاها( ،ص ،)ٍ.الضاع البًُاء :صاع الش٣اٞت.
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خؿًٖ ،باؽ (ص.ث) الىدى الىافي مم سبؼه باألظاليب الشفيلت ،والحياة اللغىٍت اإلاخجذدة،1ٍ ،
ال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع.ٝ
ؤبى الخؿحن ،دمحم مدمىص (1221م) معخىي التراهيب الىدىٍت في طىء كلم اللغت الحذًث،2ٍ ،
َىُا :صاع الىابٛت لليكغ والخىػَ٘.
َّ
الخمالوي ،ؤخمض (1228م) شزا اللشف في فً الصشف٢ ،غؤٍ وٖلٖ ٤لُه :ؾلُمان ببغاَُم
البلُ٨مي( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة ،صاع الًُٟلت لليكغ والخىػَ٘.
خمىصةَ ،اَغ ؾلُمان ( )2448ؿاهشة الحزف في الذسط اللشبي( ،ص )ٍ.الاؾ٨ىضعٍت :الضاع
الجامُٗت للُباٖت واليكغ.
ؤبى خُان ،دمحم بً ًىؾ ٠ألاهضلسخي:
2443( م) الخزًيل والخىميل في ششح هخاب الدعهيل ،جد :٤ُ٣خؿً َىضاوي( ،ص،)ٍ.
صمك :٤صاع ال٣لم.
2448( م) اسحشاف الظشب مً لعان اللشب ،جد :٤ُ٣عظب ٖشمان دمحم ،مغاظٗت :عمًان
ٖبضالخىاب ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي.
 )1222( جفعحر البدش املحيؽ ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص ،وٖلي دمحم ّ
مٗىى،
وقاع ٥في جد٣ُ٣ه :ػ٦غٍا ٖبضاملجُض الىىحي ،وؤخمض الىجىلي الجمل ،1ٍ ،بحروث :صاع
ال٨خب الٗلمُت.
الخالضي٦ ،غٍم خؿحن هاصر (1221م) ،هـشاث في الجملت اللشبيتّ َٖ ،2ٍ ،مان :صاع نٟاء لليكغ
والخىػَ٘.
زلى ،ٝمهُٟى قاَغ (1224م) أظلىب الحزف في اللشآن الىشٍم و أزشه في اإلالاوي وؤلاعجاص،
ٍّ ،2
ٖمان :صاع ال٨ٟغ.
الخىلي ،دمحم ٖلي:
2455( م) الىٓغٍت الخدىٍلُت واللٛت الٗغبُت ،دساظاث حاملت اإلالً ظلىد ،الؿٗىصًت،
املجلض ،2 :الهٟداث.)128 – 241( :
2482( م) كىاكذ جدىٍليت للغت اللشبيت ،2ٍ ،الغٍاى :صاع اإلاغٍش.
2442( م) معجم كلم اللغت الىـشي ،1ٍ ،بحروث :م٨خبت لبىان.
2448( م) دساظاث لغىٍت( ،صٖ )ٍ،مان :صاع الٟالح لليكغ والخىػَ٘.
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زىٍلض ،دمحم ألامحن (1228م) اللشابً اإلالىىٍت وؿاهشة الحزف في التراهيب اللشآهيت،2ٍ ،
ّ
ٖمان :صاع اإلاٗتز لليكغ والخىػَ٘.
ّ
الضزِسخيٖ ،بضال٨غٍم ،م٣ا ٫بٗىىان :الخلذًم والخأخحر في بالغت اللشب ،مى٣ى ًٖ ٫مجلت يٟاٝ
ؤلابضإ ،مخاح ٖلى قب٨ت نىث الٗغبُتhttps://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2340 ،
جاعٍش الضزى.1228 /1/ 13:٫
صع٢اوي ،مسخاع (1221م) هٓغٍت حكىمؿ٩ي الخدىٍلُت الخىلُضًت ألاؾـ واإلاٟاَُم ،مجلت
ألاوادًميت للذساظاث الاحخماكيت ؤلاوعاهيت ،الجؼاثغ ،الٗضص ،21 :الهٟداث.)21 - 1( :
الغاظخيٖ ،بضٍ (2483م) الىدى اللشبي والذسط الحذًث (بدث في اإلاىهج)( ،ص ،)ٍ.بحروث :صاع
الجهًت الٗغبُت.
