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 تىطئخ :
ماٌعملّٕمبممممممم مأنمبع٤ّ موداردؿملؾملممل ماظضملّٕبؿملهمل مظّٓىمسػملؼملمملء ماظلؾنملماظّٕئؿملّٗموراءماظؾمملسىملماظّٓىبمر ؼينمػ٦ّ

غرملفملةمسػمل٦ّمماظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل,مصمملظضملؽملمملؼهملمبمملظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ,موصؾمل٣ّمآؼمملت٥ّموعضملمملغؿمل٥ّ,مواظغملرملّٟمس٤ّمأمنمملطم

مملمس٤ّمحظملّٜمغزمل٦ّص٥ّمع٤ّماظػملق٤ّم٥ّموتّٕاطؿملؾ٥ّ,موتؾؿملنيمأدّٕارهماظؾالشؿملهملمواإلسفمملزؼهمل,مصسملػمًلػملكبؼملؽببؽملمملءمجؾب

سػمل٧ّمموغبػملؾمل٣ّضّٕاءات٥ّموتظملمملدريهموتمملرطب٥ّ,ممبػملطملؿ٥ّموماالػؿؼملمملمإظبممحظملّٖػ٣ّذظ١ّممط٢ّنبمم,واظؿقّٕؼّٟ

مض٦ّاسّٓػممل موإحغملمملم ماظػملطملهمل ماُِّمضؾّٛ مع٤ّ مبضملّٓد ماظؿ٦ّد٢ّ ماظػمللمملنمسرب ماظيتمهظملّٜ ماِّحغملمملم دّٗمأو

 .م(1) ع٤ّماظ٦ّض٦ّعمؼبماظػملق٤ّمأوماًشملكمِلمؾضملّٓهوتؾب

مأنمممممممممم معصملمملػّٕهمسربماظضملّٕب٨ّمنماظؽملق٦ّوىبدؾبصؾضملّٓ وجّٓممعّٕاح٢ّمع٤ّمتعملزملقب٨ّماٌلؼمل٦ّعموإحزملمملء

ماٌكؿػملظملهمل ماظرتاطؿملنملمواالدؿضملؼملمملالتماظػملطمل٦ّؼهمل مع٤ّ مأعمملممعبػملهمل إظبمماظيتمهؿمملجماظؽملق٦ّؼ٦ّنمأغظمللؾمل٣ّ

مؼؿضملػملَّ معممل معؽملؾملممل مواظؾؽملمملء, مظػملؿعمل٦ّؼ٣ّ معضملمملؼري موضّٝ مبمملى٦ّدة مبمملظزمل٦ّابمم,واظّٕداءة٠ّ مؼؿضملػمل٠ّ معممل وعؽملؾملممل

مواًشملكمِل مؼضملينمأنمب, متضملؾبموػّٔا مؼبمسؾبّٕفماظؽملق٦ّؼنيمٕ ماظظملزملمملحهمل مبضملّٚمماظلؾؿمل٢ّؽبّٓ مظعملؾ٦ّل اظ٦ّحؿملّٓ

مأاظرتاطؿمل ماطؿؼملمملل مضؾ٢ّ مطمملغومل مطؼملممل مرصسملؾملممل مأو مزادوانمل مب٢ّ ماظؽملق٦ّ, مآخّٕممب٦ّاب معضملؿملمملرـبا سػملؿملؾملممل

مرصسملوملممظػملزمل٦ّابمواًشملكمل ماظعمل٦ّاسّٓماظؽملق٦ّؼهملماظيتمرمبممل ماظظملزملؿملّّمذظ١ّمػ٦ّ مع٤ّماظغملالم ادؿكّٕج٦ّه

مب٥ّمبضملّٚماظظملزملؿملّّ مهؿيمل مأو مإظؿمل٥ّ متلؿؽملّٓ مػّٔ(2)صػمل٣ّ موؼبمض٦ّء ماٌؾِّٓإ, مما سػمل٧ّم))دأبماظؽملق٦ّؼ٦ّن

مع٤ّمطالمم مخػملؿملٌّٛ مذمملبمظلمملغؽب٥ّ مأو معػملغملؿؾب٥ّ مع٤ّمضضملؾبظملوملؿب مسػملؿملؾملممل مؼؿ٦ّطَّفمل مذغملػملؿملهمل مسب٦ّؼهمللب مض٦ّاسّٓؽب وضّٝ

مؼبمطؿنملماظرتاثماظؽملق٦ّيمحغمل٣ّؾبماظيتمذمملسوملماظؿعمل٦ّميؿملهملوع٤ّمبنيمتػمل١ّماِّحغملمملمم,م(3)اِّسمملج٣ّم((

اظ٦ّج٥ّماظؽملق٦ّيمض٦ّابَّٛماظزملؽملمملسهملماظؽملق٦ّؼهملمواٌضملؽمل٧ّماظّٔيمزبمملظظملهملماظّٔيمؼّٓورمإعبمملًظمملمح٦ّلمماٌؽملّٝ

ماظرتطؿملنملماظؽملق٦ّي.ممؼقملدقبؼ٥ّ

معؽبؽملؿبضملـبمملمَأعؿبؽملؽبضملؾب٥ّمعؽبؽملؽبضملؿبؿؾب٥ّ:م))ضممللماًػملؿمل٢ّمضملفؼملمملتمػ٦ّمعزملّٓرمظػملظملضمل٢ّ)عؽملؽبّٝؽب(,اٌمذطّٕت٥ّواٌؽملّٝمطؼملمملممممممممم

م.(5),وػ٦ّمضّٓماإلسشملمملء(4)إظؿمل٥ّ((مؼؾبكؿبػمَلّٙؾبمالم:عؽملؿملّٝمورج٢ّم.إرادت٥ّموبنيمبؿملؽمل٥ّمحؾبػملوملؾب:أيمصمملعؿبؿؽبؽملؽبّٝؽب,

                                                           

1) ًُ  . 100, وفي أصٌى الىدى: 108ىظغ : فصٌى في فله الػغبُت, ص. عمظان غبض الخىاب:( 

2) ًُ  ) 
ُ
ٌ ىظغ : ألا  . 96:)جمام خؿان(صى

م خؿحن هاصح : 3) ت , ص. هٍغ ت اإلاػنى في الضعاؾاث الىدٍى  .       19( هظٍغ

 )مىؼ(.3/14ىظغ : تهظًب اللغت:)مىؼ(, وٍُ 2/163إبغاَُم الؿامغائي: .صو مهضي اإلاسؼومي,  .الػحن, جذ: صهخاب ( (4

5) ًُ )مىؼ(, ومعجم  3/1287ىظغ : الصحاح جاج اللغت وصحاح الػغبُت, الجىَغي, جذ: أخمض غبض الغفىع غؼاع:( 

 )مىؼ(. 5/278غبض الؿالم مدمض َاعون: ملاًِـ اللغت, ابً فاعؽ,جذ:
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محّٓؽبحّٓـبامأومعزملشملػملقـبمملمٌظملؾمل٦ّمماٌؽملّٝمب٦ّصظمل٥ّمَأمٕمؼسملضمل٦ّامّٓاع٧ّماظؽملق٦ّؼنيُضمأنمبمواظّٔيمؼؾّٓوممممممممم

ماظيتمماظؽملق٦ّؼهملماِّحغملمملم مضّٓميـبمبؾملمملمزخّٕتاظؿعمل٦ّميؿملهمل مؼغمل٦ّنمدؾنملمممملطؿنملماظؽملق٦ّ موضّٓ وحّٓؼـبممل,

مملمت٦ّجؿمل٥ّمتػمل١ّمعبّٝماظعمل٦ّاسّٓماظؽملق٦ّؼهملموتؾ٦ّؼؾؾملمملموتظمللريػممل,مأعقبإظبمم٦ّنمؼبماِّدمملسؾمل٣ّمؼلضملؽبذظ١ّمأغمب

ماٌؽملّٝمأوماظسملضملّٟموسب٦ّمذظ١ّمع٤ّماِّحغملممل م;مِّنمبم))مالتّٕدمؾملمملممصكملغمباظعمل٦ّاسّٓمبمملى٦ّازمأو مإالمٌمملعـبممل

ـ٢ّمػّٔهمإظؿملؾملمملمطػمّلؼملمملمدؽملقوملكبماظظملّٕصهملمكبرملريونماظؽملقمملةمٕمؼؾبضملؽمل٦ّامجبؼملضملؾملمملموتزملؽملؿملظملؾملممل,موإمّنمملمطمملغ٦ّامؼؾب

مؼبمعضملّٕضماظرملّٕحمأومؼبمعضملّٕضماظؽملعملمملشمواحملمملجقبهمل(( صعملّٓمموع٤ّمأج٢ّمػّٔا,م(1)اإلذمملرةم,مإعمبذملذملممل

ؼبمبمملبمع٤ّممسعملّٓػمملؼبمض٦ّءماظّٓرادهملماظيتممتضملّٕؼّٟماٌؽملّٝإظبممثنيل٣ّمع٤ّماظؾمملحـنيماحملّٓؽبضكبمسؼملّٓ

وج٥ّم))مظضملّٓممج٦ّازموج٥ّمع٤ّمَأحغمل٣ّمم٥ّؽملؿ٥ّماظّٓطؿ٦ّرةمخّٓصبهملمايّٓؼـ٨ّمبفملغمب,مصعملّٓمبؿملمبأب٦ّابماظؽملق٦ّ

ػمملماظؾمملحىملمعمملزنمسؾّٓماظّٕد٦ّلماظّٖؼّٓيمص٥ّمتػملؼملؿملّٔؾب,مطؼملمملمسّٕمب(2)اإلسّٕابمأوموج٥ّمع٤ّمأوج٥ّماظؿضملؾري((

هملمعمملغضملهملمع٤ّممبعملؿسملؿملمملتماظزملقهملموض٦ّاسّٓػمملمظضملػمّلمك٢ّقبعمملمؼؾبمط٢ّىبمّٕادمب٥ّمرصّٚؾبحغمل٣ّمسب٦ّيقبمؼؾب٥ّم))بفملغمب

م.(3)((بؿملؽمل٥ّموبنيماظزمل٦ّابمذظ١ّمحمملظوملؿب

مأنمبمممممممممم مع٤ّمسػمل٧ّ مميؽملّٝ مال مموج٦ّدمذظ١ّ ماظضملّٕبؿملهملممتّٓلنبمعؾملؼملهملذ٦ّاػّٓ مسػملؼملمملء مسؽملمملؼهمل سػمل٧ّ

ماظؽملق٦ّيم ماٌؽملّٝومبزملشملػملقمملتماظؽملعملّٓ معؽملؾملمملمالدؿملؼملممل مإذ موادضملـبحسمل٦ّرـبمهلمملمإنمب; مع٤ّما مطؿؾ٦ّه مصؿملؼملممل ممل

طؿمملب٥ّممب٥ّابؿّٓأممؼبمبمملبلبمهمدؿملؾ٦ّؼ٥ّسعملّٓعمملموأوضّّمعزملّٓاقمسػمل٧ّمذظ١ّممسب٦ّؼهملموظطمل٦ّؼهمل,معزملؽملظملمملتلب

ػّٔامبمملبمم)):علؿ٦ّىموأح٦ّاظ٥ّ,مصعملممللمسػمل٧ّمط٢ّىبموحغمل٣ّؽبمعلؿ٦ّؼمملتماظغملالمماظضملّٕب٨ّس٤ّممطرملّٟمصؿمل٥ّ

مواإلحمملظهمل ماظغملالم مع٤ّ ماالدؿعملمملعهمل محلؽب, معلؿعملؿمل٣ّ موعؾبصؼملؽمل٥ّ موعلؿعملؿمل٣ّممقمملل٤ّ, مطّٔب, موعلؿعملؿمل٣ّ ,

حزملّٕمعلؿ٦ّؼمملتماظغملالممضّٓمصلؿملؾ٦ّؼ٥ّمسػمل٧ّموص٠ّمػّٔاماظؽملّٙمم.(4)((مقممللفبمطّٔب,موعمملمػ٦ّمعؾبمضؾؿملّّ

ٌُ موا ماٌلؿ٦ّؼمملنمقمملل,موالذ١ّمؼبمأغمببمملٌلؿعملؿمل٣ّ اظػملّٔانمالمطبّٕجماظرتطؿملنملماظؽملق٦ّيمؼبماظضملّٕبؿملهملمؾملؼملممل

ٌُسؽملؾملؼملممل موا مؼّٓلنبمقمملل, ماٌؽملّٝمظظملّٜ مسػمل٧ّ م, ممدظؿمل٢ّفبوػّٔا ٌُسػمل٧ّ ما مودؽبعؽملؾملفكب٥ّ مؼبمقغمَل٣ّ متزمل٦ّره ضملهمل

م.(5)ادؿكالصمض٦ّابّٛماظضملّٕبؿملهملماظظملزملق٧ّ

                                                           

(1 ٌ  .  190:   )جمام خؿان( ( ألاصى

2)  
ُ
 289صٌى الىدى:( الشاَض وأ

 . 25( ظاَغة اإلاىؼ في الىدى الػغبّي )عؾالت ماحؿخحر مسؼىػت( : 3)

 . 1/25ىخاب: ال( 4)

(5 ًُ ش الىدى الػغبّي, ص. غبض الػاٌ ؾالم مىغم :(   . 381 ىظغ : الحللت اإلافلىصة في جاٍع
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مػ٦ّمعمملمأدىدؾنملمشؿملمملبماظؿقّٓؼّٓماظّٓضؿمل٠ّمٌظملؾمل٦ّمماٌؽملّٝمؼبماظّٓرسماظؽملق٦ّيمضّٓمؼغمل٦ّنموممممممممم

مسؾمبمتضملّٓدمإظب ماظيت ماظرتاطؿملنملماٌزملشملػملقمملت مع٤ّ مميؿؽملّٝ معممل مسػمل٧ّ ماظّٓالظهمل مؼب ماظؽملق٦ّؼ٦ّن مبؾملممل ّٕ

سػمل٧ّماٌؽملّٝمبالماحؿؼملممللمم,معؽملؾملمملمتضملؾرياتمتّٓلنبم,مصمملٌزملشملػملقمملتماٌلؿضملؼملػملهملمؼبماٌؽملّٝمطـريةاظؽملق٦ّؼهمل

ٌُميغمل٣ّمآخّٕ,معـ٢ّ بمملر٢ّ,موخشملفمل,موصمملدّٓ,موالمؼلؿعملؿمل٣ّ,موعّٕدودم,موقممللم,موالمصب٦ّز,مم)ما

سػمل٧ّمم,مػّٔامزؼمملدًة(1)ر,موحصملّٕ()أب٧ّ,موتضملّٔقب,معـ٢ّؾرياتمعّٕادصهملمظػملؼملؽملّٝ,موعؽملؾملمملمتضملوشريمصقؿملّّ(

م.م(2))اظرملمملذ,مواظسملضملؿملّٟ,مواظعملؾؿملّّ,مواظّٕديء(,عـ٢ّأظظملمملزماخؿػملشملوملمدالظؿؾملمملمبّٓالظهملماٌؽملّٝم

م:م(3)ميغمل٤ّمتعملل٣ّماٌؽملّٝمؼبماظؽملق٦ّماظضملّٕب٨ّمسػمل٧ّمأضلمملممع٤ّمأػؼملؾملمملو

اظضملّٕبمؼبمايغمل٣ّمسػمل٧ّمعؽملّٝمطالممإظبممّٝماظضملّٕب:موػ٦ّماظؽمل٦ّعماظّٔيمؼلؿؽملّٓمصؿمل٥ّماظؽملق٦ّؼ٦ّنؽملؿبذملمعؽب1

عمع٤ّمادؿعملّٕاءماظؽملق٦ّمػ٦ّمسػمل٣ّمعؽملؿّٖؽبمنمبالتماظػملطمل٦ّؼهمل,موهلّٔامضؿمل٢ّ:مإاظرتاطؿملنملماظؽملق٦ّؼهملمأوماالدؿضملؼملممل

أذمملرم,موػّٔامعمملمصب٦ّزمؼبماظعملؿملمملسعمملمميؿؽملّٝمظّٓىماظضملّٕبمضّٓممظطملهملماظضملّٕبمغصملؼملـبمملموغـّٕـبا,مسػمل٧ّمأنمب

م.م(4)ؿملمملس((جينمؼبمبمملب))ماعؿؽملمملعماظضملّٕبمع٤ّماظغملالمممبمملمصب٦ّزمؼبماظعملماب٤ّؾبمإظؿمل٥ّ

أضؿمللهملماظؽملق٦ّؼنيمواجؿؾملمملداتؾمل٣ّمؼبمإصّٓارمإظبممّٝماظؽملق٦ّؼني:موػ٦ّماٌؽملّٝماظّٔيمؼؾبقؿغمل٣ّمصؿمل٥ّؽملؿبعؽبم-2

مطـريـب مأصّٓروا مصمملظؽملق٦ّؼ٦ّن معمملمايغمل٣ّ, مسػمل٧ّ ماظضملّٕبمبؽملمملءـب مس٤ّ متؾبلؼملّٝ مٕ ماظؽملق٦ّؼهمل ماظعمل٦ّاسّٓ مع٤ّ ا

ململفكبُظماظضملّٕبمس٤ّماظرمل٨ّءممسمملعمؼزملّّمٕمصكملذااظلّٕاج:م))مص٦ّل,مضممللماب٤ّؾبوضضمل٦ّهمع٤ّمأضؿمللهملموُأ

م.(6)((لؼملّٝاظعملؿملمملسؾبموإنؿبمٕمؼؾبم))غملـّٕونمع٤ّمض٦ّهل٣ّمإغمب٥ّمنّٓػ٣ّمؼؾبهلّٔاموم(5)ماظعملؿملمملس((إظبممصؿمل٥ّ

مضؾ٢ّمنملبمملٌكمملَرمبّٓأمصكملنحمب٥ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمضمملئػمًلمملم:م))واِّعـػملهملمسػمل٧ّمذظ١ّمطـريةمعؽملؾملمملمعمملمصّٕمبمممممممم

م٣ّغملػملَّتؽبمالمضؾؿملّّمصؾمل٦ّمأسشملمملػ٦ّغ٨ّ,مضّٓ:مصعملممللم٥ّغظمللكبمضؾ٢ّمبمملظطملمملئنملمبّٓأمأومأسشملمملطين,:مصعملممللمغظملل٥ّ

مػّٔاضمملل:م))إذم,مد,موعـ٢ّمػّٔامجمملءمسػمل٧ّمظلمملنماٌربقبم(7)ضمملد٦ّه((ماظؽملق٦ّؼنيموظغمل٤ّقبماظضملّٕب,مب٥ّ

م,مع٤ّمبمملب مؼبموأطـّٕوام"اظّٔي"مصػملهملمؼبم"اظّٔي"مصفملدخػمل٦ّاماظؽملق٦ّؼ٦ّنمأظظمل٥ّمو"اظيت"م"اظّٔي"

                                                           

1) ًُ  46ــــ 29ىظغ: ظاَغة اإلاىؼ :( 

2) ًُ ــ  50 ىظغ : اإلاصضع هفؿه:(   . 62ــــــ

3) ًُ  . 66 __64:اإلاصضع هفؿه  ىظغ :( 

 . 398ـــــــ ـــ1/391( الخصائص:(4

5) 
ُ
 . 1/88: صٌى في الىدى( ألا

 . 431/ 1(َمؼ الهىامؼ : 6)

 . 364ـــ2/363( الىخاب :(7
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م))م(1)((ذظ١ّ محؿملمملن: مأب٦ّ مضمملل مبرملفملغ٥ّ ماظّٔي ماظؾمملب موػ٦ّ مّٝوضؿبم٤ّعكبمؾملمملطػمّلماظرتاطؿملنملمػّٔه,

 .(2)اظضملّٕب((مظلمملنمؼبمغصملمملئّٕػمملمؼ٦ّجّٓموالماظؽملق٦ّؼني,

ظّٓىماظؽملق٦ّؼنيمبلؾنملممّٝماظضملّٕبمواظؽملق٦ّؼني:موػ٦ّماظؽمل٦ّعماظّٔيمتغمل٦ّنمصؿمل٥ّماٌلفملظهملمممؿؽملضملهمًلؽملؿبعؽبم-3

ماعؿؽملمملسؾملمملمؼبمطالمماظضملّٕبم.