الغاٞعي ،ؤبى ال٣اؾم ٖبضال٨غٍم (2445م) اللضٍض في ششح الىححز ،وَى مٗغو ٝبالكغح ال٨بحر
جدٖ :٤ُ٣لي دمحم مٗىى ،وٖاص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
الغظىبي ،دمحم ؾالم (1225م) الىدى الخدىٍلي ٖىض حكىمؿ٩ي الخُىعاث وٖىانغ الخدىٍل ،املجلت
الللميت ليليت التربيت  ،لُبُا :ظامٗت مهغاجت ،املجلض الشاوي ،الٗضصٖ ،8:ضص الهٟداث-35( :
.)41
ابً عقض ،دمحم بً ؤخمض (2444م) بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالخصذ ،جد :٤ُ٣دمحم نبخي الخال،2ٍ ،١
ال٣اَغة :م٨خبت ابً جُمُت.
الغقُض ،ؤبى ب٨غ(2481م) اؾخسضام الخدىٍالث الىدىٍت في صعاؾت اللٛت الٗغبُت ،املجلت اللشبيت
للذساظاث اللغىٍت الؿىصان ،املجلض ألاو ،٫الٗضص ألاو ،٫الهٟداث (.)42 -31
الغضخي ،دمحم بً الخؿً الاؾتراباطي(2441م) ششح الشض ي ليافيت ابً الحاحب ،املجلض ألاو،٫
جد :٤ُ٣خؿً بً دمحم الخٟٓي ،2ٍ ،الغٍاى :بصاعة الش٣اٞت واليكغ بجامٗت ؤلامام دمحم بً
ؾٗىص.
الغَـ ،ؾىاء هاٌَ (1223م) ؿىاهش الاحعاق و أزشها في طبؽ اللاكذة الىدىٍت( ،ص،)ٍ.
صمك،٤الهُئت الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب.
الؼبُضي ،ؤبى ب٨غ دمحم بً الخؿً الؼبُضي ألاهضلسخي (2484م) ػبلاث الىدىٍحن واللغىٍحن،
جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع.ٝ
الؼظاجي ،ؤبى ال٣اؾم (2454م) ؤلاًظاح في كلل الىدى ،جد ٤ُ٣ماػن اإلاباع ،1ٍ ،٥بحروث :صاع
الىٟاجـ.
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الؼع٦صخي ،ؤبى ٖبض هللا بضع الضًً دمحم (2415م) البرهان في كلىم اللشآن ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل
ببغاَُم ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت ِٖسخى البابى الخلبي وقغ٧اثه.
ػ٦غٍا ،مِكا:٫
2481( م) اإلا٩ىن الضاللي في ال٣ىاٖض الخىلُضًت والخدىلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش،
لبىان :مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي ،الٗضص ،24 -28:الهٟداث.)28 - 21( :
2481( م) الخُىع الظاحي في ألالؿيُت الخىلُضًت الخدىٍلُت ،مجلت الفىش اللشبي اإلالاصش،
لبىان :مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي ،الٗضص ،11:الهٟداث)11 - 21( :
 )2483( ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الىـشٍت ألالعييت)،
ٍ ،1بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.
2483( م) ألالعييت الخىليذًت والخدىٍليت وكىاكذ اللغت اللشبيت (الجملت البعيؼت)،
ٍ ،1بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.
الؼمسكغي ،ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض
2483( م) الىشاف كً خلابم غىامع الخجزًل ،1ٍ ،بحروث :صاع ال٨خاب الٗغبي.
2441( م) ،اإلافصل في صىلت ؤلاكشاب ،جد :٤ُ٣صٖ/لي بى ملخم ،2ٍ ،بحروث :م٨خبت
الهال.٫
ػٍضًٞ ،ل ًىؾً ٠ىؾ1222( ٠م) البيُت الٗمُ٣ت وصوعَا في الخدلُل الىدىي لضي ؾِبىٍه،
ظلعلت دساظاث كشبيت وإظالميت ،مشهض اللغاث ألاحىبيت والترحمت مهغ :ظامٗت ال٣اَغة،
ط ،13الهٟداث (.)254 - 242
ؾاب ،٤الؿُض (1224م) فله العىت ،2ٍ ،ال٣اَغة :صاع الٟخذ لئلٖالم اإلاهغي.
الؿامغاجيٞ ،ايل نالر (1225م) الجملت اللشبي ـت جألي ـفها و أكع ـامها ،2ٍ ،صمك :٤صاع ابً
٦شـ ـ ــحر.