ماظؾمملبممممممم ممملمغؿؿملفهمًلإعقبمرصّٓممنمملذجمع٤ّمعلمملئ٢ّمسب٦ّؼهملمضّٓمعؽملضملؾملمملماظؽملق٦ّؼ٦ّنإظبمموؼلضمل٧ّمػّٔا

مأومبلؾنملمسّٓمماالدؿعملّٕاءماظّٓضؿمل٠ّمظرمل٦ّاػّٓماظضملّٕبؿملهمل,ماتسملّّاظعملؿملمملسموحّٓه,مإظبممحؿغملمملعؾمل٣ّمصؿملؾملمملال

م٥ّمسػمل٧ّماظؽملق٦ّماآلت٨ّ:ؼملؿؾبلمب(م,موضّٓمَضج٦ّازػمملمظ٦ّرودػمملمؼبمطالمماإلعمملممسػمل٨ّ)مؼبمايمملظؿني

ممسمملء:اِّؼبممعمملمعؽملضمل٥ّمأشػملنملماظؽملق٦ّؼنيظظملزمل٢ّماِّول:ما

ماِّصضملممللموايّٕوف:مؼبمعمملمعؽملضمل٥ّمأشػملنملماظؽملق٦ّؼنيمظملزمل٢ّماظـمملغ٨ّ:ماظ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 . 3/130( اإلالخظب: (1

 . 3/1140( اعحشاف الظغب: (2
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  األوىل: ادلسأنخ
 
 ت:جىاس سيبدح )انجبء( يف اخلرب ادلثج

ظزملمملقموػ٦ّمأص٢ّمعضملمملغؿملؾملممل,موٕمؼّٔطّٕمذؾملّٕػمملماإلَأمعؿضملّٓدةمؼفملت٨ّمٌضملمملٍنمجٍّٕمحّٕفؾبم(اظؾمملء)        

مؼبمػّٔامع٤ّملّٝاتقبمصؼملمملم(...)مواالخؿالطمظإلظّٖاقمػ٨ّمإمنمملماىّٕم"بمملء"دؿملؾ٦ّؼ٥ّمشريه,مصعملمملل:م))مو

امؼبمّٖادمت٦ّطؿملّٓـبؾملمملمتؾبمملماظّٖائّٓةمصكملغمبأعقب,مشريمزائّٓةمومزائّٓة,مضّٕبمملن:موػ٨ّم,(1)أصػمل٥ّ((مصؾملّٔاماظغملالم

م,(اظؽملظملّٗذمل)اظظملمملس٢ّمواٌظملضمل٦ّلمواٌؾؿّٓأمواًربموايممللماٌؽملظمل٨ّمسمملعػملؾملمملمواظؿ٦ّطؿملّٓمبم:ػ٨ّدؿهملممع٦ّاضّٝؽب

 .(3)عضملؽمل٧ّمسرملّٕمثالثهمَلمهلمملمصكملنمبماظّٖائّٓةمشريمأعقبمملوم.(2)(اظضملني)و

زؼمملدةمضؿملمملدؿملهملموتفملت٨ّمؼبماًربماٌؽملظمل٨ّممأحّٓػؼملممل:مؼبماًربمصؾمل٨ّمضلؼملمملن,أعمملمزؼمملدتؾملمملمومم       

المميغمل٤ّماظعملؿملمملسمسػملؿملؾملمملموػ٨ّماظيتمتّٕدمؼبماًربمماظيتملؼملمملسؿملهملاظماآلخّٕمؼؿؼملـ٢ّمبمملظّٖؼمملدةاظعملل٣ّمو,م

م.(4)وملاٌـؾؽب

م,مصكملنؿبأصػمًلموملاٌـؾؽباظؽملق٦ّؼنيمميؽملضمل٦ّنمزؼمملدتؾملمملمؼبماًربمموأشػملنملمممممممممم وردماظلؼملمملعمبّٔظ١ّممممل

م.م(5)ؾمل٣ّمالمؼّٕتسمل٦ّنمزؼمملدتؾملمملمؼبماًربما٦ٌّجنملاظرمل٦ّاػّٓمسػمل٧ّماظؿفملوؼ٢ّمواظؿعملّٓؼّٕ;مِّغقبج٦ّامخّٕمب

ّٓـبامعلؿرملؾمِلموملاٌـؾؽب٨ّمس٤ّماِّخظملّ٘مإجمملزت٥ّمزؼمملدةم)اظؾمملء(مؼبماًربمجؽملقبموضّٓمغعمل٢ّماب٤ّؾب          

,مصمملظؿعملّٓؼّٕمسؽملّٓممؼ27ع٤ّماآلؼهمل:مؼ٦ّغّٗد٦ّرةمػ چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ  بعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب:

  ۓھ  ھ  ے  ےچ  :تضملمملظبممملمبعمل٦ّظ٥ّسػمل٧ّمزؼمملدةم)اظؾمملء(مادؿّٓالًظماِّخظملّ٘م)جّٖاءمدؿملؽهملمعـػمُلؾملممل(

مػ چ مأوردمرأيؽبم,(6)ؼ44ع٤ّماآلؼهمل:ماظرمل٦ّرىد٦ّرة مسػملؼملمملءفبموضّٓ مؼبمماِّخظملّ٘مػّٔا آخّٕونمصّٔطّٕوا

م)مبـػملؾملممل(زؼمملدةم)اظؾمملء(مؼبممأحّٓػؼملممل:موجؾملني,مؼبمآؼهملمد٦ّرةمؼ٦ّغّٗمت٦ّجؿمل٥ّمخربم)جّٖاءمدؿملؽهمل(

                                                           

ىظغ : اعحشاف الظغب: 4/217الىخاب:  (1)  فسغ .صفي خغوف اإلاػاوي, اإلاغاصي,جذ:  والجنى الضاوي , 4/1695 , ٍو

الفىائض, هاظغ  حؿهُل بشغح جمهُض اللىاغضشغح الدؿهُل اإلاؿمى و ,  36: فاطل هضًم مدمض ألاؾخاط, و كباوة الضًً

مؼ الهىامؼ: 6/2944:مً اإلادللحن الجِش, صعاؾت وجدلُم: مجمىغت , , وخغوف الجغ صالالتها وغالكاتها 2/417, َو

 .6 :أبى أوؽ إبغاَُم الشمؿان

في شغح خغوف اإلاػاوي, اإلااللي, جذ: أخمض  , وعصف اإلاباوي 139-8/138: )ابً ٌػِش( ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (2)

 . 148ــــــ  144 , ومغني اللبِب: 55جنى الضاوي:, وال 150-147:مدمض الخغاغ

مؼ الهىامؼ: 36ىظغ : الجنى الضاوي: ًُ  (3)  . 422-2/417, َو

 . 149بِب:مغني الل ,و  1/493:ذ:ص. صاخب أبى حىاح)الشغح الىبحر( , ابً غصفىع,ج ىظغ : شغح حمل الؼحاجيًُ  (4)

, واعحشاف 1/493:ي )ابً غصفىع(, وشغح حمل الؼحاج 316, 175, 2/26, 1/38,41,66,92ىظغ: الىخاب: ًُ  (5)

مؼ الهىامؼ:6/2951, وجمهُض اللىاغض: 149ومغني اللبِب:,  4/1705 الظغب:  1/466, َو
ُ
 ب اللغآنلى ؾ, وصعاؾاث ل

م  . 1/2/52:, مدمض غبض الخالم غظُمتالىٍغ

 . 1/138 : ص. خؿً َىضاوي صعاؾت وجدلُم ,غغابؾغ صىاغت ؤلا ىظغ: ًُ   (6)
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مظألخظملّ٘موإنؿب مؼؾبمع٦ّاصعملهمًل م)واضّٝ(زملّٕىبٕ ماًربمربّٔوفمتعملّٓؼّٕه مواآلخّٕ: مبمملمس٥ّ, مبضملسملؾمل٣ّ م,ح

مواضّٝذملعملهملمبعؿضملػمّلم(اظؾمملء)و ماِّخظملّ٘مادؿّٓلمبمسػمل٧ّمأنمبم,(1))جّٖاء(,مواظؿعملّٓؼّٕ:موجّٖاءمدؿملؽهملممبـػملؾملممل

إظبمماحملعمل٠ّؼملمملمٕمؼزمل٢ّماٌشملؾ٦ّع,موربقبطؿمملب٥ّم,موٕمأجّٓماآلؼهملمؼبمظؿّٓسؿمل٣ّمرأؼ٥ّمؼبماى٦ّازممبـممللم

مدؿملؽهملم"جّٖاءمػتضملمملظبؼم:م))وضممللػّٔامصّٕؼّّمطالمماِّخظملّ٘و,مجينمماظؽمللكهملماظيتمغصملّٕمصؿملؾملمملماب٤ّؾب

ّّمزؼمملدتؾملمملمؼبم,مصّٕجمبم(2)اظل٦ّء"م((مض٦ّلم"حبلؾ١ّمض٦ّظ١ّمؼبمتؿبؼّٓؽبِزمطؼملمملم"اظؾمملء"مؼّٓتؿبوِزممبـػملؾملممل"

ضّٓمؼّٓخ٢ّمسػمل٧ّماًربم,مم))ِّنمعمملمؼّٓخ٢ّمسػمل٧ّماٌؾؿِّٓإم;ممملمسػمل٧ّمزؼمملدتؾملمملمؼبماٌؾؿِّٓإاًربمغبػمًل

م.م(3)م((ؼبمض٦ّلمبضملسملؾمل٣ّ:مإنمبمزؼّٓـباموجؾمل٥ّميل٤ّمسب٦ّم"الم"ماالبؿّٓاء

ماِّومّممممممممممم متمملبّٝ ممسػمل٧ّمخظملّ٘ؽب٤ّ ماب٤ّؾبرأؼ٥ّ ماظشملربيم,(4)ػذملذمل(299)ت:مؿمللمملنَطمػّٔا موغعمل٢ّ

بفملمسمملئؾمل٣ّمض٦ّهل٣ّمبّٖؼمملدةم)اظؾمملء(مؼبممس٤ّمبضملّٚمسب٦ّؼ٨ّماظؾزملّٕةمع٤ّمدونمتزملّٕؼٍّّمػذملذمل(314)ت:

ماظربطمملتحمبّٔظ١ّم,موصّٕمب(5)اآلؼهملمرب٢ّماًالف م(6)أؼسملـبمملمغؾمملرياِّمأب٦ّ م, غلنملماب٤ّمػرملمملمموضّٓ

مواب٤ّمايل٤ّمأب٨ّمض٦ّلموأعمملمملئػمًلممل:))ضمػذمل(مإظبمعبؾمل٦ّرماظؽملق٦ّؼنيماسرتاضؾمل٣ّمسػمل٧ّمذظ761ّ١)ت:

محبلؾ١ّم:ؼبماٌؾؿِّٓإمؼبمتؿبؼّٓؽبِزمطؼملمملماًربمؼبمتؿبؼّٓؽبِزم"اظؾمملء"موأنماًربمػ٦ّم"مبـػملؾملممل"مإنمبمطؿمللمملن

م.م))(7)عـػملؾملمملمدؿملؽهملمدؿملؽهملموجّٖاء:بعمل٦ّظ٥ّمض٦ّهلؼملمملمؼقملغّٗموضّٓماىؼملؾمل٦ّرمسؽملّٓمصؼملّٕدودمدرػ٣ّ

هل٦ّماظلؾؿمل٢ّممعضملنيمإسّٕاب٨ٍّم٥ّمؼبمتّٕجؿملّّموج٥ّلباالدؿّٓاللمبمملظعملّٕآنمغظمللكبمممأنمبؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓمبمممممممم

,مسػمل٧ّمم(8)ّٕؼ٤ّع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمواٌظمللىبمطؼملمملمذػنملماب٤ّمجين,موطؼملمملمػ٦ّمعؽملؾمليملماظغملـرِيمبمملظعملؾ٦ّلموظباَِّ

اظّٔيمطبؿمملرممالدؿملؼملمملمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّوالمميغمل٤ّمضؾ٦ّظ٥ّممؼمملدتؾملمملمع٤ّمدونمبؿملمملنمدالظؿؾملمملاظعمل٦ّلمبّٖمأنمب

ماٌؽملمملدنملؽبع٦ّضضملؽبمظظملصملهمللبمغمل٢ّىبظ مأنمباظّٓضؿمل٠ّؽبمؾملممل مطؼملممل مماظػملف٦ّءم, ماظصملمملػّٕمإظب مخالف مواظؿعملّٓؼّٕ اظؿفملوؼ٢ّ

                                                           

,  8/23:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل 2/672:, الػىبري ,جذ: غلي مدمض البجاوي اللغآنىظغ : الخبُان في إغغاب ًُ  (1)

 .6/185, والضع اإلاصىن: 6/44: جذ: صضقي مدمض حمُل  في الخفؿحر , أبى خُان ألاهضلس ي, البدغ اإلادُؽو 

 . 1/372: )ألازفش( مػاوي اللغآن (2)

 . 8/23:)ابً ٌػِش(شغح اإلافصل (3)

. ولم أحض عأي ابً هِؿان َظا في  512مغني اللبِب: , و  6/185: , والضع اإلاصىن  6/44: اإلادُؽالبدغ ىظغ : ًُ  (4)

 هخبه اإلاؼبىغت.

 . 15/74ىظغ : حامؼ البُان: ًُ  (5)

ب ًُ  (6)  . 1/410: , جذ :ص. ػه غبض الحمُض ػه, مغاحػت: مصؼفى الؿلاغغب اللغآنإىظغ : البُان في غٍغ

جه.والىص  . 512مغني اللبِب: (7)  اللغآوي ؾبم جسٍغ

, بدث ميشىع في حامػت ؤلامام مدمض بً  غغاب اللغآن, ص. زالض بً ابغاَُم الىملتإاللغآن في بترحُذ الىظغ : ًُ  (8)

 . 5-4: ؾػىص 
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مصكملنمبشمملظؾـبممل مهلّٔا مؼؾبمطّٕؽبذكبم, مضّٓ مػؾملؽملممل ماظّٓالظ)اظؾمملء( موػ٨ّ ماظؿ٦ّطؿملّٓ, مبّٓالظهمل مميغمل٤ّم٦ّح٨ّ ماظيت همل

مم.أؼسملـبمملمادؿصملؾملمملرػمملمع٤ّماظلؿملمملقمواظعملّٕائ٤ّماحملؿملشملهملمبمملظؽملّٙ

ممممممممممم مػّٔهوع٤ّ ماٌلفملمذ٦ّاػّٓ مظهمل ماظؾالشهمل مغؾمليمل مؼب مورد مسػمل٨ّمطالممؼبعممل موضّٓ)مظإلعمملم م(

ماظػملكبقبماىؽملّٓمع٤ّمض٦ٍّممَأح٦ّالمظ٥ّمؼضملػمل٣ّمَأصقمملبكب٥ّمعكب٤ّمرجاًلمَأرد٢ّؽب ضممللمصؿمل٥ّ:م,مقمملقمبممل٦ًّارجأرادوا

ُعَؿَؾٚرْئمٔعؽمِلؾمُلِممَوُعَؿَكلدملمَسؽمِلؾمُلِممَصَقِلُؾؾمُلِممٔبُكُرؤجؾمِلِممماِإٖنمَاظرمٖلؿمِلشمَلاَنمَاْظؿمَلِوَممَضٔدمٔاِدَؿظمَلػملَّؾمُلِممَوُػَومَشّد))

م.(1)((ٔعَنمَاْظؾمُلَدىمَؤاِرٔتغمَلأدؾمِلِممٔصيمَاظسمٖلاَلِلمَومَاْظضمَلؼمَلى

امبممل٦ًّارجم,مضّٓمخمملص٦ّامصمملظؿقعمل٦ّماىؽملّٓض٦ّعـبمملمع٤ّممبفملنمبماإلعمملمؽبمأخربمػّٔاماظّٕج٢ّؾبمبضملّٓمأنؿبممممممممم

سؽملؾمل٣ّمػ٦ّمع٤ّممصّٓرمعمملمأنقبمسػمل٧ّم٥ّغؾمبم,مث٣ّقبآمتضملمملظبمس٤ّمرغبؿ٥ّمؾضملّٓػ٣ّؼؾبمنؿبعمملممبفملدسمملمسػملؿملؾمل٣ّماإل

ٌّ مطمملنماِّسؼمل٢ّماظرملؿملشملمملن,مو مملمالًظؼغملظملؿملؾمل٣ّممضؽبم:َاْظؾملؾبّٓؽبى(أيمعكب٤ّؽبمبكبكؾبّٕؾبوجكبؾمِل٣ّؿبمطّٔظ١ّم)َصقؽبلؿبؾؾبؾملؾب٣ّؿبمعّٕؾبممل

معّٝماإلعمملممواسبّٕاًص مطمملغ٦ّا مسػملؿمل٥ّمحؿملؽملؼملممل إظبممورج٦ّسؾمل٣ّم()مملمخّٕوجؾمل٣ّمع٤ّماهلّٓىماظّٔيمطمملغ٦ّا

م.(2)رمملسهملماإلعمملممس٤ّم,مِّغؾمل٣ّمخّٕج٦ّاواىؾمل٢ّماظعملّٓؼ٣ّماظسملالل

ماظؽملّٙماظضملػمَلومممممم مسػملؿمل٥ّ ماظّٔيمجمملء ماٌضملؽمل٧ّ ماظب ماظؽملؾمليملماحؿغملمملعـبممل مذؾبّٕقباح مع٤ّ مسّٓد مصّٕؽبقبح ٦ّيمصعملّٓ

م.م(3)ؼبم)خبّٕوجؾمل٣ّ(م(اظؾمملء)بّٖؼمملدةم

زؼادةم)اظؾاء(مجيوزمسػملىمضػملةم:مبمملظعمل٦ّلإسمملدةمص٦ّغماظعملمملسّٓةممممميغمل٤ّعمملمتعملّٓمبإظبمموادؿؽملمملدـباممممممم

ممممم.صسملػمًلامسنماظعملرآنماظغملرؼممغؾملجماظؾالشةيفممظورودمذظكمتيفماخلربمادلـَؾ

م

                                                           

 في شغوح ههج البالغت , واهفغص  10/74(  شغح )اإلاػتزلي( : (1
ا

) الغواًت اإلاىلىلت بإزباث "بسغوحهم" هي ألاهثر  جضاوال

, ولم  3/137أبي الحضًض بػضم إًغاصَا أو إزباتها في َظا اإلاىطؼ ,وكض أوعصَا في مىػً آزغ بإزباث " بسغوحهم" ابً 

 ِ
ّ
 التي غلُه أغلب شغاح  م اإلادلم مدمض أبى الفظل غلى ألامغ, ولهظا اغخمضُث ٌػل

ا
غلى الغواًت ألاهثر شهغة وجضاوال

ؼ هللا الػؼاعصيفي شغح ههج البالغت خضائم الحلائم الىهج( ًىظغ :  ههج البالغت , وشغح 2/101:, الىُظعي جذ: غٍؼ

, ُغني بخصحُده: الؿُض إبغاَُم الخىئيهللا  , خبِبالبالغت ههج شغح في منهاج البراغتو  , 3/379: لبدغاويمُشم ا

وأؾاهُضٍ, الؿُض  , ومصاصع ههج البالغت 3/170:اإلاىؾىي , الؿُض غباؽ  ههج البالغت وشغح ,291/ 10 : الُاهجي

غاء الحؿُني هم : مً ))فللذ الجِش :َؼمخه((. لؿان الػغب: . 2/437:غبض الَؼ
ّ
)فلل( واإلاػنى :  11/531واؾخفل

ىظغ : شغح )البدغاوي(: الجماغت غً الانهؼام الشُؼان إلى الاوشلاق و صغاَم ًُ حن طلً إليهم.   .3/379بتًز

ىظغ : منهاج البراغت)الخىئي( : (2) ًُ10/291. 