اؾخِخُت ،ؾمحر قغٍ:٠
2484( م) ألاهماٍ الخدىٍلُت في الجملت الاؾخٟهامُت الٗغبُت ،مجلت اإلاىسد  ،الٗغا :١اإلاىعص،
مجٖ ،2:ٕ ،28 :ضص الهٟداث.)31 -11( :
1228( م) اللعاهياث (املجاٌ والىؿيفت واإلاىهج)  ،1ٍ ،بعبضٖ:الم ال٨خب الخضًض،
ّ
ٖمان :ظضاعا لل٨خاب الٗالمي.
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ابً الؿغاط ،ؤبى ب٨غ دمحم بً ؾهل بً الؿغاط الىدىي البٛضاصي (2443م) ألاصىٌ في الىدى،
جدٖ :٤ُ٣بضالخؿحن الٟخلي ،1ٍ ،بحروث :ماؾؿت الغؾالت.
الؿ٩ا٧يً ،ىؾ ٠بً ؤبي ب٨غ بً دمحم بً ٖلي (2485م) مفخاح الللىم ،جد :٤ُ٣وُٗم ػعػوع،1ٍ ،
بحروث :صاعال٨خب الٗلمُت.
ؾىؾحرٞ ،غصًىان:
 كلم اللغت اللام (2481م) جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ ،مغاظٗت :مال ٪اإلاُلبي،1ٍ ،
بٛضاص :صاع آٞاٖ ١غبُت.
 مداطشاث في ألالعييت اللامت (ص.ث) جغظمتً :ىؾٚ ٠اػي ومجُض الىهغ( ،ص)ٍ.
ميكىعاث اإلااؾؿت الجؼاثغٍت للُب٘.
ؾِبىٍه ،ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر (2488م) الىخاب ،جدٖ :٤ُ٣بضالؿالم َاعون،1ٍ ،
ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي ،و٦ظل ٪الُبٗت ألامحرًت ببىالٖ ١ام َ2123ـ.
الؿُضٖ ،بضالخمُض (1224م) دساظاث في اللعاهياث اللشبيتَّ ،2ٍ ،
ٖمان :صاع الخامض لليكغ
والخىػَ٘.
ؾحر ،٫ظىن (2454م) حكىمؿ٩ي والثروة اللٛىٍت ،مجلت الفىش اللشبي (ملهذ ؤلاهماء الفىشي)
لبىان ،املجلض 2الٗضص  ،8،4الهٟداث(.)241 -211
الؿُىَي ،ظال ٫الضًً:
2485( م) ،ألاشباه والىـابش في الىدى .،بخد ٤ُ٣مجمىٖت مً املخ٣٣حن( ،ص ،)ٍ.صمك:٤
مُبىٖاث مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،و٦ظلَ ٪بٗت صاع ال٨خب الٗلمُت ببحروث.
2488( م) ؤلاجلان في كلىم اللشآن ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم( ،ص )ٍ.بحروث :اإلا٨خبت
الٗهغٍت.
2441( م) همم الهىامم في ششح حمم الجىامم ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،وٖبضالٗا٫
ؾالم م٨غم( ،ص ،)ٍ.بحروث :ماؾؿت الغؾالت.
الكاٞعي ،دمحم بً بصعَـ بً الٗباؽ (2451م) أخيام اللشآن ،جدٖ :٤ُ٣بضالٛجي ٖبضالخال،٤
(ص ،)ٍ.بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
ُقٗحر ،دمحم عػ1225( ١م) الىؿابف الذالليت للجملت اللشبيت ،دساظت للالكاث اللمل الىدىي
بحن الىـشٍت والخؼبيم ،2ٍ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب.
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قىى٢ت ،الؿُٗض
1228( م) مذخل كلى اإلاذاسط اللعاهيت ،2ٍ ،ال٣اَغة :اإلا٨خبت ألاػَغٍت للترار ،والجؼٍغة
لليكغ والخىػَ٘.
1222( م) بييت الجملت اللشبيت وأظغ جدليلها في طىء اإلاىهج الخىليذي الخدىٍلي،2ٍ ،
ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب.
الكهغاويٖ ،بضالغخمً دمحم (2481م) الخىشاس مـاهشه وأظشاسه ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤم ال٣غي،
م٨ت اإلا٨غمت.
قى ،نبخي ٖمغ (1224م) أظلىب الششغ واللعم مً خالٌ اللشآن الىشٍمّ ،2ٍ ،
ٖمان :صاع
ال٨ٟغ هاقغون ومىػٖىن.