ىظغ : شغح )البدغاوي( : (3) ,  3/20, وفي ظالٌ ههج البالغت مداولت لفهم حضًض, مدمض حىاص مغىُت: 3/380ًُ

ف مً بداع ألاهىاع للمجلس ي, غلى  3/88وجىطُذ ههج البالغت, مدمض الحؿُني الشحراػي:
َ
, وشغح ههج البالغت اإلالخؼ

ان:  . 643, وههج البالغت , صبخي الصالح: 2/513أهصاٍع
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  (انفبءـ)جىاس اقرتاٌ اخلرب ثانثبَيخ: ادلسأنخ
 
 ُّ يعىن انشزط:يٍ غري تضً

٤ّماٌؾؿّٓأمعضملؽمل٧ّماظرملّٕطمودلمبماًربمإالمإذامتسملؼملمبم(اظظملمملءذمل)اضرتانماًربمبعؽملّٝماظؽملق٦ّؼ٦ّنم        

م)) مدؿملؾ٦ّؼ٥ّ: مضمملل ماىّٖاء, معضملؽمل٧ّ مضػملوملمصكملذاسػمل٧ّ مسػمل٧ّمهؼملػمل٥ّمأنؿبمؼلؿعمل٣ّؿبمٕم٥ّ,صمملضّٕبؿبمزؼّٓ:

ماالبؿّٓاء مضػملوملمظ٦ّم١ّأغمبمتّٕىمأال. مضػملوملمظ٦ّمأغ١ّمتّٕىمأال)...(مؼلؿعمل٣ّمٕمصؼملؽملشملػمل٠ّمزؼّٓ: ماظّٔي:

مٕمدرػ٣ّمصػمل٥ّمزؼّٓ:مضػملوملموظ٦ّ.محلؽملـبمملمطمملنم,ربؼمل٦ّدممفبغملّٕؽبصؼملؾبمؼفملتؿملينمواظّٔيمدرػ٣ّ,م٥ّؾبصػمَلمؼفملتؿملين

م"اظظملمملء"مصّٓخػملوملماىّٖاء,مؼبمعضملؽمل٧ّمدرػ٣ّ,مصػمل٥ّمؼفملتؿملينماظّٔى:مض٦ّظ٥ّمِّنمبم;ذظ١ّمجمملزموإمنممل.مّٖصُب

ماٌربقب(1)اىّٖاء((مخربمؼبمتّٓخ٢ّمطؼملمملمخربهمؼب موتمملبضمل٥ّ ممبّٔػؾ٥ّ,(2)د. مؼضملؿملّ٘ماب٤ّؾبموأخّٔ

مم.م(3)واب٤ّمعمملظ١ّمواظّٕض٨ّم(مػذمل643)ت:

مدؿملؾ٦ّؼ٥ّموضّٓممممممممم ماٌضملؽمل٧ّمذطّٕ مجّٕتؿبمأؼسملـبمملمػّٔا مربمملورةلب مُأمؼب موبني دؿمملذهمبؿملؽمل٥ّ

(حزملّٕممصؿملؾملمملمعضملؽمل٧ّماظرملّٕرؿملهملمأومذؾؾملؾملمملمبمملالد٣ّما٦ٌّص٦ّلم,مأومعمملمجّٕىمسػملؿمل٥ّمحغملؼمل٥ّماًػملؿمل٢ّ)

م.(4)اإلبؾملمملممواظضملؼمل٦ّممػؾملؽملمملمؼبماٌؾؿّٓإمصبنمل٥ّم;مِّغمبعـ٢ّم)ط٢ّ(مى٦ّازماضرتانماًربمبذمل)اظظملمملء(

مؼبماٌؾؿِّٓإاظؽملق٦ّؼنيمالذرتاطماظرملّٕرؿملوتضملػملؿمل٢ّمممممممممم بذمل)اظظملمملء(مػ٦ّممهخربالضرتانممهملمأومذؾؾملؾملممل

مظػملؼملؾؿّٓإاًربمصمملرمعلؿقكبمظػملّٓالظهملمسػمل٧ّمأنمب مظ٥ّم,مصؿّٓخ٢ّممعمًلممل مسؽمل٥ّ,موػ٦ّممبؽملّٖظهملماىّٖاء وعلؾؾـبممل

٥ّمطّٔظ١ّمتّٕبّٛمذؾ٥ّماى٦ّابمبرملّٕركبم))مطؼملمملمتّٕبّٛماى٦ّابؽبمظػمللؾنملمبمملٌلؾنمل;مِّغقبؾملمملمرابشملهمًلم(اظظملمملء)

م ماظرملّٕط مدرػ٣ّم:وذظ١ّمؼبمسب٦ّبرملؾ٥ّ مؼفملتؿملينمصػمل٥ّ مع٤ّمم,اظّٔي ماٌؿغملػمل٣ّ مأراده معممل مصؾمل٣ّ وبّٓخ٦ّهلممل

م.(5)((تّٕتنملمظّٖومماظّٓرػ٣ّمسػمل٧ّماإلتؿملمملنموظ٦ّمٕمتّٓخ٢ّماحؿؼمل٢ّمذظ١ّموشريه

م

                                                           

 . 1/138الىخاب: (1)

ىظغ: (2)  .  3/195اإلالخظب: ًُ

, وشغح الغض ي غلى  1/329:)ابً مالً(, وشغح الدؿهُل 1/100:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (3)

 . 1/268اليافُت:

ىظغ: (4)  . 3/103الىخاب: ًُ

 . 219مغني اللبِب: (5)
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م(مػذمل543مسب٦ّ)ت:موضّٓمغلنملماظؾمملض٦ّظ٨ّمممممممممم (مؼبمخربماظظملمملء)إظبماِّخظملّ٘مو٦ّؼّٖهمزؼمملدة

م,عمملظ١ّماب٤ّؾبوم,ؼضملؿملّ٘ماب٤ّؾبمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملمعؽملؾمل٣ّع٤ّممسّٓدفبمأؼسملـبمملمتػمل١ّماظؽمللؾهمَلّٓم,موأّط(1)عشملػملعمًلمملماٌؾؿِّٓإ

مم.(2)واظلؿمل٦ّر٨ّم,اِّغزملمملريمػرملمملممواب٤ّؾبم,(ػذمل749:مت)وإٌّادي

ػ٦ّمؼ٦ّاص٠ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمؼبمسّٓمم;مإذمظؿمل٥ّإمنملؽبكمملظّٟمعمملمغؾبلكباِّخظملّ٘مؼؾبمّٕهاظّٔيمذَطماظّٕأيؽبمإنمبمممممممم

ڤ  ڤ  ڤ   چ  تضملمملظب:,مجمملءمذظ١ّموػ٦ّمؼضملعملنملمسػمل٧ّمض٦ّظ٥ّممملزةمدخ٦ّلم)اظظملمملء(مسػمل٧ّمخربماٌؾؿٍّٓإإج

ڀ  ڀ  ڀ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ    ٿٿ    چ  وض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م,مؼ38ع٤ّماآلؼهمل:ماٌمملئّٓةد٦ّرةمػ چٿ  

مخربم"صمملجػملّٓوا"موم"صمملضشملضمل٦ّا"مض٦ّظ٥ّمؼبمظؿملّٗ:م))اِّخظملّ٘م,مصعملممللمؼ2ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمل٦ّرد٦ّرةمػ چ

م(3)مضبل٤ّ((مٕ"مصؿملؽملشملػمل٠ّمآمسؾّٓ"مضػملوملمصػمل٦ّ,م"اظظملمملءذمل"بمؼغمل٦ّنمالمػغملّٔاماٌؾؿّٓإمخربمِّنمبم;معؾؿّٓإ

. 

مموظضمل٢ّقب         ماضرتان247)ت:اظظملّٕاء مأجمملزوا مع٤ّ مصّٓارة مؼب مؼعملّٟ مبذمل)اظظملمملء(ممػذملذمل( اًرب

مطعمل٦ّظ١ّ: مغؾملؿملـبممل مأو مأعّٕـبا ماًرب مطمملن مإذا مصؿملؼملممل مع٦ّص٦ّصهمل مغغملّٕة موال مع٦ّص٦ّل مشري ماظرملُّٕكمواٌؾؿّٓأ

د٦ّرةمػ چ  ىې   ې  ې  ې  چمملمسػمل٧ّمذظ١ّمبعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب:,معلؿًّٓظ٥ّؾبصالمتعملّٕبؿبماظؽملظملمملقؾبو,مهؾبصمملحّٔرؿب

موشلمبمملقمحؽبؼملكبؿمل٣ّمػّٔام:واٌضملؿبؽملؽب٧ّم,وعقملخّٕـبامععملّٓقبعـبمملمبؾملّٔام"اظطمللمبمملق"موم"ايؼملؿمل٣ّ"مصعملمملل:))رصضملوملمؼ,ص

مصػملؿملّٔوض٦ّه ماظغملالمم,علؿفملغظمًلمملمجضملػملؿ٥ّمذؽوملموإن. مضػملوملمطفملغ١ّم;عغملؿظملكبؿملـبمملمضؾػمل٥ّموجضملػملومل مػّٔا:

ماٌربقبوتمملبضملؽبم,(4)شلمبمملق((موعؽمل٥ّمغبؿمل٣ّمعؽمل٥ّم:ضػملوملمث٣ّمصػملؿملّٔوض٦ّه, ماآلخّٕمد٥ّ م(5)ؼبمرأؼ٥ّ ممملجواظّٖجقب,

م(7)مػّٔهماظزمل٦ّرةمأؼسملـبمملمإجمملزةمإظبم(ػذمل476:)تاظرملؽملؿؼملّٕيمماِّسػمل٣ّموذػنملم,(6)أؼسملـبمملم(ػذمل311:)ت
 .(1)ثنيسؾمملسمحل٤ّمع٤ّماحملّٓؽبمدؿمملذؾباُِّمػّٔامأٌّػنملؽب٧ّم,موتؾؽملقبم(7)

                                                           

 . 1/190:ؤلابُاعي  إبغاَُم: وصعاؾت جدلُم, اجالؼّح إلى  ]زؼأ[ ىظغ : إغغاب اللغآن اإلايؿىبًُ  (1)

, ومغني  71, والجنى الضاوي:1/330:)ابً مالً(شغح الدؿهُل,و 1/100شغح اإلافصل)ابً ٌػِش(: ىظغ :ًُ  (2)

مؼ الهىامؼ: 219اللبِب:  . 1/406, َو

 . 87-1/86:)ألازفش( مػاوي اللغآن (3)

في شغح الدؿهُل, أبى خُان, جذ:ص. خؿً  ىظغ : الخظًُل والخىمُل, وٍُ  2/410: )الفغاء(مػاوي اللغآن (4)

 . 4/106:َىضاوي 

شغح  فيا ص أًظا ىظغ عأي اإلابر  , وٍُ  2/196:إبغاَُم الفظل أبى مدمض: جذ, ىظغ : اليامل في اللغت وألاصبًُ  (5)

ذ:ال  .1/446خصٍغ

 . 4/338غغابه:إىظغ : مػاوي اللغآن و ًُ  (6)

به, كغأٍ وطبؽ هصه:ص. ًديى  ىظغ :ًُ  (7) ه وجبُحن الخفي مً لفظه وشغح أبُاجه وغٍغ الىىذ في جفؿحر هخاب ؾِبٍى

مؼ الهىامؼ :  4/106الخظًُل والخىمُل: , و  1/115مغاص:   . 1/406, َو
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ماجمل٦ّىبعميعمل٦ّقبوؼؾبمممممممم مّٔػنمل مصؼمل٤ّ ماظلؼملمملع, ماظرملضملّٕاظزؼ٤ّ مرمل٦ّاػّٓ مٌمّٓةاٌقملؼىبؼهمل ماظؾؿملوملّٔػؾؾمل٣ّ

 ػع٤ّماظشمل٦ّؼ٢ّؼم:(2)اٌرملؾمل٦ّرمؼبمطؿنملماظػملطملهملمواظؽملق٦ّماظرملضملّٕي

مٔػؿملَامَطؼمَلامٔخػمْلْوماحلؿمٖلنيموأْطُروعةمممممصؿاَتؾملممصاِغغملحمَخِوالُنموضائػملٕةممممممممممممممممم

مػع٤ّماًظملؿملّٟؼم:(3)اظضملؾمملديمسّٓيمب٤ّمزؼّٓمض٦ّلماظرملمملسّٕو

مَتزمٔلرُيمَذاَكمأَلٚيمَصاِغصمُلِرمَأِغَتممممممممممممُبغمُلوْرمَأِممُعَؤدْعمَأَرَواْحممممممممممممممم

إذامطمملنمأعّٕـبامأومم(اظظملمملءذمل)ظػملقغمل٣ّمجب٦ّازماضرتانماًربمبماظرمل٦ّاػّٓمطمملصؿملهمٌلتػمل١ّممؼؾّٓومأنمبمو        

اظلؼملمملعمإظبممؿغملمملمػّٔامع٤ّمجمملغنملماالحمملمبمملظرملّٕطمأومالم,ممملمأومع٦ّص٦ًّصمملمد٦ّاءمأطمملنماٌؾؿّٓأمع٦ّص٦ًّظغؾملؿملـب

ماٌلفملظهملمقؼمل٢ّؽبتؾبم٥ّمميغمل٤ّمأنؿبغقباظعملؿملمملسمصكملإظبممحؿغملمملماالم,موأعممل ؼبمم(اظظملمملء)سػمل٧ّمج٦ّازمدخ٦ّلممػّٔه

ماع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمضّٓمأجمملزوامػّٔاماالضرتانمادؿؽملمملدـبممملوضلؼملـباظظملّٕاءممخربم)ال(ما٦ٌّص٦ّظهملموصػملؿؾملممل,مصكملنؽبقب

موؽباظلمبمملِرَضهمُلموؽباظلمبمملِرقؾب:م٦ّامبعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب,مصمملحؿفقبؼبماٌؾؿّٓإمسػمل٧ّماظضملؼمل٦ّممواإلبؾملمملمماظّٕصّٝمؼّٓلنبمأنؽبقبإظبم

ماظربطمملتم,َأؼؿبّٓكبؼؽبؾملؾبؼملؽبمملمَصمملْضشمَلضملؾب٦ّْا مودخػملوملم"اظظملمملء"مؼبممت٦ّجؿمل٥ّؼبمماِّغؾمملريمضممللمأب٦ّ ماآلؼهمل:)) ػّٔه

مبضملؿملؽمل٥ّموإدمدمملرًضِّٕٕمؼؾبم٥ِّّغقبم;اًربم مأممل عؽملّٖظهملمّٖلماظلمملرقمصؿملؽملم,٤ّمدّٕقمصمملضشملضمل٦ّاعؽبمط٢ّمبم:رادمنممل

٤ّمعضملؽمل٧ّماظرملّٕطمواىّٖاءمدخػملوملمذامتسملؼملمبواٌؾؿّٓأمإم,٤ّمعضملؽمل٧ّماظرملّٕطمواىّٖاءؼملقباظّٔيمدّٕقموػ٦ّمؼؿسمل

ض٦ّظ٥ّمم٢ّؽبقؼملؽبؼؾبمميغمل٤ّمأنؿبماماٌضملؽمل٧ّ,موسػمل٧ّمػّٔ(5)أؼسملـبمملماظّٕازيمارتسملمملهعمملمم٦ّ,موػ(4)(("اظظملمملء"ؼبمخربهم

بضملّٓماظؽملصملّٕمؼبمدؿملمملضمملتؾملمملموزّٕوفماٌعملممللمأؼسملـبمملممواظرمل٦ّاػّٓماظرملضملّٕؼهمل چې   ې  ې  ې  چ  تضملمملظبم:

موإنؿبو,مصؿملؾملممل مصؿمل٥ّ مض٦ّلمسّٓيمب٤ّمزؼّٓ,مصمملظسملؼملري)أغومل( ممنملؾبطمملنماٌكمملَرمالدؿملؼملممل ٥ّمظعملمملئكبإمدمملسهمَلب٥ّ

ماظعملّٕآغ٨ّؽبماظرملمملػّٓؽبممملمس٤ّمأنمب,مػّٔامصسملػمًلأؼسملـبمملمؼؽملشملؾ٠ّمسػمل٧ّمشريهمع٤ّماظؽملمملسمسمملمفبمعضملؽملمملهممملمأنمبّظإامععملزمل٦ّدـب

ممزؼمملدةمسػمل٧ّسػمل٧ّمت٦ّجؿمل٥ّماى٦ّاز,ممواضّّمدظؿمل٢ّفب مع٤ّمذمملػّٓمع٤ّمغؾمليملماظؾالشهملدفمُلعممل ,مأؼسملـبمملمورده

ماٌضملؽمل٧ّمؼزملّّنب مذػنملمإموبؾملّٔا ماظظملّٕقبعممل مظؿمل٥ّ ماء مطمملنمعبػملهمًلم(اظظملمملء)مدخ٦ّلاظّٔيمأجمملز مؼبماًربمإذا

                                                                                                                                                                      

 .1/541ىظغ : الىدى الىافي:ًُ  (1)

ٌُ الالبِذ مً و  , 1/139ىظغ : الىخاب:ًُ  (2)  ػغَ شىاَض التي لم 
ْ

ىظغ: ,كائلها  ف  شغح ألابُاث اإلاشيلتهخاب الشػغ أو   ًُ

 . 279 :ؤلاغغاب, أبى غلي الفاعس ي, جدلُم وشغح: ص. مدمىص مدمض الؼىاحي

ىظغ : (3)  , والعجؼ فُه: لً فاغلم لّيِ  84: , خلله وحمػه: مدمض حباع اإلاػُبض والبِذ في صًىاهه . 1/140لىخاب:اًُ

 خاٌ جصحر.

ب الب (4) ىظغ: شغح اإلافصل 1/290غغاب اللغان:إُان في غٍغ  . 1/100: )ابً ٌػِش(, وٍُ

 

 . 11/351:الىبحر الخفؿحر, ذ الغُبُىظغ : مفاجًُ  (5)
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وػ٦ّمع٤ّمعضملمملغ٨ّممذملذملؼؾعمل٧ّمعضملؽمل٧ّماإلبؾملمملممواظضملؼمل٦ّمممماظطملمملظنملمع٤ّموجؾملهملمغصملّٕيمأنؿبمسػمل٧ّمأنمبمرػملؾؿملهمًل

موظبمالذرتاطمدخ٦ّلم)اظظملمملء(موػ٦ّمعمملمرآهمدؿملؾ٦ّؼ٥ّموإنؿبػ٦ّماظطملمملظنملمواَِّمذملذملاظرملّٕطمأومعمملمؼؾبقؼمل٢ّمسػملؿمل٥ّم

م.٥ّمصؿمل٥ّماٌؽملّٝؽبطمملنمعّٔػؾؾب

ٌّمملمطمملنمعّٔػنملؾبمممممممم سّٓمؽبمضؾ٦ّلماالحؿفمملجمبؾملّٔهماظرمل٦ّاػّٓمود٦ّاػمملمطمملنمموع٤ّمواصعمل٥ّدؿملؾ٦ّؼ٥ّممو

مهلماظؿفملوؼ٢ّؾب مإظؿمل٥ّ, مذػؾ٦ّا معممل مظؿل٦ّؼّٞ ماظرملضملّٕؼهمل,محمملضّٕـبا ماِّبؿملمملت مبضملّٚمػّٔه مدؿملؾ٦ّؼ٥ّ مدمملق ّٔا

,مواظؿعملّٓؼّٕ:ممإامظّٔظ١ّماٌؾؿّٓفضمل٢ّم)خ٦ّالن(مؼبماظؾؿملوملماِّولمخربـبص,مجؾملمملمسػمل٧ّمحّٔفماٌؾؿّٓإصكّٕقب

صفمملءمبمملظظملضمل٢ّمبضملّٓمأنؿبمسؽبؼمل٢ّمصؿمل٥ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمؼبمػّٔاماظؾؿملوملم:م))مضممللػّٔهمخ٦ّالنمأومػقملالءمخ٦ّالن,م

سػمل٧ّم)خ٦ّالن(مؼّٕؼّٓمم(مواظسملؼملريمؼبم)صؿمل٥ّ(مسمملئّٓفب)صمملغغملّّؿبمػؾملؽملمملمض٦ّظ٥ّم,مموؼعملزملّٓمبمملظظملضمل٢ّ(1)م((اٌسملؼملؽبّٕؾب

م٥ّمربّٔوف.سمملعػمَلمبّٔظ١ّمأنمب

مؼغمل٦ّنمإعمملمأنؿبمسػمل٧ّمأحّٓمثالثهملمأوج٥ّ,ماظؽملق٦ّؼ٦ّنمج٥ّوأعمملمبؿملوملمسّٓيمب٤ّمزؼّٓمصعملّٓمخّٕمبمممممممم

مظظملضمل٢ٍّصمملسػمًلم)أغومل( (ماِّولم)اغصملّٕؿبمفؽبث٣ّمحؾبّٔكبم,صمملغصملّٕؿبماغصملّٕؿبمواظؿعملّٓؼّٕ:م,ربّٔوفمؼظمللّٕهمأٌّط٦ّرمممل

مصمملغصملّٕؿب مأغومل مصعملؿمل٢ّ: مضؼملريه مصربز مأنؿبم,موحّٓه معؾؿًّٓأموإعممل م)أغومل( مربّٔوفومؼغمل٦ّن م,خربه

متغمل٦ّنم,موبؾملّٔمغوملماظّٕاح٢ّمصمملغصملّٕؿبواظؿعملّٓؼّٕ:مأ مظػملفؼملػملهمل,ج٦ّابـبم(اظظملمملء)ا مأوإمممل غومل(مؼغمل٦ّنم)أمنؿبعممل

م.(2)ربّٔوف,مواظؿعملّٓؼّٕ:ماظّٕاح٢ّمأغوملمٌؾؿّٓإخربـبام

متؾبمممممممممم متعملّٓؼّٕات مزمملػّٕػممل,وػ٨ّ مس٤ّ ماظرمل٦ّاػّٓ متغملػمّلمكّٕج مصؿملؾملممل,وؼؾّٓو مجػملؿملـبممل ماظؿعملّٓؼّٕ مّٟ

ع٤ّماإلبؾملمملممممملضرتبصؼبمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓمسمملممهلّٔامميغمل٤ّماظعمل٦ّل:مإنماٌؾؿّٓأمواِّص٢ّمسّٓمماظؿعملّٓؼّٕم,مو

ما٦ٌّج٦ّد مؼرملؾؾمل٥ّصؿملؼبماظرملّٕطمومواظضملؼمل٦ّم مطمملنماضرتانم)اظظملمملء(م;ؼملممل ؼبمربػمل٥ّ,موظ٦ّالمذظ١ّممػؾملؽملمملظّٔا

م.مرػملؾؿملهمٌلم٥ّمعبػملهمٌلتػملؿؿب;مإذمالماظّٕصّٝؽبماظؽملزملنملؽبماٌؾؿّٓإمؼبممملرؾبظغملمملنماٌكؿ

مخشملؾهملمظ٥ّمؼبمادؿؽملظملمملرماظؽملمملسم(مؼبوع٤ّمذ٦ّاػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمض٦ّظ٥ّم)ممممممممممم

مَؼظمْلِريمَومَسصمْلؼمَلُهمَوَؼؾمِلرمٔلُممَظِقؼمَلُهمَؼضمِلُرُقمَغظمْلٔلٔهمٔعِنمَسُدٖوُهمُؼؼمَلغملخملُنمٔاِعَرًأمِإٖنمَوَاظػملَّٔهم:م))أػ٢ّماظرملمملمإظبم

                                                           

 . 1/270ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:, وٍُ  1/143الىخاب : (1)

, وشغح  220 , ومغني اللبِب: 72-71,والجنى الضاوي :  4/106, والخظًُل والخىمُل:1/141ىظغ : الىخاب:ًُ  (2)

ذ: مؼ الهىامؼ: ,446-1/445الخصٍغ  . 1/315صب:, وزؼاهت ألا  1/406َو
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مَصَومَأَغامَصَأٖعامٔذِؽَتمِإِنمَذاَكمَصغمُلِنمَأِغَتمَصِدِرٔهمَجَوأغُحمَسػمَلؿمِلٔهمُضؼمٖلِتمَعامَضضمٔلؿملْفمَسِفُزُهمَظضمَلصمٔلؿملْممٔجػمْلَدُه

م.(1)((ٔباْظؼمَلرمِلَرٔصؿمٖلٔةمَضِرْبمَذٔظَكمُأِسشمٔلَيمَأِنمُدوَنماظػملَّٔه

مأِنمممممممم مبمملدؿؽملؾملمملضماظؽملمملسم٦ٌّاجؾملهملممادؿؾمل٢ّمبمبضملّٓ إظبمماغؿعمل٢ّم;جؿملّ٘معضملمملوؼهملاإلعمملممخشملؾؿ٥ّ

معل٦ّىب ماظّٕط٦ّنبؿملمملن مبفملنمب ماظّٓس٦ّة متػمل١ّ ممغ مأومإظب متطملؿملريه, مسػمل٧ّ ماظعملّٓرة معّٝ مظ٥ّ مواالغعملؿملمملد اظصملمملٕ

مبضملؿملؽمل٥ّ,مصكشملمملبؾب٥ّم ع٤ّماظؽملمملسم,ممػّٔهماظظملؽهملكبإظبمم٥ّفكبعؿمبم()اٌلمملػؼملهملمبؿؼملغملؿملؽمل٥ّمعؽملؾمل٣ّمهل٦ّماظضملفّٖؾب

م مال معممل مبمملظّٔات;وػّٔا موظؽملظملل٥ّ مهل٣ّ ماإلعمملم ممؼّٕتسملؿمل٥ّ مض٦ّظ٥ّ: مجمملء مصغمل٤ّؿب))ظّٔا مإنؿبمأغومل مذاك

ٌَمم(...(ذؽومل ع٤ّمم,مصؾمل٦ّمخشملمملبمسمملممظغمل٢ّقِبمؼسملـبمملأمسػملؿمل٥ّمػّٔاماظ٦ّصّٟمقؾب٤ّمؼزملّٓؾبوػ٦ّمخشملمملبمهل٣ّمو

مذمملرحماظؽملؾمليملػذملذمل(573:)تماظّٕاوغّٓيمسؽمل٥ّمأسّٕبؽبوػّٔامعمملم٤ّمطمملن,ممملمعؽبهمع٤ّمغظملل٥ّمطمملئؽملـب٤ّمسّٓومبميغملكبقب

م))بعمل٦ّظ٥ّ مسّٓوؽبميغملخملمياظّٔمخمملرنملؽبم: مغظملل٥ّ مع٤ّ مطمملئؽملـب٤ّ معؽبه مممل مبعمل٦ّظ٥ّ: مطمملن منؿبإذاكممأغوملمصغمل٤ّؿب"٤ّ

أيمالمؼغمل٦ّنممّٕبمبمملظلؿمل٦ّف,مملمأغمملمصّٓونممتغملنيماظضملّٓومع٤ّمغظملل٨ّمربمملربهملمذّٓؼّٓةمومضصفملعقبم"ذؽومل

ماب٤ّؾبم٥ّبرملكّٙمبضملؿملؽملكباًشملمملبموسّٓمماخؿزملمملص٥ّمػّٔامم,موأطّٓمسؼمل٦ّمؽب(2)((المبضملّٓماظضملفّٖمإ٨ّمذظ١ّمعؽملقب

٢ّمع٤ّمخمملرؾؾمل٣ّمخبشملمملبمذبؼملؽبم:م))صعملممللم,ػذملذمل(1324)ت:ما٦ًّئ٨ّذطّٕهم,مو(3)أؼسملـبمملمأب٨ّمايّٓؼّٓ

ع٤ّمهملمبؿؼملغملؿملؽملؾمل٣ّماظضملّٓوممملمؼػملّٖعؾمل٣ّمع٤ّماِّح٦ّالماظّٕدؼقبامهل٣ّمسؼملقبمملموتؽملظملريـبشريمتضملؿملنيمظػملؼملكمملرنملمتعملّٕؼضملـب

ٌُأغوملمأؼنبميأم"ذؽوملممنؿبإأغوملمصغمل٤ّمذاكمم"أغظمللؾمل٣ّمصعملمملل:م ّٛمظ٥ّمسػملؿمل٥ّم٤ّمع٤ّمغظملل٥ّموماٌلػملخملغملخملؼملؽبؾملمملما

م"أغوملمم"مذملاًشملمملبمبمّٔامطمملنم)),مهل(4)((ذاكمإٌّءما٦ٌّص٦ّفمبمملظضملفّٖموماىنبموماظسملضملّٟمط٤ّؿب

ؾملمملماىؾمملنممملمدبؿمملرمظؽملظملل١ّمأؼنبأغوملموعم:همومؼلؿلػمل٣ّمظ٥ّ,مواٌضملؽمل٧ّّٟمس٤ّمسّٓوىبٌشملػمل٠ّمذكّٙمؼسملضملؾب

م.(5)((ذاللمواهل٦ّانع٤ّماإل

                                                           

هشؽ ش يء غً ش يء, ٌػغق لحمه : ًىشؼه غً الػظم , كاٌ ابً فاعؽ: )) غغق )...(  . 2/189شغح )اإلاػتزلي(: (1)

هىع مً الؿُىف ميؿىبت إلى اإلاشاعف  :اإلاشغفُت و  )غغق(, 4/283((.معجم ملاًِـ اللغت: وال ًياص ًيىن إال في اللحم

ف. ًىظغ: لؿان الػغب:   .)شغف( 9/174وهي كغي مً أعض الُمً, وكُل: مً أعض الػغب جضهى مً الٍغ

 

ىمغي  منهاج البراغت (2)  . 1/240:   في شغح ههج البالغت, جذ: غبض الؼُف اليَى

ــــــ  2/191ىظغ : شغح )اإلاػتزلي( : ًُ  (3)  . 192ـ

 . 4/76البراغت )الخىئي( : منهاج  (4)

ــــــ  1/270ىظغ : شغح )اإلاىؾىي( : وٍُ  , 1/229في ظالٌ ههج البالغت : (5)  . 271ـ
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ماًربممممممممم ماضرتان مؼغمل٦ّن ماظظملمملءذمل)بم)صغمل٤ّ(موبؾملّٔا مؼبمربػملخمل( موٕمطبّٕج ماظظملّٕاءمسؼملقب٥ّ مأجمملزه ممل

اظيتمؼعملرتنماًربمصؿملؾملمملمم٥ّموعؿمملبضمل٦ّهمع٤ّمص٦ّرماٌؾؿِّٓإؼملمملماذرتر٥ّمدؿملؾ٦ّؼظكبمظغملؽملمب٥ّمزبمملظّٟفب,مّٓوهوعقملؼىب

٠ّمعشملػمَلمسمملموبمؼبماظؽملّٙصمملظسملؼملريم)أغومل(مػؽملمملمطؼملمملماتسملّّمممملء(,موإنمطمملنمبمملإلعغملمملنمغبػمل٥ّمسػملؿمل٥ّ;)اظظملذملب

مؼعملّٕؾبسػمل٧ّمعضملؿملؽبمبمٕمؼّٓلقب موإبؾملمملع٥ّ,موهلمبمع٤ّمسؼمل٦ّم٤ّموبؾملّٔا مؼبماًربماظرملّٕط مدخػملوملم)اظظملمملء( ّٔا

مملمع٤ّماظزمل٦ّرمظملّٕدوامهلّٔاماالضرتانمصّٕسـباىّٖاءم,موهلّٔامطمملنمسػمل٧ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّموع٤ّمتؾضمل٥ّمأنمؼؾبظرملؾؾمل٥ّم

ماظؽملق٦ّؼهملماظيتمضّٕقبوؼ٦ّدقبماظيتمذطّٕوػممل, ماظعملمملسّٓة معضملّٔورؼ٤ّمؼبمسّٓمماظ٦ّض٦ّفممروػممل,ضمل٦ّا مطمملغ٦ّا وإذا

مّٕفمسؽملؾملممل.اظشملَّشظملمملهلمملموشّٚمالمميغمل٤ّمإم(د٦ّرةمص)آؼهملممسػمل٧ّمذمملػّٓمغؾمليملماظؾالشهملمصكملنمب

م

مضؿمل٢ّ:ممممممم ماظؽملّٙماظضملػمَلمصكملن مؼب م)أغومل( مؼمملمإنمب مواظؿعملّٓؼّٕ: مربّٔوف, ٦ّيمعؽملمملدىميّٕفمغّٓاء

م,مضػملوملؾب ماظضملّٕبمؼبماظ٦ّض٦ّعمغمملدرمذمملذاٌكمملرنملممضؼملريمغّٓاءم:أغومل... مسزملظمل٦ّرماب٤ّمضزملّٕهمطالم

مِّنمبم;مواظؽملّٓاءمؼملّٝمضؼملريماٌكمملرنملؿ,صالمصبمؼنياظؽملق٦ّ,مب٢ّمػ٦ّمممؽمل٦ّعمسؽملّٓم (1)ظطملهملماظرملضملّٕمسػمل٧ّ

م.(2)طملينمس٤ّماآلخّٕأحّٓػؼملمملمؼؾب

م(اظظملاءذمل)اضرتانماخلربمبمجيوزمتضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملمبمملآلت٨ّم:إظبممشبػملّٙمع٤ّمػّٔامممممممممم

عاموردميفمغؾملجماظؾالشةمإىلممادؿؽملاّدامرػملؾؿملًةمامعشملػملعمًلاموطانماخلربممجػملًةادلؾؿدأمساّعطانمصؿملؼملامإذام

مه.وسؼملوعمسػملىمإبؾملامماظرملرطموباظعملؿملاسمصسملػمًلامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظرملضملرماظضملربي,

م

م

م

م

  انثبنثخ: ادلسأنخ
 
ا  جىاس إظهبر يتعه

ً
 :ق شجّ اجلًهخ انىاقعخ خرب

ذؾ٥ّماىؼملػملهملمع٤ّماىمملرمواجملّٕورمأوماظصملّٕفمإذاموضضملوملمخربـبامأوممؼّٕىماظؽملق٦ّؼ٦ّنمأنمبمممممممممم

صعمل٦ّظ١ّ:م)زؼّٓممملمسمملعـبمملمعشملػملعمًلممل,ممبقّٔوفمسمملع٢ّمصؿملؾملمملمإذامطمملنمط٦ّغـبم٠ّؽبتؿضملػملَّمصظملهمًلمأومحمملًظمملممصبنملمأنؿب

                                                           

1) ًُ ذ: 1/176ىظغ : اإلالغب:(   . 2/207, وشغح الخصٍغ

2) ًُ مؼ الهىامؼ: 7/3526, وجمهُض اللىاغض:  4/2183ىظغ : اعحشاف  الظغب:(   . 240, وظاَغة اإلاىؼ: 2/45, َو
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تعملّٓؼّٕمطػملؼملهملمإظبممممل,مظّٔامؼضملؼملّٓون٠ّمب٥ّمذؾ٥ّماىؼملػملهملموؼضملؼمل٢ّمصؿملؾملؿضملػملَّرمصؿمل٥ّمربّٔوفمتعملّٓمبؼبماظّٓار(مؼؾب

ماظؾزملّٕؼني, مسؽملّٓ مسؽملّٓماظغمل٦ّصؿملني.ومعرملؿعملهملم,وػ٨ّم)علؿعملّٕ( مم)ادؿعملّٕ( مػّٔا مع٤ّمأج٢ّماظؿؼملل١ّط٢ّنب

م.(1)وعمملمتظملّٕض٥ّمع٤ّمتعملّٓؼّٕمأومتفملوؼ٢ّمبؽملصملّٕؼهملماظضملمملع٢ّ

مممممممممم مسؽملّٓ مصب٦ّز ماظضملمملع٢ِّماظؽملق٦ّؼنيوال مػّٔا مواجنملممادؿطملؽملمملءـبمإزؾملمملر مصؾمل٦ّ مسؽمل٥ّ, بمملظصملّٕف

م.م(3)٥ّمأصػمًلمملمعّٕص٦ّضـبمملمغوضملّٓقبؼؾمل٣ّم;مِّغقب(2)ائّف

مإزؾملمملرمػّٔاماظضملمملع٢ّ,مصؿملف٦ّزمظ١ّمسػمل٧ّموص٠ّمرأؼ٥ّمأنؿبماظعمل٦ّلمبكملجمملزةس٤ّماب٤ّمجينمم٢ّؽبوغؾبعملكبمممممممممم