الكى٧اوي ،دمحم بً ٖلي(1224م) العيل الجشاس اإلاخذفم كلى خذابم ألاصهاس ،2ٍ ،بحروث :صاع ابً
خؼم.
الكحراػي ؤبى بسخا:١
ّ
2443( م) اإلاهزب في فله ؤلامام الشافعي ،جد :٤ُ٣دمحم الؼخُلي ،2ٍ ،صمك :٤صاع ال٣لم،
بحروث :الضاع الكامُت.
2452( م) ػبلاث الفلهاء ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،2ٍ ،بحروث :صاع الغاثض الٗغبي.
الهالر ،زلىص نالر ٖشمان (1221م) ظملت الكغٍ ٖىض الىداة وألانىلُحن الٗغب ،حزوس،
الىادي ألادبي الثلافي ظضة ،مج  ،5ط  ،24الهٟداث 512( :ـ .)551
الهبان ،ؤبى الٗغٞان دمحم بً ٖلي (2445م) خاشيت الصبان كلى ششح ألاشمىوي أللفيت ابً مالً
 ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
الهٛحر ،دمحم خؿحن ٖلي (2484م) كلم اإلالاوي بحن ألاصل الىدىي واإلاىسور البالغي ،2ٍ ،بٛضاص:
صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت.
نىاُٞت ،هاجر ظمُل ٖبضهللا (1225م) أزش الذاللت الىدىٍت في اظخيباغ ألاخيام الفلهيت في
هخاب بذاةم الصىاةم في جشجيب الششاةم ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،الجامٗت ألاعصهُت ،ألاعصن.
الُىاحي ،مدمىص دمحم (1224م) صيدت في ظبيل اللشبيت ملاالث مً أحل نهظت اللشبيت وزلافتها،
جدغٍغ وحٗلُ :٤ؤخمض ٖبضالغخُم ،ج٣ضًم :خؿً الكاٞعيّ 2ٍ ،
ٖ،مان :ؤعو٢ت للضعاؾاث
واليكغ.
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الٗامىصي ،مُاوٕ (2441م) الترُ٦ب الجملي في الىدى الخىلُضي الخدىٍلي ،مجلت التربيتُ٢ ،غ ،ؽ
 ،221ٕ ،12الهٟداث.)288 - 282( :
ٖباصة ،دمحم ببغاَُم (1222م) الجملت اللشبيت :مىىهاتها ،أهىاكها ،جدليلها ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت
آلاصاب.
ٖبضالغخمً ،ممضوح (2444م) مً أصىٌ الخدىٍل في هدى اللشبيت( ،ص )ٍ.ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع
اإلاٗغٞت الجامُٗت.
ٖبضالٗاَيَ ،ضي (1224م) مـاهش الترهيب في اليلمت اللشبيت  ،2ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :ماؾؿت
خىعؽ الضولُت.
ٖبضالٗؼٍؼ ،باؾم خمىص ٖبضالٗؼٍؼ (1221م) أهماغ الخدىٍل في أظلىب الاظخفهام :اللشآن
الىشٍم أهمىرحا ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت آ ٫البِذ ،ألاعصن.
ٖبض اللُُ ،٠دمحم خماؾت:
2442( م) مً ألاهماغ الخدىٍليت في الىدى اللشبي ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي.
1222( م) اللالمت ؤلاكشا بيت في الجملت بحن اللذًم والحذًث( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع ٚغٍب
للُباٖت واليكغ.
1221( م) بىاء الجملت اللشبيت( ،ص ،)ٍ.ال٣اَغة :صاع ٚغٍب للُباٖت واليكغ.
ٖبضالهاصي ،ببغاَُم (1224-1221م) ،الترهيب الىدىي في ملللت كبيذ بً ألابشص ،عؾالت
ماظؿخحر ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان.
الٗخُبيٞ ،هض معجب (1223م) ألازغ الىدىي في اؾخيباٍ الخ٨م ال٣ٟهي صعاؾت في باب ألاؾماء ٖىض
ؤلاؾىىي ،املجلت اللشبيت للللىم ؤلاوعاهيت ،ال٩ىٍذ ،14 /211 ،الهٟداث.)241 - 224( :
الٗؿ٨غي ،ؤبى َال2445( ٫م) ،الفشوق اللغىٍت جد :٤ُ٣دمحم ببغاَُم ؾلُم( ،ص )ٍ.ال٣اَغة ،صاع
الٗلم والش٣اٞت.
ُٖٟٟي ،ؤخمض (1222م) هدى الىص اججاه حذًذ في الذسط الىدىي ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت ػَغاء
الكغ.١
ابً ُٖ٣ل ،بهاء الضًً ٖبضهللا بً ُٖ٣ل الُٗ٣لي (1224م) ششح ابً كليل كلى ألفيت ابً مالً،
جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع الُالج٘.
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الٗلىي ،ق٣ُٟت (1224م) مداطشاث في اإلاذاسط اللعاهيت اإلالاصشة  ،2ٍ ،بحروث :ؤبدار
للترظمت واليكغ والخىػَ٘.
ٖلي ،ظماٖ ٫بضالىانغ ُٖض ٖبضالُٗٓم (1222م) اخخالف الحالت ؤلاكشابيت دساظت هدىٍت
دالليت في اللشاءاث العبم ،2ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب.
ٖماًغة  ،زلُل ؤخمض:
2484( م) في هدى اللغت وجشاهيبها (مىهج وجؼبيم) ،2:ٍ ،ظضةٖ :الم اإلاٗغٞت لليكغ
والخىػَ٘.
2481( م) الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وؤنىلها في الىدى الٗغبي ،املجلت اللشبيت
للذساظاث اللغىٍت ،الخغَىم :مٗهض الخغَىم الضولي للٛت الٗغبُت ،الٗضص ،2:الهٟداث:
(.)43 - 11
ٖماًغة ،خلُمت ؤخمض (1221م) الاججاهاث الىدىٍت لذي اللذماء ،دساظت جدليليت في طىء
اإلاىاهج اإلالاصشة ،2ٍ ،ألاعصن :صاع واثل.
ٖمغ ،ؤخمض مسخاع ،بمؿاٖضة ٞغٍٖ ٤مل (1228م) معجم الصىاب اللغىي دليل اإلاثلف اللشبي،
ٍ،2ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب.
الٗمغيٞ ،غٍض مدمىص ؤخمض (1221م) التراُ٦ب الخدىٍلُت في ظملت الاؾخٟهام ٖىض مدمىص ؾامي
الباعوصي ،مجلت دساظاث لجاملت ألاغىاغ  ،الجؼاثغ ،الٗضص ،24 :الهٟداث.)34 - 11( :
ٖمحرة ،ماَغ مدمىص (1222م) ؤزغ الىدى الٗغبي ٖلى هٓغٍت الىدى الخىلُضي الخدىٍلي لدكىمؿ٩ي،
مجلت التربيت حاملت ألاصهش ،مهغ ،الٗضص ،243 :ط ،1:الهٟداث.)34 - 41( :
ِٖسخى ،جِؿحر دمحم (2484م) ألاهماغ الخدىٍليت في حملت الاظخثىاء اللشبيت ،عؾالت ماظؿخحر،
ظامٗت الحرمى ،٥ألاعصن.
ِٖسخىٖ ،بضالخلُم (1222م) اللىاكذ الخدىٍليت في الجملت اللشبيت ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب
الٗلمُت.
الٛامضي ،دمحم ؾُٗض عبُ٘ (1221م) الٗال٢ت بحن اإلاٗجى وؤلاٖغاب في الضعؽ الىدىي ،مجلت حاملت
الؼابف لآلداب والتربيت ،املجلض الشاوي ،الٗضص الخاؾ٘ ،الهٟداث)112 - 182( :
ً
أهمىرحا،
ٚغبيٖ ،اجكت (1221م) صىس الخدىٍل باالظدبذاٌ في الجملت اللشبيت ،ظىسة البلشة
عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ الىاصي.
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الٛغَسخي ،دمحم (1224م) اللعاهياث اللشبيت وؤلاطماس  ،دساظت جشهيبيت دالليت ،2ٍ ،بعبضٖ :الم
ال٨خب الخضًض لليكغ والخىػَ٘.
ٚلٟان ،مهُٟى /بمكاع٦ت :اإلاالر ،دمحم /وٖلىي ،خا ٔٞبؾماُٖلي (1222م) اللعاهياث الخىليذًت
مً الىمىرج ما كبل اإلالياس إلى البرهامج ألادهىي ،مفاهيم وأمثلت ،2ٍ ،بعبضٖ :الم ال٨خب
الخضًض.
ٞازىعيٖ ،اص2482( ٫م) اللعاهيت الخىليذًت والخدىٍليت ،2ٍ ،بحروث :صاع الُلُٗت.