م موضّٓ ماظّٓار, مؼب معلؿعملّٕ مزؼّٓ ممتؽملمملض٢ّؽبتعمل٦ّل: مع٤ّ مسّٓدفب ماظّٕأي ماظضملّٕبؿملهمل,ػّٔا ماب٤ّممسػملؼملمملء عؽملؾمل٣ّ

مػرملمملم(4)ؼضملؿملّ٘ مواظضملؽب(6)ػذملذمل(778)ت:اىؿملّ٘م,وغمملزّٕ(5),واب٤ّ ,م(7)ػذملذمل(855)ت:ؿملين,

اب٤ّمجينماحؿفمملج٥ّمإظبممضملػملؼملمملء,موضّٓمغؽبلنملمػقملالءماظ(9)ػذملذمل(1331)ت:,مواظرملؽملعملؿملشمل٨ّ(8)واظلؿمل٦ّر٨ّ

 چ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ ػّٔاماى٦ّازمبعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب:ماحؿفمملج٥ّمظؿعمل٦ّؼهمل

ممؼع٤ّماظشمل٦ّؼ٢ّػم:(14),موبعمل٦ّلماظرملمملسّٕمؼ44ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽملؼمل٢ّمد٦ّرةػ

مطائُنماهلوِنمحبؾوحٔةمظدىمصأغَتمممممَؼؾمُلِنموإنمسٖزمعوالكمإِنماظضمٔلٗزمظَكممممممممممممم

                                                           

دى في وهخائج الفىغ (,29)اإلاؿألت 1/245 في مؿائل الخالف: هصافىظغ : ؤلا ًُ  (1) َهُلي, الى  , وشغح 325ـــــــــــ324: الؿُّ

مؼ الهىامؼ: 1/317:)ابً مالً(, وشغح الدؿهُل 1/91:)ابً ٌػِش(اإلافصل  . 1/375, َو

, وشغح  582, ومغني اللبِب:1/39, والضع اإلاصىن:599, والجنى الضاوي:1/317:)ابً مالً(ىظغ : شغح الدؿهُلًُ  (2)

تو , 2/1000, وجمهُض اللىاغض:1/211ابً غلُل: في شغح شىاَض شغوح ألالفُت اإلاشهىع بشغح  اإلالاصض الىدٍى

 ًِ  وخاشُت الشهاب غلى جفؿحر البُظاوي  , 518ــــــ  1/517: الشىاَض الىبري, الػُني, جذ:ص. غلي مدمض فازغ وآزٍغ

غلى  , وخاشُت الصبان7/47:اإلاؿماة غىاًت اللاض ي وهفاًت الغاض ي غلى جفؿحر البُظاوي, شهاب الضًً الخفاجي

غلى َمؼ الهىامؼ شغح حمؼ الجىامؼ, الشىلُؼي,  , والضعع اللىامؼ1/293:شغح ألاشمىوي للفُت ابً مالً, الصبان

في الضعؽ اللغىي, ص.  , وظاَغة الحظف1/476, والىدى الىافي:1/190:غُىن الؿىصوطؼ خىاشُه: مدمض باؾل 

 . 79:, ص. فاطل الؿامغائيكؿامهاأ, والجملت الػغبُت جألُفها و 214:ػاَغ ؾلُمان خمىصة

ىظغ :  (3) مؼ الهىامؼ:  582مغني اللبِب:و ,  1/90:)ابً ٌػِش(شغح اإلافصلًُ  . 3/116, َو

 . 1/90:ابً ٌػِش()ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (4)

 . 582ىظغ : مغني اللبِب:ًُ  (5)

 .  2/1005ىظغ : جمهُض اللىاغض:ًُ  (6)

ت : ًُ  (7)  . 519-1/518ىظغ : اإلالاصض الىدٍى

 . 3/116ىظغ : َمؼ الهىامؼ:ًُ  (8)

 . 1/190ىظغ : الضعع اللىامؼ: ًُ  (9)

 

(10)   ًُ ت: 1/211غلُل:, وشغح ابً 582ىظغ : مغني اللبِب:البِذ مجهٌى اللائل ,  ,  1/517, واإلالاصض الىدٍى

 . 8/103:, إًمُل بضٌؼ ٌػلىبالػغبُت واإلاعجم اإلافصل في شىاَض
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اظؿفملوؼ٢ّمواظؿعملّٓؼّٕ,ممسػمل٧ّاآلؼهملمموملؿبػمَلوحؾبؼملكب,م(1)اظرملمملػّٓماظرملضملّٕيمسػمل٧ّماظرملّٔوذمػّٔاموضّٓمحؾبؼملكب٢ّؽب      

ايزمل٦ّلؽبماٌشملػمل٠ّؽبمب٢ّمإٌّادؾبمب٥ّماظـمملبوملؾبماظّٔيمالممالمؼضملينإنمبمعضملؽمل٧ّماالدؿعملّٕارماظ٦ّاردمصؿملؾملمملم:مصعملؿمل٢ّ

ماظضملغملربيؼؽبؿؽبعمَلػمْلعمَل٢ّؾب مرأي موػ٦ّ محؿملمملن(2)(مػذمل616)ت:, مأب٦ّ مادؿقلؽمل٥ّ واظلؼملنيمم,,وضّٓ

ماظّٓعرملعمل٨ّم,(مػذمل756)ت:ايػمليب مسمملدل مظؿملّٗم(3)(ػذمل775:ت)مواب٤ّ م)علؿعملّٕـبا( مإنمب موضؿمل٢ّ: ,

م.م(4)ؼبم)رآه(سمملعػمًلمملمؼبماظصملّٕف,مب٢ّمػ٦ّمزّٕفمظػملّٕؤؼهمل,مو)علؿعملّٕـبا(محممللمع٤ّم)اهلمملء(م

ممإنمبممممممم مجبغلؾهمل ماظضملمملع٢ّاظعمل٦ّل مإزؾملمملر مم٦ّاز مجينمإظب ممّٓس٦ّتاب٤ّ مواظؿـؾقبإظب مع٤ّماظؿقعمل٠ّ ومل

ب٢ّمغعمل٢ّماظالح٠ّمم,موٕمؼ٦ّثكبقبعمل٦ّهمع٤ّمطؿؾكب٥ّ,٥ّاظّٔؼ٤ّمغعملػمل٦ّامسؽمل٥ّمٕمؼّٔطّٕوامطالع٥ّمبؽملزملىبم;مِّنمبصقؿؾملممل

مغعمل٢ّمغمملزّٕماىؿملّ٘مس٤ّماب٤ّمؼضملؿملّ٘ ماسؿؼملّٓمم(5)عؽملؾمل٣ّمس٤ّماظلمملب٠ّم,مطؼملممل اظرملؽملعملؿملشمل٨ّمسػمل٧ّم,موطؼملممل

م.(6)ؿملينمؼبمإؼّٕادمػّٔاماظّٕأياظضملؽب

مارَّضملؼملؽبوٕمؼؽبممممممممممم مصؿملؼملممل مذملّٓماحملعملعمل٦ّنمذمل ماظّٕأيمع٤ّمدبّٕؼيملمػّٔإظبممػملضملوملمسػملؿمل٥ّمع٤ّمعزملمملدر ا

اظ٦ّاردمصؿمل٥ّممع٤ّم)اظػملؼملّٝ(م,مشريمأنمبمعمل٦ّهوثمبمصعملّٓم;)اٌعملمملصّٓماظؽملق٦ّؼهمل(مطؿنملماب٤ّمجينمإالمربعملعمل٦ّ

مواظصملّٕفمبمملالبؿّٓاءمعّٕص٦ّعم"زؼّٓذمل"صمخػملظمل١ّمزؼّٓم:تعمل٦ّلاب٤ّمجين:م))مضممللخالفماٌؽملعمل٦ّلمسؽمل٥ّ,م

,مصمملب٤ّمجينمحبلنملمػّٔاماظؽملّٙمؼّٕىمضّٕورةم(7)((خػملظمل١ّمعلؿعملّٕمزؼّٓم:واظؿعملّٓؼّٕمسؽمل٥ّمخربمبضملّٓه

ماظؾمملض٦ّظ٨ّ مأعـمملل مع٤ّ مسؾمملرت٥ّ مذّٕح٦ّا ماظّٔؼ٤ّ ماظضملػملؼملمملء مسػملؿمل٥ّ معممل موػّٔا ماًؾقب(8)اظؿعملّٓؼّٕ, مواب٤ّ ممملز,

مذملوػ٦ّمؼرملّٕحمسؾمملرةماب٤ّمجينمؼبمػّٔهماٌلفملظهملممذململنملؽبغؽب;مإذمأض٦ّلّٓمعمملماظّٔيمؼقملطخملػذمل(م639)ت:

م.(9)ع٤ّمشريمعمملمؼؿضملػمل٠ّمبرمل٨ّءممملزت٥ّموض٦ّعماظصملّٕفمخربـبامس٤ّماٌؾؿّٓإإجم(مػذمل291)ت:ثضملػملنملإظبم

                                                           

ت: 1/211:ابً غلُلىظغ :  شغح ًُ  (1)  .  1/519, واإلالاصض الىدٍى

 . 2/1009ىظغ : الخبُان في إغغاب اللغآن: ًُ  (2)

في غلىم الىخاب, ابً غاصٌ, جذ: الشُش غاصٌ  واللباب , 8/616, والضع اإلاصىن: 8/241ىظغ : البدغ اإلادُؽ :ًُ  (3)

 . 15/167: أخمض غبض اإلاىحىص, والشُش غلي مدمض مػىض

 . 2/1006ىظغ : جمهُض اللىاغض:ًُ  (4)

 . 2/1005:اإلاصضع هفؿه ىظغ : ًُ  (5)

 . 1/190ىظغ : الضعع اللىامؼ:ًُ  (6)

 . 28اللمؼ :  (7)

 .  300:ص. إبغاَُم بً مدمض أبى غباة ,  جدلُم وصعاؾت:ىظغ : شغح اللمؼًُ  (8)

 . 112:, جدلُم وصعاؾت: أ.ص. فاًؼ ػوي مدمضىظغ : جىحُه اللمؼًُ  (9)
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)متعملمملودم)ردمؼبمبمملبماومصؾمل٦ّمظمل٨ّمسػمل٧ّمغمملضػملؿمل٥ّ,رمبمملمخؽبمؼبمػّٔهماٌلفملظهملمإنقبمرأيماب٤ّمجينممممممممم

عمملمؼقملطّٓمج٦ّازمإزؾملمملرمعمملمؼؿضملػمل٠ّمب٥ّماىمملرمواجملّٕورمم,مصّٔطّٕمصؿمل٥ّمأنمب(1)(اظلؼملمملعموتعملمملرعماالغؿّٖاع(

أوماظصملّٕفموإثؾمملت٥ّموػ٦ّم)ثؾومل(مأوم)ادؿعملّٕ(مطؼملمملمؼّٕىمػ٦ّمسشملّٟماظظملضمل٢ّمسػملؿمل٥ّ,موظ٦ّمٕمؼغمل٤ّمعؾبّٕادـبام

سػمل٧ّمبعملمملءمحغملؼمل٥ّم,ممدظؿمل٢ٍّمثمملبؿـبمملمٌمملمجمملزمذظ١ّماظضملشملّٟ,مصف٦ّازماظضملشملّٟمسػملؿمل٥ّموػ٦ّمربّٔوفمأدلنب

 ػع٤ّماٌؿعملمملربؼم:(2)جمملءمذظ١ّموػ٦ّمؼرملّٕحمض٦ّلماظرملمملسّٕمأب٨ّمحؿملقبهملماظؽملؼملريي

مصشمَلاَرامَسؽمٚليماظرملؿملُبمصشمَلؿمٖلرهمُشداْفممممممُشَراْبمسػملٓيمزَعانممممممممممممممم

مسػمل٧ّمدظؿمل٢ٍّمأدلنبمسػملؿمل٥ّماظضملشملّٟموج٦ّازم",ادؿعملّٕ"مأوم"ثؾومل"مسػمل٧ّمعضملشمل٦ّفم"ّٕهرؿملمب"مإنمبصعملمملل:م))م

مأنمبمتّٕىمأالم,عضمل٥ّمػ٨ّمإمنمملموسب٦ّهمػّٔامؼبمواٌضملمملعػملهملمسػملؿمل٥ّماظضملعملّٓموأنمبمحغملؼمل٥ّموبعملمملءماسؿّٓاده

مؼبموحمملهلؼملمملمإالمذؿملؽنيمصمملحؾ٥ّمعّٝمصؿملزملريماظرمل٨ّءم٧ّؼـؽملقبمأنؿبمقممللوعؾبم,اظؿـؽملؿملهملمغصملريماظضملشملّٟ

ماظصملّٕفمب٥ّمتضملػمل٠ّمعمملمحغمل٣ّمبعملمملءمسػمل٧ّمب٥ّماالدؿّٓاللمج٦ّازموج٥ّمواحّٓة,مصؾملّٔامواالسؿّٓادماظـؾمملت

مبؿملمملنمصّٕؼّّمظّٕأؼ٥ّمبفملنمب(3)ممل((عؽملل٦ّخـبممملذّٕسـبموالممملعرتوًطممملأصػمًلمظؿملّٗموأغ٥ّ متضملػملَّم,موؼبمػّٔا ٠ّمب٥ّمعممل

جينممص٦ّلماٌرتوطهملماظيتمصبنملمحّٔصؾملمملمطؼملمملمؼّٕىماظؽملق٦ّؼ٦ّن,موضّٓمتمملبّٝماب٤ّؽبظؿملّٗمع٤ّماُِّاظصملّٕفم

م.م(4)ماٌمملرمذطّٕػمملماظؽملؼمل٢ّد٦ّرةمسػمل٧ّمآؼهملممتضملعملؿملؾ٥ّمؼبمػذمل(542)ت:سشملؿملهملماب٤ّؾبايغمل٣ّمؼبمػّٔام

إزؾملمملرمػّٔاماظضملمملع٢ّم,مموناب٤ّمجينموع٤ّمتمملبضمل٥ّمصبؿملّٖمممذطّٕهمأنمبمممملمتعملّٓمبم٢ّمظّٓيمبضّٓمهزملقبمممممم

مُأ ب٥ّمدالظهملماظّٕد٦ّخمواظـؾمملتمالمايزمل٦ّلمصعملّٛموػ٦ّمرأيممرؼّٓؽبوأنمزؾمل٦ّرهمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمإمنممل

س٤ّمض٦ّظؽملمملمبضملّٓماظؿعملّٓؼّٕم:ممزبؿػملظمًلممل:م)زؼّٓمؼبماظّٓار(م,موبؾملّٔامؼغمل٦ّنمض٦ّظؽملمملمضممللمبّٕأؼ٥ّربيموع٤ّماظضملغمل

اظؿفملوؼ٢ّممبضملّٓخّٕىمشريماظيتمجمملءتمُأمضملشمل٨ّمدالظهمًل٠ّمإمنمملمؼؾبصملؾمل٦ّرمػّٔاماٌؿضملػملخملزؼّٓمعلؿعملّٕمؼبماظّٓار,مص

مواظؿعملّٓؼّٕ.

                                                           

اوص الؿماع: اػغاصٍ في ش يء, وغضم ازخالفه فُه, هغفؼ الفاغل: اجفم الؿماع فُه لج.  1/100( الخصائص :(1

, مً كىلهم: جلاعع اللىم:   . َامش اإلادلم.جظاعبىا بالؿُىف والاهتزاع الاؾخيباغوجلاعع الاهتزاع جسالفه وحػاًٍغ

ىظغ : اإلاصضع هفؿه : (2) هخاب ىظغ : , وٍُ  43, حمؼ وجدلُم : غبض هللا الجبىعي :ٍشػغ . والبِذ في  1/107ًُ

ىظغ :  . 3/429: , الجاخظ, جدلُم وشغح: غبض الؿالم َاعونالحُىان ًُ وغغاب غضاف : أي طو شػغ أؾىص خالً . 

 )غضف( . 9/262ب:لؿان الػغ 

 . 107 /1الخصائص:  (3)

ىظغ: (4) ؼ, جذ: غبض الؿالم غبض الشافي  ًُ  . 4/261: اإلادغع الىححز في جفؿحر الىخاب الػٍؼ
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مملم,مسػمل٧ّمإزؾملمملرماٌؿضملػمل٠ّمجمملئّٖموحّٔص٥ّمظؿملّٗمواجؾـبمبفملنمباظؿ٦ّصؿمل٠ّمبنيمػّٔؼ٤ّماظّٕأؼنيمموميغمل٤ّممممممم

٦ّح٨ّمبّٓالظهملمأخّٕىمالمتصملؾملّٕمؼبمحممللمحّٔص٥ّموتعملّٓؼّٕهم,موػّٔامػ٦ّماظظملّٕقمبنيمتعملّٓؼّٕمأنمزؾمل٦ّرهمؼؾب

إظبمماظّٕط٦ّنوظبمع٤ّماالطؿظملمملءمبرملؾ٥ّماىؼملػملهملمَأم,موعمملمدامماِّعّٕمطّٔظ١ّمصكملنقب(1)اإلسّٕابموتظمللريماٌضملؽمل٧ّ

اظّٔيمماب٤ّماظلّٕاجمعؽملؾمل٣ّعنيم,مع٤ّماظؽملق٦ّؼنيماٌؿعملّٓقبمضكبل٣ّفبسػمل٧ّمذظ١ّمم,مموضّٓمغّٙمبواظؿفملوؼ٢ّماظؿعملّٓؼّٕ

عمملماظصملّٕوفمع٤ّماٌغملمملنمصؽملق٦ّمض٦ّظ١ّ:مزؼّٓمخػملظمل١ّ,موسؼملّٕومؼبماظّٓار.مواحملّٔوفمعضملؽمل٧ّم:م))مأضمملل

مأذؾؾملؾملؼملممل,مطفملغقب موايػمل٦ّلموعممل علؿعملّٕمخػملظمل١ّ,موسؼملّٕومعلؿعملّٕمؼبماظّٓار,م١ّمضػملومل:مزؼّٓماالدؿعملّٕار

ماحملّٔوفمالمؼصملؾملّٕمظّٓالظهملماظصملّٕفمسػملؿمل٥ّموادؿطملؽملمملئؾمل٣ّمب٥ّمؼبماالدؿضملؼملمملل مونّٓ,م(2)((وظغمل٤ّمػّٔا

مأؼسملـبمملمأب٨ّمسؽملّٓماٌضملؽمل٧ّمػّٔا ماظظملمملرد٨ّ م,(3)سػمل٨ّ ماظوػ٦ّ مّٕأي معسملمملءم٥ّادؿقلؽملاظّٔي ماب٤ّ

والمم"طمملئ٤ّ"زؼمملدةمإظبمممملعّٝمظ٥ّالمؼظملؿعملّٕماظلقبمطالمفبمتمملمقبم٥ّطػملُّمعملمملل:م))مػّٔاصم,ػذملذمل(592اظعملّٕريب)ت:

,مواظّٓطؿ٦ّرمعؾملّٓيم(5)دؿمملذمسؾمملسمحل٣ّ٤ّماُِّسّٓدمع٤ّماحملّٓثني,معؽملؾملموأخّٔمب٥ّم,م(4)(("علؿعملّٕ"