الٟاعسخي ،ؤبى ٖلي الخؿً بً ؤخمض بً ٖبض الٟٛاع (2434م) ،اإلًظاح اللظذي ،جد :٤ُ٣خؿً
قاطلي ٞغَىص ،2ٍ ،الغٍاى٧ :لُت آلاصاب.
ابً ٞاعؽ ،ؤبى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦غٍا (ص.ث) الصاخبي ،جد ،٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ،
(ص ،)ٍ.ال٣اَغة :مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي.
الٟهغيٖ ،بضال٣اصع الٟاسخي (2481م) اللعاهياث واللغت اللشبيت همارج جشهيبيت ودالليت ،2ٍ ،
الضاع البًُاء :صاع جىب٣ا.٫
آٞ ٫ىػان ،نالر بً ٞىػان بً ٖبضهللا (2444م) اإلالخص الفلهي٢ ،ؿم اإلاٗامالث وٚحرَا،22ٍ ،
الضمام :صاع ابً الجىػي لليكغ والخىػَ٘.
ابً ٢خِبت ٖبضهللا بً مؿلم (2414م) جأوٍل مشيل اللشآن ،جد :٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ(،ص،)ٍ.
ال٣اَغة :صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُتِٖ ،سخى البابي الخلبي.
ابً ٢ضامت ،مى ٤ٞالضًً ؤبى دمحم ٖبضهللا بً ؤخمض اإلا٣ضسخي:
2445( م) اإلاغني ،جدٖ :٤ُ٣بضهللا بً ٖبضاملخؿً التر٧ي ،وٖبضالٟخاح دمحم الخلى،1ٍ ،
الغٍاى :صاع ٖالم ال٨خب.
1222( م) اإلالىم في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل الشيباوي ،جد :٤ُ٣مدمىص ألاعهائوٍ،
وٍاؾحن مدمىص الخُُب ،2ٍ ،ظضة :م٨خبت الؿىاصي للخىػَ٘.
ال٣ؼوٍجي ،ظال ٫الضًً دمحم بً ٖبضالغخمً:
2881( م) جلخيص اإلافخاح ،وٖ ٠٢لى َبٗه :ؾلُم ههغهللا صاٚغ( ،ص ،)ٍ.بحروث( ،ص.ن).
( ص.ث) ؤلاًظاح في كلىم البالغت ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبضاإلاىٗم زٟاجي ،1ٍ ،بحروث :صاع الجُل.
ابً ُ٢م الجىػٍت ،دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب (ص.ث) بذاةم الفىابذ ،جدٖ :٤ُ٣لي بً دمحم الٗمغان،
بقغا ٝالكُش :ب٨غ بً ٖبضهللا ؤبى ػٍض( ،ص ،)ٍ.ظضة :مجم٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي.
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الٟ٨ىي ،ؤبى الب٣اء ؤًىب بً مىسخى (2448م) اليلياث ،جدٖ :٤ُ٣ضهان صعوَل ،ودمحم اإلاهغي،
ٍ ،1بحروث :ماؾؿت الغؾالت.
القحنٖ ،بضالٟخاح( ،ص.ث) التراهيب الىدىٍت مً الىحهت البالغيت كىذ كبذ اللاهش ،الغٍاى :صاع
اإلاغٍش لليكغ.
لُىهؼ ،ظىن (2481م) هـشٍت حشىمعيي اللغىٍت ،جغظمت :خلمي زلُل ،2ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع
اإلاٗغٞت الجامُٗت.
مامً ،ؤخمض (1221م) اللع ـاهياث اليش ـأة والخ ـ ـ ـؼىس ،1ٍ ،الجؼاثغ :صًـ ـىان اإلاُبـ ـىٖاث
الجامُٗت.
ابً مال ،٪دمحم بً ٖبضهللا الُاجي الجُاوي:
 )2442( ششح الدعهيل ،جدٖ :٤ُ٣بضالغخمً الؿُض ،ودمحم بضوي املخخىن ،2ٍ ،الجحزة:
هجغ للُباٖت واليكغ.
1222( م) ششح اليافيت الشافيت ،جدٖ :٤ُ٣لي دمحم ّ
مٗىى ،و ٖاص ٫ؤخمض ٖبضاإلاىظىص،
ٍ ،2بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
اإلابرص ،ؤبى الٗباؽ دمحم بً ًؼٍض( )1222اإلالخظب ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبضالخالًُٖ ٤مت( ،ص ،)ٍ.بحروث:
ٖالم ال٨خب.
ابً مجاَض ،ؤبى ب٨غ ؤخمض بً مىسخى بً الٗباؽ الخمُمي(2482م) العبلت في اللشاءاث ،جد:٤ُ٣
قىقي يُ ،1ٍ ،٠مهغ :صاع اإلاٗاع.ٝ
مجم٘ اللٛت الٗغبُت( ،ص.ث)( ،مهُٟى ،ببغاَُم /والؼٍاث ،ؤخمض /وٖبضال٣اصع،خامض /والىجاع،
دمحم ) اللامىط الىظيؽ  ،ال٣اَغة :صاع الضٖىة.
املخؼومي ،مهضي (2483م) في الىدى اللشبي هلذ وجىحيه ،1ٍ ،بحروث :صاع الغاثض الٗغبي.
اإلاغاصي ،الخؿً بً ٢اؾم (2441م) الجنى الذاوي في خشوف اإلالاوي ،جدٞ :٤ُ٣سغ الضًً ٢باوة ،و
دمحم هضًم ٞايل ،2ٍ ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
مغػوٞ ،١اجذ ،م٣ا ٫بٗىىان :الخىشاس في اللشآن بحن اللذماء واملحذزحن ،مخىٞغ ٖلى مىخضًاث
الجلٟت ل٩ل الجؼاثغٍحن والٗغب ،مىخضي اللٛت الٗغبُت:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?s=87a5554369dfec5f30b426a47ddffa9
 ،a&mode=hybrid&t=326077جاعٍش الضزى1224 /8 /3 :٫م.
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اإلاهغي ،مهُٟى قٗبان ٖبضالخمُض:
1221( م) الخلىٍع في كظاًا الىدى ،2ٍ ،الاؾ٨ىضعٍت :ماؾؿت خىعؽ الضولُت.
1221( م) ؿاهشة الىلل في الىدى اللشبي ،2ٍ ،الاؾ٨ىضعٍت :اإلا٨خب الجامعي الخضًض.
مهُٟى ،ببغاَُم (1221م) إخياء الىدى( ،ص )ٍ.ال٣اَغة :صاع آلاٞا ١الٗغبُت.
ابً مًاء ال٣غَبي (2445م) الشد كلى الىداة ،جد :٤ُ٣قىقي يُ ،2ٍ ،٠ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ
الٗغبي.
مُلىب ،ؤخمض (2484م) معجم الىـ ـلذ اللشبي الل ـ ـذًم ،2ٍ ،بٛضاص :صاع الكاون الش٣ا ٞـُت
الٗامت.
بى مٗؼة ،عابذ:
1224( م) الخدىٍل في الىدى اللشبي (مفهىمه ،أهىاكه ،وصىسه) (ص ،)ٍ.صمك :٤صاع
ماؾؿت عؾالن للُباٖت واليكغ.
ّ
املخىلت باالؾدبضا ٫الاَغاصي ،بدض ميكىع في:
( ص.ث) البيُت الٗمُ٣ت للٗىانغ اللؿاهُت
اإلاؤجمشالذولي الخامغ للغت اللشبيت.
ّ
مٗىىٖ ،اَٖ ٠بضالٗؼٍؼ (1225م) ؤنى ٫هٓغٍت الىدى الخدىٍلي ٖىض ٖبضال٣اَغ الجغظاوي،
مجلت كلىم اللغت ،مهغ ،مج ،4ٕ ،22 :الهٟداث.)181 - 125( :
ؤبى اإلا٩اعم ،كلي (2117م) التراهيب ؤلاظىادًت ،الجمل" :الـشفيت  -الىصفيت  -الششػيت"،
ٍ،2ال٣اَغة :ماؾؿت املخخاع لليكغ والخىػَ٘.
اإلاىهىعي ،ؤخمض اإلاهضي /والهالر ،ؤؾمهان (1221م) الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت وجُبُ٣اتها في
الىدى الٗغبي ،مجلت حاملت اللذط اإلافخىخت لؤلبدار والذساظاثٞ ،لؿُحن،14 :ٕ ،
الهٟداث.)144 -111( :
ابً مىٓىع ،ؤبى الًٟل ظما ٫الضًً دمحم بً م٨غم ،لع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان اللشب( ،ص ،)ٍ.بحروث :صاع ناصع.
مى٩لً ،اعػمان ظىذ ٧ل (1222م) الخىشاس في اللشآن الىشٍم وأظشاسه البالغيت في طىء هخاباث
اللشب ،وهخاباث كلماء شبه اللاسة الهىذًت (دساظت جؼبيليت ملاسهت) ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ،بؾالم ؤباص.