٦ّماظ٦ّج٦ّدؾبمأنؿبمؼؾبضملػملخمل٠ّؽبمػّٔاماًربؽبمبرمل٨ّءلبمععملّٓمبٍرموػإظبممبؾبوالمضبؿمملجؾبماٌضملِّٕم:م))ضممللاٌكّٖوع٨ّماظّٔيم

اًربؽبم,مظؿملّٗمػ٦ّممواظلمملعِّٝم,موِّنمبمذظ٥ّ١ّمعضملػمل٦ّممظػملؼملؿغملػمل٣ِّمذملِّغقبم(...)ماظضملمملمنبم,مأوماظغملؿملؽمل٦ّغهملماظضملمملعهمل

م"ربؼملّٓفبمادؿعمَلّٕمب"ّٕؽبمسػمل٧ّمض٦ّظكب٥ّ:معملؿزملربؽبمىمملزؽبمظػملؼملؿغملػملخمل٣ّمأنمؼب٥ّم,مصػمل٦ّمطمملنؽبمػ٦ّماًمِّنمبماظظملمملئَّٓةمالمتؿ٣ّ

اِّعّٕممواضّٝمب٥ّم,موظغمل٤ّم٧ّماٌكمملَرنملوؼلغمُلوملم,موالطؿظملم٢ّؽب"ربؼملّٓفبمحزملؽب"أوم,ممطمملن"مربؼملّٓفب",مأوم

م.(6)م((ذظ١ّمشري

ّٕمعضملمملغ٨ّماإلميمملنموأضلمملع٥ّمْطؼبمذكبعمملمجمملءمم()وع٤ّمذ٦ّاػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبمطالمماإلعمملمممم ممممممم

مَاوعزملمملدؼعمل٥ّ:م)) مَثأبّؿَصؼمٔلَن مَؼغمُلوُن مَعا مَبؿمِلَنمماُعِلَؿعمٔل٘رماْظِإمَياِن مَسَواِرٖي مَؼغمُلوُن مَعا مَؤعؽمِلُه ٔصيمَاْظعمُلػمُلؤب

م.(7)((عضملػملوممَأَجٍلإىلممَاْظعمُلػمُلؤبمَومَاظزمٗلُدوِر

                                                           

 . 1/279 ىظغ : الخصائص:ًُ  (1)

 . 1/63ألاصٌى في الىدى : (2)

اث (3)  . 86, و 84: في الىدى الػغبي, صعاؾت وجدلُم,ص. غلي حابغ اإلاىصىعي ًىظغ : اإلاؿائل الػؿىٍغ

ىظغ : صاللت الاهخفاء  87: , جذ: ص.شىقي طُف الّغّص غلى الىداة  (4)  . 137ــــــ 134:  اللغآهُت الجملت في, وٍُ

 . 478ــــــــــ 1/477ىظغ : الىدى الىافي:ًُ  (5)

ت في ههج البالغت:ىظغ : الوٍُ ,  181في الىدى الػغبي هلض وجىحُه : (6)  . 48 جملت الخبًر

: وحػني , والػىاعي : حمؼ الػا 13/101شغح )اإلاػتزلي( :  (7)
ُ
ت  )غىع(, 2/239(( هخاب الػحن:ما اؾخػغث مً ش يء))ِعٍ 

 ( غضم الاؾخلغاع.)ؤلامامأعاص  )غىع(,
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ماظرملّٕؼظملهملم()مأعريماٌقملعؽملنيضمتضملّٕمب          مخشملؾؿ٥ّ مع٤ّ ماٌعملشملّٝ اإلميمملنممبؿملمملنإظبممؼبمػّٔا

مبّٔطّٕمأ ػمل٦ّب;مِّنمبمل٣ّ,مصؼملؽمل٥ّمإميمملنمثمملبوملمعلؿعملّٕمؼبماظعملضكبمضلمملع٥ّموصظملمملتمط٢ّىبوأضلمملع٥ّ,مصمملبؿّٓأ

)ثمملبؿـبمملممبعمل٦ّظ٥ّ:مظّٔامسربمسؽمل٥ّم;(1)وػ٦ّماإلميمملنمايعملؿملعمل٨ّمضملهملدظهملمسعملػملؿملهملمععملؽملكبصقمملب٥ّماسؿعملّٓوامب٥ّمس٤ّمأأ

ماٌؿضملػملخملم.ا(علؿعملّٕـب مصّٔطّٕؾب مجمملء مإمنممل ممإلؼسملمملح٠ّمػؽملممل ٥ّمظ٦ّمأغقبمؼؿسملّّدالظهملماظـؾمملتمواالدؿعملّٕار,موبؾملّٔا

ؼملمملمدلمبمسػمل٧ّمرد٦ّخماالميمملنموثؾمملت٥ّ,مب٢ّمأسشمل٧ّمدالظهملمميمملنمعمملمؼغمل٦ّنمؼبماظعملػمل٦ّب(مَظضؿمل٢ّ:م)صؼمل٤ّماإل

٣ّملؿبنملمبّٔطّٕماظعملكباإلعمملممسعمّلمأنمبماٌضملؽمل٧ّمّٓمػّٔااظصملّٕصؿملهملموايػمل٦ّلمؼبمع٦ّضّٝماظعملػملنملمصعملّٛم,مومممملمؼقملطخمل

م م)اظضملمملري( مم:أياظـمملغ٨ّمع٤ّماإلميمملنموػ٦ّ م,موبؾملّٔا ماٌلؿعملّٕ مذطّٕممأنمبمؼصملؾملّٕشريماظـمملبوملمأو سّٓم

ؽملمملمظظملصملهملم)س٦ّاري(مع٤ّماظرتطؿملنملموضؿمل٢ّ:م)...موعؽمل٥ّمعمملمؼغمل٦ّنمبنيمظ٦ّمحّْٔص;مإذمّٔطّٕهط٠ّمظؿملّٗماٌؿضملػملخمل

م ماظؽملق٦ّؼ٦ّظعملّٓمباظعملػمل٦ّب( معؽملمملفلبر موػّٔا م)علؿعملّٕ( مطػملؼملهمل موإنؿبمن مإٌّاد, مطمملذظمًلمملممظػملؼملضملؽمل٧ّ ماظلؿملمملق طمملن

مودظؿملػمًلممل.

م

عؾملؼملهملممعضملمملٍنإظبممظملسمل٨ّؼؾبماظّٔطّٕمػّٔام,مشريمأنمب٠ّمجمملئّٖفباٌؿضملػملخملمذطّٕؽبمع٤ّمػّٔامطػملخمل٥ّمأنمبمؼؿقزملمب٢ّمم     

مّّجمب٥ّمؼرتصكملغقبمُأخّٕىمجؾملهملمه,مػّٔامع٤ّمجؾملهمل,موع٤ّودالالتمعؿضملّٓدةمالمؼؾبغملرملّٟمسؽملؾملمملمبضملّٓممذطِّٕ

ر,م٠ّمزمملػّٕمأومععملّٓمبعؿضملػملخملإظبممذؾ٥ّماىؼملػملهملمالمهؿمملجمفملنمببعمملمذػنملمإظؿمل٥ّمصّٕؼ٠ّمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيممظّٓيمب

معغملؿظملؿملهمٌلمصفؼملػملهمُل ماظّٓار( مؼب مضمملئؼملهمٌلبّٕطؽملؽبم)زؼّٓ موػ٨ّمدبمؿملؾملممل, مؼبمؿبّٕأدؾملممل, معلؿعملّٕ م)زؼّٓ ػملّٟمس٤ّ

موعماظّٓار(, موؼؾبمؼضملّٖزممل متضملّٔقبعمَلػّٔا ماظؿعملّٓؼ٦ّّٕؼ٥ّ مػّٔا متضملمملظب:مر مض٦ّظ٥ّ ٴۇ  ۋ  ې   ې        چ  ؼبمسب٦ّ

مػ چې مؼاظعملؿملمملعهملد٦ّرة ماآلؼهمل متعملّٓؼّٕ مادؿعمَلّٕمبدؿملغمل٦ّن;مِّنقب مأو م)عؾبلؿعملكبّٕوب مسػمل٧ّمحنيمأنمب١ّذملربىبإظبمم: م(

موالمحمملجهملمظؿعملّٓؼّٕػممل.دالظهملماالدؿعملّٕارمعّٔط٦ّرةم

مَاْظٔقغمْلؼمَلَةمَأٖغىمَطاَغِتمم:م))()مض٦ّلماإلعمملم٠ّمأؼسملـبمملمّٓمتضملّٔقبرمتعملّٓؼّٕماٌؿضملػملخملومممملمؼقملطخملمممممممممم ُخٔذ

مَاْظؼمُلؽمَلأصِقم مَتغمُلوُنمٔصيمَصِدِر مَاْظٔقغمْلؼمَلَة مَصَؿِلغمُلَنَصِإٖن مَحٖؿىمَتِكُرَج َصَوأحٔؾؾمَلامإىلممَصَؿػمَلِفػمَلُجمٔصيمَصِدِرٔه

مَاْظؼمُلِؤٔعِن متؽبغمُل٦ّنؾبمؼبم)م)علؿعملّٕ(مأوم)طمملئ٤ّ(٠ّ,مصغملؿملّٟمؼزملّّمتعملّٓؼّٕماٌؿضملػملخمل(2)((ٔصيمَصِدِر مَاْظقكبغمْلؼملؽبهمَل َصكمِلنمب

صّٓرماٌؽملمملص٠ّ,مصؾمل٢ّمؾملمملممممملمتؿػملفػمليملممؼبمايغملؼملهملمبفملغقبػّٔهمّٕماإلعمملممس٤ّم(مموضّٓمسؾمبصكب٨ّمصؽبّٓؿبِرمَاْظؼملؾبؽملؽبمملصكب٠ِّ

م.؟!ؼبمآٍنمعضملـبمملمصبؿؼملّٝماالدؿعملّٕارمواظرتددموسّٓمماظـؾمملت
                                                           

 . 258-3/257, وشغح )اإلاىؾىي( : 13/102ىظغ : شغح )اإلاػتزلي( :ًُ  (1)

 . 18/229شغح )اإلاػتزلي( : (2)
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ممممممممم

مَؼِقػمُلِلمطّٕمصظملمملتماظؾمملريمسّٖمبموج٢ّمب:))(مؼبمذكبظهملمأؼسملـبمملمض٦ّظ٥ّم)وع٤ّمذ٦ّاػّٓمػّٔهماٌلفملمممممم َظِم

م.م(1)((ٔعؽمِلؾمَلامَبأئْنٔصيمَاْظَأِذؿمَلأءمَصؿمُلعمَلاَلمُػَومٔصؿملؾمَلامَطأئْنمَومَظِممَؼؽمِلَأمَسؽمِلؾمَلامَصؿمُلعمَلاَلمُػَوم

م

متعملّٓقبمممممممم مإظبمعممل ممممصبنملواحؿغملمملعـبممل ماظؽملق٦ّؼهمل ماظعملمملسّٓة مبمملظعمل٦ّلتضملّٓؼ٢ّ معؿضملػملخمل: مإزؾملار قمجيوز

مذواػدمصزملؿملقةصسملػمًلامسنمورودمذظكميفممغؾملجماظؾالشةمإىلماامادؿؽملاّدذؾهماجلؼملػملةماظواضضملةمخرّب

خرىمالمتؿقزمللمُأمدالظًةمضملشمليُؼم,مسػملىمأٖنمذطرمػذامادلؿضملػملخملقميفمادلوروثماظػملطملويماحملؿجمبه

اسيمظؿغملػملفماظؿعملدؼرمؼزملحموضوسؾملامخرّباموالمدممامإٖنمذؾهماجلؼملػملةموحدػام؛مإذمبضملدممذطره

م.رميفماظدالظةمأحؿملاّغاعامؼؿضملٖذواظؿأوؼلموػوم

م

م

م

م

م

م

م

م

(: ادلسأنخ
 
 انزاثعخ: جىاس دخىل)الو( االثتداء عهً خرب )نكٍ

ماٌؾؿّٓإمسػمل٧ّمتّٓخ٢ّماظيتم(اظالم)ؾملمملماالبؿّٓاءمبفملغمبم(الم)مػذملذمل(337)ت:مملج٨ّسّٕمبفماظّٖجقب        

موهعملؿملعملؾملمملمصكملنمبمت٦ّطؿملّٓػمملمة,موظرملّٓقب(2)بضملّٓػمملمعمملإظبممؿملؾملمملدبشمّلمع٤ّمضؾػملؾملمملمعمملموعمملغضملهملم,عقملطكبقبًّٓةمواًرب

 .م(3)م٣ّلؽباظعمَلم(الم)رمضؾػملؾملمملمبضملسملؾمل٣ّمؼعملّٓىب

                                                           

 . 5/153: اإلاصضع هفؿه (1)

 . 78: , جذ: ماػن اإلاباعنىظغ : الالماث ًُ  (2)

 ىظغ : اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها.ًُ  (3)
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مونؼغملمملدمؾمل٣ّم,مسػمل٧ّمأغقب(1)مملمملمواخؿالًصّٛماظضملػملؼملمملءماظعمل٦ّلمبّٔطّٕمع٦ّاضّٝمدخ٦ّهلمملماتظملمملًضوضّٓمبلؽبمممممممم

اظؿ٦ّطؿملّٓ,موضّٓمغؾبعملكب٢ّماًالفمؼبمدخ٦ّهلمملمسػمل٧ّممؼظملؿملّٓدخ٦ّهلمملمؼبمخربم)إنمب(ممأنمبمسػمل٧ّمفؼملضمل٦ّاؼؾبمأنؿب

ممم.(2)م(خربم)ظغمل٤ّقب

م(ظغمل٤ّمب)ؼبمخربمم(اظالم)سمملعهملماظغمل٦ّصؿملنيماظعمل٦ّلمجب٦ّازمدخ٦ّلمإظبممغلنملؽبمأب٦ّماظربطمملتصعملّٓمممممممم

سّٓممإظبممظعملمملئ٣ّفب(,مأعقبمملماظؾزملّٕؼ٦ّنمصعملّٓمذػؾ٦ّاماطؼملمملمصب٦ّزمؼبمخربم)إنمب(,مسب٦ّم)عمملمضمملمؽبمزؽبؼؿبّٓفبمظغملكب٤ّمبمسؽبؼملؿبّٕـب

م.م(3)ظهملماظظملّٕؼعملنيأدقبمأب٦ّماظربطمملتمج٦ّازمذظ١ّم,مث٣ّمذطّٕ

معؽملؾمل٣ّم,اٌؿفملخّٕؼ٤ّمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمظؿملؾمل٣ّمسّٓدفبظغمل٦ّصؿملنيمؼبمػّٔهماٌلفملظهملمضّٓمغلؾ٥ّمإرأيمامإنمبممممممممم

معمملظ١ّ(5)ؼضملؿملّ٘مواب٤ّم,(4)اظضملغملربي مواب٤ّ موإٌّادي(6), مػرملمملمم,(7), مواب٤ّم(8)واب٤ّ ,

إظبممسؼمل٦ّمماظغمل٦ّصؿملنيإظبمماظؽمللؾهملماٌشملػملعملهملموضّٓمدصضملؿينمتػمل١ّ,م(14),مواظلؿمل٦ّر٨ّ(9)ػذملذمل(769)ت:سعملؿمل٢ّ

م(:م))وإمنمملاءمؼبمحّٓؼـ٥ّمس٤ّم)ظغمل٤ّقبمملتمعزملمملدرماظؽملق٦ّماظغمل٦ّؼب,مصعملّٓمضممللماظظملّٕمبعقبتؿؾّٝمذظ١ّمؼبمُأإظبم

مم"إنمب"مسػمل٧ّمؼّٓتصِّٖمضمملئ٣ّ,مسؾّٓآمإنقب:مأصػملؾملمملمِّنمبم;"غ٦ّغؾملممل"مذؾبّٓقبدتمإذامبؾملمملماظضملّٕبؾبمغزملؾومل

مضممللماظرملمملسّٕمأنمبمتّٕىمأالما;واحّٓـبممملحًّٕصممملعبؿملضملـبمصزملمملرتمملم"طمملف"وم"الم" محؾبؾقبؾملمملمعكب٤ّموظغملؽملؽملكب٨ّ:

مإنقب"معضملؽملمملػمملمِّنمبمإالم"اظالم"متّٓخ٢ّم,صػمل٣ّمظغمَلؼملؿملّٓ مأ(11)((" مؼؿسملّّ مسؽملّٓمأمنمب,موبؾملّٔا ص٢ّم)ظغمل٤ّ(

,مهلّٔامم(اظغملمملف)وم,سػملؿملؾملمملم)اظالم(متؿبؼّٓاظظملّٕاءمػ٦ّم)إنمب(مِزمذظ١ّمطالمؾبمطرملّٟمس٤ّاظغمل٦ّصؿملنيمطؼملمملم

;مع٤ّمضؾػمل٥ّؾملمملمسؽملّٓػ٣ّممبؽملّٖظهملم)إنؽبقب(,موػّٔامػ٦ّمرأيمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمخربػمملم)الم(ماالبؿّٓاء,مِّغمبمؼبدخػملوملم

                                                           

-1/362, وشغح ابً غلُل:  306 -300ومغني اللبِب:, 133-131والجنى الضاوي: , 80-78ىظغ : اإلاصضع هفؿه:ًُ (1)

371 . 

م ؾػىصي الحلل في إصالح الخللهخاب ىظغ : ًُ  (2) , وشغح  182:مً هخاب الجمل, البؼلُىس ي,جذ: ؾػُض غبض الىٍغ

 . 63-8/62:)ابً ٌػِش(اإلافصل

 ( .25)اإلاؿألت  215ــــــــ  1/208:في مؿائل الخالف ىظغ : ؤلاهصافًُ  (3)

 . 1/217: , جذ:ص. غبض ؤلاله هبهانىظغ : اللباب في غلل البىاء وؤلاغغابًُ  (4)

 . 63-8/62: )ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (5)

 . 1/492ىظغ : شغح اليافُت الشافُت: ًُ  (6)

 . 132ىظغ : الجنى الضاوي:ًُ  (7)

 . 307ىظغ : مغني اللبِب:ًُ  (8)

 . 1/363ىظغ : شغح ابً غلُل:ًُ  (9)

 . 1/506ىظغ : َمؼ الهىامؼ: ًُ  (10)

ــــ  1/465:)الفغاء(مػاوي اللغآن (11)  .  466ـــ
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يماظغمل٦ّصؿملنيمرأموأشػملنملماظصمل٤ّمأنمب,م(1)(("إنمب"ممبؽملّٖظهملماظغملالممعبؿملّٝمؼبماٌـعملػملهملم"ظغمل٤ّقب"وضمملل:م))إذم

مؼؿؾؿملمبؼبمحّٓودمعمملمارػملضملوملؾبهمد٦ّىماظظملّٕاءمظهملمٕمؼّٔطّٕؿبؼبمػّٔهماٌلفمل إظبمم٤ّماظ٦ّػ٣ّمؼبمغلؾؿ٥ّ,موبؾملّٔا

 .م(2)ّٓهماظّٓطؿ٦ّرمربؿمل٨ّماظّٓؼ٤ّمت٦ّصؿمل٠ّمؼبمدرادؿ٥ّمطؿمملبؽبماإلغزملمملفمسؼمل٦ّمماظغمل٦ّصؿملنيم,موػّٔامعمملمأطَّ

وايؼمل٢ّمسػمل٧ّمم,(ممبؽملّٖظهملم)إنقب(ّٓهماظعملؿملمملس,مصذمل)ظغمل٤ّقبرجّّموؼضملسملؾبعمملمذطّٕهماظظملّٕاءمَأمؼؾّٓومأنمبممممممممم

,موإذامطمملنماظؾؿملوملماظرملضملّٕيمأؼسملـبمملميمذظ١ّماظلؼملمملععمل٦ّقب,مطؼملمملمؼؾباظؽملق٦ّماظضملّٕب٨ّاظؽملصملريمبمملبموادّٝمؼبم

مهورودم٥ّؼعمملمؼعمل٦ّقبمصكملنمبم;(3)حبفهملماظرملّٔوذمأومجؾمل٢ّمضمملئػمل٥ّمج٦ّازمػّٔاماالضرتانمملمسػمل٧ّمالمؼّٕض٧ّمدظؿملػمًل

معؽملّٖظؿ٥ّمع٤ّمماظيتمؼبماًشملؾهملماظعملمملصضملهملم()ضممللماإلعمملمم;مإذمأؼسملـبمملؼبمغؾمليملماظؾالشهملم ؼّٔطّٕمصؿملؾملممل

مَؼام:َصعمُلػمْلُتم()مَسػمَلؿمِلٔهمَاْظَوِحُيمَغَزَلمٔحنَيمَاظرمٖلؿمِلشمَلاِنمَرٖغَةمَدؼمٔلضمِلُتمَوَظعمَلِد(:))م)ربؼملّٓلبمرد٦ّلمآ

مَومَأِدؼمَلُعمَعامَتِلؼمَلُعمِإٖغَكمٔسَؾاَدٔتٔهمٔعِنمَأٔؼَسمَضِدمَاظرمٖلؿمِلشمَلاُنمَػَذامَصعمَلاَل:م؟َاظٖرٖغُةمَػٔذٔهمَعامَاظػملَّٔهمَرُدوَل

م.(4)((َظَوِزؼْرمَوَظغمٔلؽمٖلَكمٔبؽمَلٔؾيدملمَظِلَتمَأٖغَكمِإالَّمَأَرىمَعامَتَرى

ماٌزملشملظملّ٧طالع٥ّ)ممممممممم ماظؽمليب مع٤ّ معؽملّٖظؿ٥ّ مذطّٕ مؼب )().مرب٢ّنبم ١ّم)وظغملؽملقبماظرملمملػّٓموض٦ّظ٥ّ

ؾ٦ّةمسؽمل٥ّموإثؾمملتمغظمل٨ّماظؽملنبإظبممؼرملريموػ٦ّم()مسػمل٧ّمظلمملنماظؽمليبىبم()ظ٦ّزؼّٕ(معؽبقغمل٨ّفبقبمبؽملّٙماإلعمملمم

رصؿملضملهملمماءمعمملموردمع٤ّمعؽملّٖظهمللباظ٦ّزارةم,موضّٓمجمملءمؼبمعضملّٕضمرصّٝماظ٦ّػ٣ّماظّٔيمضّٓمضبزمل٢ّمع٤ّمجّٕقب

ٌّوغّٖمحنيرغهملماظرملؿملشملمملنممظإلعمملممومسمملس٥ّ مملمطمملنماظؿ٦ّطؿملّٓمؼّٕاس٨ّمحممللماٌكمملَرنملمجمملءملماظ٦ّح٨ّ,مو

معقملطخمل مع٤ّ مبفملطـّٕ معقملطَّّٓا معؽملؾملممل)أنمب(اظؽملّٙ موم(اظؾمملء)و,ّٓ م)ظؿملّٗ(, مخرب مؼب ؼبمم(اظالم)اظّٖائّٓة

م(خرب)ظغمل٤ّقب مؼغمل٦ّن, مأصسمل٧ّموضّٓ معممل ماظؽملّٙمػ٦ّ مإظبممدؿملمملق مبؿملمملنمصادؿضملؼملممللمذظ١ّ, مملظؽملّٙمؼبمععملمملم

سؽملّٓممسمملس٥ّمماىمملػ٢ّمبمملٌؽملّٖظهملماظّٕصؿملضملهملمٌعملمملمماإلعمملعهملماٌؿػملعمل٨ّضػملنملمع٤ّمموإزاظهملماظّٕؼؿبنملمعؽملّٖظهملماإلعمملم

ٌمملممصعملّٛمّٕمسػمل٧ّمت٦ّطؿملّٓمغظمل٨ّماظؽملؾ٦ّةزملكبة,موظ٦ّماضؿؾببمع٤ّمعؽملّٖظهملماظؽملؾ٦ّقبرتتػمل١ّماظزملظملمملتماظّٕصؿملضملهملماظيتمتعمل

(سػمل٧ّمذظ١ّ,موٕمؼّٓقبِعماإلعمملممعـ٢ّمػّٔا,مصغملمملنمالمبّٓمع٤ّماظ٦ّػ٣ّ;مإذمٕمؼؽملّٙماظؽمليبم)صّٝمػّٔامرؾب

مبؿملمملغـببؿملمملنمتػمل١ّما معقملطٌَّؽملّٖظهمل ماظؾزملّٕؼ٦ّنمؼعملزملّٕونمذظ١ّمواظ٦ّػ٣ّّٗمّٕصّٝماظػملؾحؿ٧ّمؼؾبمآّـبممل مطمملن موإذا ,

ضّٕاءةمدضملؿملّٓمإظبممادمأجمملزمت٦ّطؿملّٓمخربم)أنمب(معظملؿ٦ّحهملماهلؼملّٖةمادؿؽملمملدـباٌربمبمػمملم,مصكملنمبسػمل٧ّ)إنمب(موحّٓؽب

                                                           

 . 2/145الىخاب: (1)

ىظغ : (2) حن واليىفُحن هصافابً الاهباعي في هخابه ؤلا ًُ حن البصٍغ  . 216: في مؿائل الخالف بحن الىدٍى

 . 6:, ؾػُض ألافغاوي, واإلاىحؼ في كىاغض اللغت الػغبُت 385ىظغ : مغني اللبِب:ًُ  (3)

 . 13/197شغح )اإلاػتزلي( : (4)
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مؼ,24ع٤ّماآلؼهمل:ماظظملّٕضمملند٦ّرةمػ چ      ى    ى    ى     چ ظعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب:(1)(ري)ؾؽبب٤ّمجؾب

مسػمل٧ّمحنيمم,(بظملؿّّمػؼملّٖة)أنقب مرأىمشريه مزائّٓةمأنمبع٤ّماظضملػملؼملمملء مؼضملّٓقبونم)اظالم( دخ٦ّهلمملم;مِّغؾمل٣ّ

 .م(2)ممملمبضملّٓم)أنمب(ظؿملّٗمأصػمًلمملمععملؿمللـب
متعملّٓمب        مأنمبؼصملؾملّٕمممممل ماِّرجّّمؼبمخربم)ظغمل٤ّقبم(اظالم)ؼبمعلفملظهملمدخ٦ّلمماظظملّٕاءرأيممم مػ٦ّ )

مطمملفلبواَِّ موػّٔا ماظؾالشهمل مؼبمغؾمليمل مصػمل٦ّروده ماظلؼملمملع مأعممل مواظعملؿملمملس, مسػمل٧ّماظلؼملمملع مؼبموظبمالسؿؼملمملده

مملمبعملّٕاءةم(معظملؿ٦ّحهملماهلؼملّٖةمادؿّٓالًظ,موأعمملماظعملؿملمملسمصؾممليؼمل٢ّمسػمل٧ّم)أنقبوج٦ّازهماالضرتانمػّٔاصقهملم

مدم.مملمٌّٔػنملماٌربمبؾريمووصمملًضدضملؿملّٓمب٤ّمجؾب

جيوزماضرتانمخربم:ممبمملمؼفملت٨ّإسمملدةمص٦ّغماظعملمملسّٓةممممذطّٕهمالبّٓمع٤ّإظبمعمملمتعملّٓمبموادؿؽملمملدـبا      

ورودهميفممزؼادةمسػملىا,ماموغـّرطالمماظضملربمغصملؼمّلويفممغؾملجماظؾالشةم)اظالم(مظورودهميفذمل(مب)ظغملٓن

مدميفم)أٖن(معظملؿوحةماهلؼملزة.بؾملامادلرٓبمضراءةمضرآغؿملةمصقؿملقةمادؿدٓل

م

م

م

م

م

 )ال( انُبفيخ نهجُس يف ادلعبرف:عًبل جىاس إاخلبيسخ:  ادلسأنخ
مظ         ماظؽملمملصؿملهمل ماذرتطم)ال( موضّٓ م)إنمب(, مسؼمل٢ّ متضملؼمل٢ّ ماظيت مايّٕصؿملهمل ماظضمل٦ّاع٢ّ مع٤ّ ػملفؽملّٗ

مأ ماظؽملزملنملمؼبمامسؾملممل مالماٌضملمملرفمأنمبمواسػمل٣ّمؼغمل٦ّنمغغملّٕةم,مضممللمدؿملؾ٦ّؼ٥ّ:م))منؿباظؽملق٦ّؼ٦ّنمظضملؼملػملؾملممل

                                                           

ى خبص ي ألاصل,  , أبى غبض هللا: جابعّي, وان أغلمهم غلى ؤلاػالق. بالىالء حر ألاؾضي, اليىفيبَ ( َى  ؾػُض بً ُح (1 َو

, كخله الحّجاج في واؾؽ مً مىالي بني والبت بً الحاعر مً بني أؾض. أزظ الػلم غً غبض هللا بً غباؽ وابً غمغ

ىظغ : , الؼبلاث الىبري:95ؾىت) ًُ  . 3/93, وألاغالم: 272ــــ 6/267ٌ( . 

, وجىطُذ  10/245, والبدغ اإلادُؽ:1/492, وشغح اليافُت الشافُت: 284ـــــــــ 2/283ًىظغ : الخصائص: (2)

, ومعجم 353:اللغآن واللغاءاث, وأزغ  1/367ُل:ل, وشغح ابً غ307, ومغني اللبِب:1/530اإلالاصض:

 . 6/335اللغاءاث:
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.موتمملبضمل٥ّمسػمل٧ّمػّٔام(1)((مأبّٓـبامعضملّٕصهملمؼبمتضملؼمل٢ّمالم"ال"ممِّنماظؾمملب;مػّٔامؼبماظؽملغملّٕةمذبّٕىموّٕى

م.(6),موآخّٕون(5)وأب٦ّمسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّ,م(4),مواظلرياؼب(3)اج,مواب٤ّماظلّٕقب(2)داٌربمب

ادؿطملّٕاقماظؽملظمل٨ّ,مصالمصب٦ّزموايممللممأنمبم)ال(متظملؿملّٓؼبماد٣ّم)ال(مموتضملػملؿمل٢ّماذرتاطماظؿؽملغملريممممممممم

مم.(7)و)ط٣ّ(م,غصملريةم)رؾببقب(٤ّ,مصؾمل٨ّمؼبماالخؿزملمملصمبمملظؽملغملّٕةمسػمل٧ّمعضملؿملمبمهمٌلداظمػمملمعضملّٕصهمٌلؿػمل٦ّؽبتمػّٔهمأنؿب

مهغملؿمل٣ّمممممممممم ماٌلفملظهمل مػّٔه مؼب مدؿملؾ٦ّؼ٥ّ ماظالصوملمؼبمسؾمملرة مسػمل٧ّمعمملمموظضمل٢ّ موتعملّٓميؾملممل اظعملمملسّٓة

مملمظذمل)ال(مامؼبمدبّٕؼيملماٌضملّٕصهملماظ٦ّاضضملهملمامسـبّٔامطمملنماظؿفملوؼ٢ّمحمملضّٕـبهلم;وأعـػملهملمظؿمل٥ّمع٤ّمذ٦ّاػّٓتلؿؽملّٓمإ

:مضممللصؾمل٦ّمسػمل٧ّماظؿفملوؼ٢ّمبمملظؽملغملّٕة,ممعؽملظملؿملؾملمملمإذامطمملنمعضملّٕصهمًلمّٕأىمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمأنمبصؼبمأطـّٕمع٤ّمذمملػّٓ,م

.ماهلؿملـؼملنيمع٤ّمػؿملـ٣ّمال:مضممللمطفملغ٥ّمغغملّٕةمجضملػمل٥ّمصكملغ٥ّمظػملؼملشمل٨ّماظػملؿملػملهملمػؿملـ٣ّؽبمال:ماظرملمملسّٕمض٦ّلمصفملعممل))م

م:اِّدّٓيماظّٖبريماب٤ّموضمملل.مظغمل٣ّمبزملّٕةمال:مذظ١ّموعـ٢ّ

مٔباْظٔؾالٔدمُأَعؿمٖلَةمَوالمَغغمٔلِدَنممممممٕبؿمِلَؾُخمَأٔبيمٔسؽمِلَدماْظَقاَجأتمَأَرىممممممممممممممم

مآمرض٨ّممملسػملؿملـبمأرادموإمنمملمػّٔامؼغمل٦ّنمصغملؿملّٟ:مضػملومل.مغغملّٕةموضملػمل٥ّمحل٤ّ,مأبمملموالمضسملؿملهمل:موتعمل٦ّل

مأبمملمجضملػملوملمصكملذاماظؽملغملّٕةمؼبمضملؼملػملؾملمملتؾبموإمنمملمعضملّٕصهمل,مؼبم"ال"مضملؼمل٢ّتؾبمأنؿبمظ١ّمصب٦ّزمالم٥ِّّغمب:مصعملممللمسؽمل٥ّ

م"سػمل٨ّ"ماٌؽملغمل٦ّرؼ٤ّمػقملالءمؼبمدخ٢ّمضّٓم٥ّأغقبماٌكمملرنملموسػمل٣ّم"ال",متضملؼمل٢ّمأنمظ١ّمحل٤ّمغغملّٕةمحل٤ّ

مبفملنمب(8)((مملسؽملؾملمشؿملنملمضّٓموأغ٥ّ ماإلضّٕار مع٤ّ ماظّٕش٣ّ مصضملػمل٧ّ مود٦ّاػمملمم, ماظرمل٦ّاػّٓ متػمل١ّ مؼب م)ال( عؽملظمل٨ّ

تظملّٕؼّٝمإظبممؼؾبزملمملرمأنؿبم,موطمملنماِّجّٓرم(9)اظؿؽملغملريموج٦ّبؽبمارتسمل٧ّمض٦ّظ٥ّدؿملؾ٦ّؼ٥ّموع٤ّممرأىمعضملّٕصهمٌل

اظلؼملمملعم;مإذمس٤ّماظضملّٕبماحملؿيملمبػملطملؿؾمل٣ّمّٝؽبعمملمدؾبؼملكبإظبمماادؿؽملمملدـبمفؿملّٖمورودماد٣ّ)ال(معضملّٕصهمًلضمملسّٓةمتؾب
                                                           

 . 2/296الىخاب (1)

 . 362, 4/357ىظغ : اإلالخظب:ًُ  (2)

 . 1/380: ألاصٌى في الىدى : ىظغ ًُ  (3)

هًُ  (4)  . 3/34:  , جذ: أخمض خؿً مهضلي, وغلي ؾُض غليىظغ : شغح هخاب ؾِبٍى

م الىجاعم, جدلُم وحػلُم:ىظغ : اإلاؿائل اإلاىشىعةًُ  (5)  . 88:  ص. شٍغف غبض الىٍغ

, 247:أبى البرواث, جذ: مدمض بهجت البُؼاع, أؾغاع الػغبُتهخاب , و  366-1/365ىظغ :أمالي ابً الشجغي :ًُ  (6)

 .1/339, واإلاؿاغض: 3/1306واعحشاف الظغب:

 . 2/103:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (7)

)وال َُشم... 297ــــــ 2/296الىخاب: (8) ى مً شىاَض  , والبِذ ألاٌو ( مً الغحؼ , وجمامه : وال فتى مشل ابً زُبري, َو

 ٌُ ه الخمؿحن التي ال   ػغَ شىاَض ؾِبٍى
ُ

, 4/57صب :, وزؼاهت ألا  2/103: )ابً ٌػِش( كائلها , ًىظغ : شغح اإلافصل ف

ىظغ:  , و 147:: شػغ غبض هللا بً ػبحر ألاؾضي, حمؼ وجدلُم: ص. ًديى الجبىعي (الىافغ)الشاوي مً والبِذ  زؼاهت ٍُ

 . 4/61صب :ألا 

 . 2/103:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (9)
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)ال(مؼبماٌضملمملرفممّٓمج٦ّازمإسؼملممللؼقملطخملمغصملؼملـبمملموغـّٕـبامؼملمملموردمؼبما٦ٌّروثماظػملطمل٦ّيصم;ممسػمل٧ّماظعملؿملمملسععملّٓمب

مصالمضؿملزملّٕمػػمل١ّموإذامبضملّٓه,مطلّٕىمصالمطلّٕىمػػمل١ّمإذا(:م)))مقؼملّٓلبعؾبماظؽمليبىبم,مع٤ّمذظ١ّمض٦ّلؾب

مػّٔام(1)آ((مدؾؿمل٢ّمؼبمطؽمل٦ّزػؼملمملمظؿؽملظملعمل٤ّمبؿملّٓهمغظملل٨ّمواظّٔيمبضملّٓه,مضؿملزملّٕ معـ٢ّ مجمملء مطؼملممل ,

ظ١ّ(مموػ٦ّممػمملتنيموالم,ظ١ّمػّٔؼ٤ّموالم,ػ٨ّموالم,ػ٦ّم)المؼبمسب٦ّ:مضمملظؿ٥ّماظضملّٕباظرتطؿملنملمصؿملؼملمملم

م.م(2)اإلذمملرةممواد٣ّماظطملمملئنملمؼبمضؼملريمإجمملزت٥ّمإسؼملممللم)ال(ؼبماظظملّٕاءممممملمادؿؽملّٓمإظؿمل٥ّم

مسػملؿمل٥ّمؾمل٣ّمزادواوٕمؼعملؾ٢ّماٌمملغضمل٦ّنمزمملػّٕمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓ,مصؿمملبضمل٦ّامدؿملؾ٦ّؼ٥ّمؼبمتفملوؼػمل٥ّمسػمل٧ّمأغقبمممممممم

ظظملّٜمإضمملصهملمأنمبماٌضملّٕصهملمػؽملمملمسػمل٧ّمتعملّٓؼّٕمإظبممتضملػملؿملالتمُأخّٕمظػملكّٕوجممممملمخمملظّٟمض٦ّاسّٓػ٣ّم,مصّٔػؾ٦ّا

م,(4)بؾملمملمهملمؼبماإلػمَلفمبمملإلضمملصهمل;مِّغؾملمملمع٦َّشظظملمملزماظيتمالمتؿضملّٕمبع٤ّماِّـ٢ّ(م)عكبم;مِّنمب(3)ظؿملؾملمملـ٢ّ(مإ)عكب

وضّٓماسرتضمم,(5)ؼمل٧ّمبؾملّٔاماالد٣ّ(لؽباظؿعملّٓؼّٕمؼبمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓمود٦ّاػممل)المعؾبمنمب:مإوضؿمل٢ّم,(4)بؾملمملماإل

موردمب معمملظ١ّمسػمل٧ّمػّٔا ماسرتضماب٤ّ م)) مضمملئػمًلممل: :مأحّٓػؼملمملم:أعّٕانمصلمملدهمسػمل٧ّمصؿملّٓلنبماِّولمأعممله

"معـ٢ّ"مإضمملصهملمطمملغوملموظ٦ّم,"اظالم"وم"اِّظّٟ"مع٤ّماالدؿضملؼملممللمذظ١ّماٌلؿضملؼمل٢ّمدوّٕقبماظضملّٕبماظؿّٖام

مطعمل٦ّل"معـ٢ّ"بذملماالدؿضملؼملممللمذظ١ّماٌلؿضملؼمل٢ّمس٤ّماظضملّٕبمإخؾمملر:ماظـمملغ٨ّم.ذظ١ّإظبممضبؿيملمٕمعؽمل٦ّؼهمل

م:اظرملمملسّٕ

محوأغاجَلمدػملؿملُممىاحلؼمَلمعنمعـػملهمممممبريْءمزؼَدموالمزؼٕدمسػملىمتؾغمليممممممممم

مملم,مػّٔامصسملػمًل(6)صمملدّٓ((موذظ١ّمعـػمل٥ّمزؼّٓمعـ٢ّموال:ماظؿعملّٓؼّٕمظغملمملنمعؽمل٦ّؼهمل"معـ٢ّ"مإضمملصهملمطمملغوملمصػمل٦ّ

م.م(7)عـؿملػمل٥ّإظبمماالد٣ّمالإظبممؼبمػّٔاماظؿعملّٓؼّٕماظؽملظمل٨ّمعؿ٦ّج٥ّفبس٤ّمأنؽبقبم

                                                           

 . 18/141ىظغ : بداع ألاهىاع:( , وٍُ 3120) 4/85صحُذ البساعي: (1)

مؼ الهىامؼ:1/347ؿاغض:, واإلا3/1308, واعحشاف الظغب: 1/406ىظغ: ألاصٌى في الىدى:ًُ  (2) , ولم  1/523, َو

 أحض عأي الفغاء َظا في مػاوي اللغآن في خضوص ما اػلػُذ.