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مىع ،جحروـ /و ٧اعهل٦ ،ٜغَؿخحن (2448م) فهم اللغت  -هدى كلم لغت إلاا بلذ مشخلت حشىمعيي،
جغظمت :خامض الدجاط ،بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت.
الىجاصاث ،هاً ٠دمحم ؾلُمان (1221م) الىٓغٍت الخىلُضًت الخدىٍلُت مً مىٓىع الضعاؾاث اللٛىٍت
والىدىٍت الٗغبُت ،مجلت وليت داس الللىم حاملت اللاهشة ،مهغ ،الٗضص ،83 :الهٟداث:
(.)121 - 255
الىجاع ٨ٞغي ٖبضاإلاىٗم (1223م) بىاء الجملت الاظميت دساظت في كىاسض التراهيب،2ٍ ،
ال٣اَغة :م٨خبت آلاصاب.
اليؿاجي ،ؤبى ٖبضالغخمً ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي(2444م) ظجن اليعاةي الصغشي (املجخبى مً
العجن) ،بةقغا ٝومغاظٗت :نالر ٖبضالٗؼٍؼ آ ٫الكُش ،2ٍ ،مً بنضاعاث :وػاعة الكاون
ؤلاؾالمُت والضٖىة وؤلاعقاص ،الغٍاى :صاع الؿالم لليكغ والخىػَ٘.
الىُٗميَ ،ضي مىٖ ٤ٞبضالٗؼٍؼ (1224م) أهماغ الخدىٍل في الجملت الفلليت دساظت جؼبيليت في
اللشآن الىشٍم (ؾىعة آٖ ٫مغان أهمىرحا) ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت آ ٫البِذ.
الىىوي ،ؤبى ػ٦غٍا مدحي الضًً الىىوي(2442م) سوطت الؼالبحن وكمذة اإلافخحن( ،1ٍ ،ص.م)
اإلا٨خب ؤلاؾالمي.
َاعونٖ ،بضالؿالم دمحم (1221م) معجم شىاهذ اللشبيت ،1ٍ ،ال٣اَغة :م٨خبت الخاهجي.
ابً َكامٖ ،بضهللا ظما ٫الضًً ألاههاعي:
1228( م) أوضح اإلاعالً إلى ألفيت ابً مالً ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض،
(ص ،)ٍ.بحروث ،اإلا٨خبت الٗهغٍت.
1224( م) ششح كؼش الىذي وبل الصذي ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص،)ٍ.
بحروث :اإلا٨خبت الٗهغٍت.
1221( م) مغني اللبيب كً هخب ألاكاسٍب ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبضالخمُض( ،ص،)ٍ.
بحروث :اإلا٨خبت الٗهغٍت.
َلبل ،ظغهاعص (1221م) جاسٍخ كلم اللغت الحذًث ،جغظمت :ؾُٗض خؿً بدحري ،2ٍ ،ال٣اَغة:
م٨خبت ػَغاء الكغ.١
الىٖغ ،ماػن:
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2485( م) هدى هـشٍت لعاهيت كشبيت خذًثت لخدليل التراهيب ألاظاظيت في اللغت اللشبيت،
ٍ ،2صمك :٤صاع َالؽ للضعاؾاث والترظمت واليكغ.
2484( م) حكىمؿ٩ي ،مجلت اإلاىكف ألادبي ؾىعٍا ،الٗضص ،121 -121 :الهٟداث- 32( :
.)38
1222( م) ظملت الكغٍ في يىء الىدى الٗالمي :حكىمؿ٩ي ؤهمىطظا ،مجلت اللعان
اللشبي ،اإلاٛغب ،الٗضص ،11:الهٟداث.)11 - 4( :
ابً ٌِٗل ،مى ٤ٞالضًً (1222م) ششح اإلافصل للضمخششي ،جد :٤ُ٣بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب،2ٍ ،
بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
آً ٫ىوـَ ،اوي نبري ٖلي (1228م) ألاهماٍ الخدىٍلُت لجملت الىهي جدىٍلت البيُت الٛاثغة ،مجلت
التربيت والللم ،الٗغا ،١املجلض ،21 :الٗضص ،4 :الهٟداث.)213 - 222( :
(ص.م) :صون م٩ان وكغ.
(ص.ن) :صون هاقغ.
(ص :)ٍ.صون ع٢م َبٗت.
(ص.ث) :صون جاعٍش وكغ.
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