, وزؼاهت 2/166وشغح الغض ي غلى اليافُت:  , 531-1/530ت:, وشغح اليافُت الشاف2/297ُىظغ : الىخاب:ًُ  (3)

  . 4/57صب: ألا 

 . 3/109: ,ص. فاطل الؿامغائي, ومػاوي الىدى 2/103:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (4)

 . 2/6, وشغح ابً غلُل:260, وعصف اإلاباوي: 2/67:)ابً مالً(ىظغ : شغح الدؿهُلًُ  (5)

ى بال وؿبت فُ . 1/531شغح اليافُت الشافُت:  (6) زؼاهت , و  1/189ه , وفي اإلالغب:والبِذ مً الؼىٍل , َو

 . 2/153, واإلاعجم اإلافصل في شىاَض الػغبُت:  4/57صب:ألا 

 . 1/141: غلى شغح ابً غلُل غلى ألفُت ابً مالً ىظغ : خاشُت الخظغي ًُ  (7)
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ماظضملػمل٣ّم٢ّؽبفضملؽبؼؾبمأنؿبموإعمملخّٕمإلسؼملممللم)ال(مؼبماٌضملّٕصهمل,مصعملمملل:))ممملمآوضّٓمزادماظّٕض٨ّمت٦ّجؿملؾملـبمممممممممم

موالمؼضسملؿملؿ٥ّػمعضملؽمل٧ّمِّنماٌضملؽمل٧ّ,مذظ١ّمإلصمملدةمع٦ّض٦ّعمجؽملّٗماد٣ّم٥ّطفملغمبماًػملهمل,مبؿػمل١ّمالذؿؾملمملره

معمملمسػمل٧ّمايغمل٦ّعمملت,مؼبممملؿملزملػمًلَصمطمملنموجؾمل٥ّ,مآممطّٕمبمػ٦ّ,مإذمهلممل,مصؿملزمل٢ّمال:مهلمملمحل٤ّمأبممل

مطمملىؽملّٗم,"سؽمل٥ّمآمرض٨ّمامس٥ّ"مصزملمملرمسػمل٨ّ",م"أضسملمملط٣ّ:م"ودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآمصػمل٧ّ"ماظؽمليبمضمملل

ًُم٥ّؾب,وػ٦ّمعمملمرجقبقؽب(1)اظظملؿملزمل٢ّ((مطػملظملّٜمواظعملشملّٝ,ماظظملزمل٢ّمٌضملؽمل٧ّماٌظملؿملّٓ م,(2)(مػذمل1388)ت:مّٕيسملؽبا

 .م(3)مأؼسملـبمملمثنياحملّٓؽباظّٓطؿ٦ّرمصمملض٢ّماظلمملعّٕائ٨ّمع٤ّمأخّٔمب٥ّمو

إجمملزت٥ّمإسؼملمملهلمملمؼبمظغمللمملئ٨ّمإظبمامنملؽبس٤ّماظضملّٕب,مصعملّٓمغؾبلكبمّٝؽب٦ّنممبمملمدؾبؼملكبوضّٓماسؿّٓقبماظغمل٦ّصؿملممممممم

مأ مد٦ّاء مسباٌضملّٕصهمل مسػملؼملـبممل معسملمملًصطمملن مأو مزؼّٓؽب, مال م;٦ِّّ: مربؼملّٓلب مأبممل مال مسب٦ّ: ممبؽملّٖظهملممنمبممل اظغملؽملؿملهمل

وماظّٕغب٤ّمأوماظضملّٖؼّٖم,مصؿملعمل٦ّل:مالمسؾّٓمآمطؼملمملم,مأظظملّٜماىالظهمل)آ(إظبمممملاالد٣ّ,مأومطمملنمعسملمملًص

٥ّمخمملظّٟماظغمللمملئ٨ّمصفملجمملزماظعمل٦ّل:مالمالمأغقبإاظظملّٕاءؾبممبؾملّٔامأٌّػنملموضمملل,م(4)ؼعمل٦ّل:مالمسؾّٓماظضملّٖؼّٖم

اىالظهملمخبالفممؾّٓماظّٕغب٤ّمحبفهملمظّٖومم)ال(مؼبمظظملّّٜٖ:مالمسؾّٓماظضملّٖؼّٖموالمسفكبسؾّٓمآ,موٕمؼؾب

م.م(5)ماد٣ّم)ال(إظبممضؿملّٟؽبذامطمملغوملمصؿملؼملمملمُأأوجنملؽبمحّٔفم)ال(مإمشريهمطمملظضملّٖؼّٖمواظّٕغب٤ّ,مطؼملممل

ماد٣ّم)ال(مط٨ّمؼؾبضملّٓمبإظبممضؿملّٟؽبحّٔفم)ال(مصؿملؼملمملمُأمظّٖاِمبكملاظعملمملض٨ّماظظملّٕاءممعّٔػنملؽبماظصملمملػّٕمأنمبمممممممم

;م()عمملممسػمل٨ّودممبمملموردمس٤ّماإلددضؿمل٠ّموعّٕمهلممل(مشريؾبمبمملمحل٤ٍّغغملّٕةمطؼملمملمؼبماظرملمملػّٓ)ضسملؿملهملموالمأ

مطؽملقبص مسعملّٓ مغظمللكب٧ّ مبذمل)أ٤ّ محل٤ّ(٥ّ معضملمملوؼهملمصعملممللم,ب٦ّ مَجم:))زبمملرؾـبممل مَضأتُل مَحَلن مَأُبو ٚدَكمَصَأَغا

مَبِدر, اَوَخأظَكمَذِدّخوَأٔخؿملَكم مب٥ّذمل)أب٦ّمحل٤ّ(معضملّٕصهملماٌعملزمل٦ّدم,مص(6)((ذظَكماظٖلؿمِلُفمَعضمٔليومَؼِوَم

ممملسػملؿملـبمأرادموإمنمملمػّٔامؼغمل٦ّنمصغملؿملّٟ:مضػملوملمحمب٥ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمبعمل٦ّظ٥ّ:م))وػّٔامعمملمصّٕقبم()عمملممسػمل٨ّماإل

ّٓوامج٢ّمسّٓممتضملمملرضمعمملمضضملقبع٤ّمأادقبسمملءمتؽملغملريهمجمملءمتعملّٓؼّٕـباموتفملوؼػمًلمملمم,مشريمأنقب(7)سؽمل٥ّ((مآمرض٨ّ

م معممل معّٝ موظؿملّٗممخمملظّٟظ٥ّ مظػملرمل٦ّاػّٓ متمملبضملهمل مصمملظعمل٦ّاسّٓ مصمملئنمل, مشري معّٔػنمل موػ٦ّ ماظعمل٦ّاسّٓ تػمل١ّ

                                                           

 . لػل ما بحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي  والصىاب)كظُت(.  167-2/166لغض ي غلى اليافُت:شغح ا (1)

 . 1/141ىظغ : خاشُت الخظغي:ًُ  (2)

 . 1/332ىظغ : مػاوي الىدى: ًُ  (3)

ىظغ : (4)  . 1/406ألاصٌى في الىدى :ًُ

مؼ الهىامؼ: , 1307-3/1306, واعحشاف الظغب: 1/406:صضع هفؿه ىظغ: اإلاًُ  (5)  . 4/58صب:, وزؼاهت ألا  1/523َو

 ولم ًغص َظا الغأي غً الفغاء في مػاوي اللغآن في خضوص ما اػلػُذ. .

ْؿُغَن ال)),   15/79شغح )اإلاػتزلي( : (6)
َ
ْضر ه ْدٍىالش 

َ
ؽ َوه

ْ
 والغأ

َ
ْحَىف

َ
 )شضر(. 3/28: . لؿان الػغب((ص يَء ألا

 . 2/297: الىخاب (7)
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ماظرمل٦ّاػّٓممشريمأنمبماظضملغملّٗ, مكسملضمل٦ّػمملؼؾبمط٨ّمبمملظؿفملوؼ٢ّ))مضؿمللؿؾمل٣ِّّماٌكمملظكبظملهملاظؽملق٦ّؼنيمضّٓمتؽملمملوظ٦ّا

ماظؿؽملغملريمظرملّٕط مأنمبمسػمل٧ّماظّٓاظهملماظزملّٕضبهمل,ماِّعـػملهملمتػمل١ّمورودمعّٝمظؿغملػملظمل٥ّمداس٨ّمالموػ٦ّمتفملوؼ٢ّ.

ماظؿؽملغملريمؼػملؿّٖممالماظضملّٕبمع٤ّمصّٕؼعمًلممل مدونماظصملمملػّٕمحبمملهلمملماظؽملزمل٦ّصمتػمل١ّمغؿعملؾ٢ّمأنؿبمصضملػملؿملؽملممل.

م(1)ربمملطمملتؾملممل(( مإذ مو; مواظؿفملوؼ٢ّ ماظؿعملّٓؼّٕ مسّٓم ماِّص٢ّ ماظؽملق٦ّؼهملمإنقب ماظؽملزمل٦ّص مطـّٕة معّٝ الدؿملؼملممل

م.مبؾملممليملماحملؿؽب

لػملؼمل٦ّامإالمبفملظلؽملؿؾمل٣ّ,م(مصؿملؼمل٤ّمٕمؼؾب٦ّؼهملمسػمل٧ّمػّٔهماٌلفملظهملمض٦ّظ٥ّم)ػمَلوع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظضملؽبممممممممممم

َوممَشؿمِلِرٔهمَحاَرَبغمُلِممَأِػُلمَاْظغمُلظمْلِرمُثٖمماَلمَجِؾَرأئؿملَلإىلممَوِإٖغغمُلِممِإِنمَظَفْأُتِمشريه:م))إظبممرادواماظػملف٦ّءوأ

م.(2)م((َؼؽمِلزمُلُروَغغمُلِممِإالَّمَاْظؼمُلعمَلاَرَسَةمٔباظٖلؿمِلٔفمَأِغزمَلاَراَلمٔعؿملغمَلأئؿملَلمَوماَلمُعؾمَلأجِرؼَنمَوماَلم

تعملمملظؿملّٓماىمملػػملؿملهملمإظبممؼبمعضملّٕضماظؿقّٔؼّٕم٤ٌّمؼظملغملّٕمؼبمتّٕكماإلدالممواظضمل٦ّدة()اإلعمملمممممممممم

المنمواٌؾملمملجّٕوالمتؽملزملّٕهماٌالئغملهملموالمم;المؼؽملزملّٕهمأحّٓمػ٢ّماظغملظملّٕموحؿملؽملؽّٔلببمع٤ّمأقمملرؽبدؿملؾبم٥ّبفملغمب

دالمموػ٦ّمأظؿمل٠ّمسػمل٧ّماإلسمملئّٓم:آمتضملمملظب,موضؿمل٢ّماٌعملزمل٦ّدمب٥ّواظسملؼملريمؼبم)شريه(مضؿمل٢ّ:مماِّغزملمملر.

مغزملّٕةمدؾنملماغضملّٓامماظؽملزملّٕةمبعمل٦ّظ٥ّ:))وسّٓمم(مػذمل689)ت:وضّٓمذطّٕماظؾقّٕاغ٨ّم.(3)بلؿملمملقماظغملالم

ماظّٕد٦ّلمب٦ّج٦ّدمزبزمل٦ّصهملمطمملغوملماظؽملزملّٕةمِّنقبمإعقبمملمهل٣ّمحؿملؽملؽّٔمواِّغزملمملرمواٌؾملمملجّٕؼ٤ّماٌالئغملهمل

مصؿمل٥ّمظظملهملواُِّماظّٓؼ٤ّمسػمل٧ّمبمملالجؿؼملمملعمعرملّٕورهملمِّغقبؾملمملمأوم,بظملعملّٓهمزاظوملموضّٓمرمملسؿ٥ّمسػمل٧ّمواالجؿؼملمملع

ماجؿؼملمملسؾمل٣ّمظضملّٓمماٌالئغملهملمع٤ّمغمملصّٕمؼغمل٤ّمٕماظغملظمّلمملرموحمملربؾمل٣ّمشريهإظبمماظؿفقملواموإذام,سؽمل٥ّمواظّٔبقب

معؽمل٥ّمرقّٔؽبؼؾبمأنؿبمؼؽملؾطمل٨ّمزب٦ّفماظالزمموػّٔامظظملعملّٓػ٣ّمواِّغزملمملرماٌؾملمملجّٕؼ٤ّمع٤ّموالماظّٓؼ٤ّ,مسػمل٧ّ

 .م(4)طّٔظ١ّ((مؼغمل٦ّنمأنؿبمصبنملماإلدالممشريإظبمماالظؿفمملءموػ٦ّمصمملٌػملّٖوم

مملظّٕصّٝمواظؽملزملنمل,مورواؼهملماظؽملزملنملمأذؾملّٕموضّٓمب(:م)المجربائؿمل٢ّ...(مؼؾبّٕوىموض٦ّظ٥ّم)مممممممممم

مايّٓؼّٓ مأب٨ّ ماب٤ّ مواظؾقّٕاغ٨ّ(5)اخؿمملرػممل مذطّٕ(6), معؽب٤ّ مسؽملّٓ موت٦ّجؿملؾملؾملممل متػمل١ّممػممل, متفملوؼ٢ّ سػمل٧ّ

                                                           

 . 1/695الىدى الىافي: (1)

 . 180-13/179شغح )اإلاػتزلي( : (2)

 . 2/306, وشغح )اإلاىؾىي( :  4/304ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (3)

 . 12/12ىظغ : منهاج البراغت )الخىئي( : , وٍُ  4/304شغح )البدغاوي( : (4)

 . 182/ 13ىظغ : شغح )اإلاػتزلي( :ًُ  (5)

 . 4/304ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (6)
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اظؽملق٦ّؼنيموع٤ّمتمملبضملؾمل٣ّمع٤ّمدسمملماِّمسمملءمػ٦ّمعمملمما٦ٌّضّٝماإلسّٕاب٨ّمهلّٔهمورمبممل,م(1)مسمملءمبمملظؿؽملغملرياِّ

ماظؽملؾمليمل ممذؾبّٕقباح معؽملغملَّإظب مصؿضملّٕؼظمُلجضملػملؾملممل موإال مواضّّفبّٕات, موظضمل٢ّقبمؾملممل متطملمملصػمل٥ّ, مميغمل٤ّ سؾمملرةممال

;ممسمملءّٓمسؽبػمَلؼملؿملهملمػّٔهماِّتقملطخمل(م)اظؽمليبمربؼملّٓغزملّٕةماٌالئغملهملمطمملغوملمزبزمل٦ّصهملمب٦ّج٦ّدمم:اظؾقّٕاغ٨ّ

مملمسػمل٧ّماٌؾملمملجّٕؼ٤ّم,موػّٔامعمملمؼؽملشملؾ٠ّممتمملعـبمعمملممغظمل٧ّمغزملّٕتؾمل٣ّم٤ٌّمتّٕكمدؼؽمل٥ّمواظؿق٠ّمبمملظغملظملمملراإلإذم

ممعمملمؼبمزع٤ّمخشملمملبماإلصؾمل٣ّمعظملعمل٦ّدونمم,رغزملمملواِّ ظّٔامجمملءمهّٔؼّٕهمم;طؼملمملمسؾقبّٕماظؾقّٕاغ٨ّمأؼسملـبممل

()ماظؽملّٙمتفملطؿملّٓـبم مؼغمل٦ّنمػّٔا مآخّٕمسػمل٧ّمج٦ّازمذب٨ّءم٤ٌّمؼعملّٝمؼبمضػملؾ٥ّموػ٣ّفبمع٤ّمػّٔا,موبؾملّٔا ا

ممػّٔهماٌضملمملرفمبمملظؽملغملّٕات.م,موالمداس٨ّمظؿفملوؼ٢ّمط٢ّىبمعضملّٕصهملاد٣ّم)ال(ماظؽملمملصؿملهملمظػملفؽملّٗم

م

ممممممممم مؼؾ٠ّؽبوبؾملّٔا ممد٦ّىمٕ مبمملآلت٨ّ: ماظؽملق٦ّؼهمل ماظعملمملسّٓة م)الاألتضملّٓؼ٢ّ مادم ميف ماظؽملاصؿملةمصل )

مأٖن مسػملى ماظؿؽملغملري معضملرصًةمذظكمظػملفؽملس موروده معن مميؽملع ميفمال مويفمجملؿملؽه ماظؾالشة مغؾملج

 م.ذضملّراموغـّراطالمماظضملربمامسنمجمبهمعنماظلؽملةماظؽملؾوؼةماظرملرؼظملةمصسملػمًلادلوروثماظػملطملويماحملَؿ

 
 
 
 
 

 انسبدسخ: جىاس ثُبء )أيسِ( عهً انكسز عُد تُكريِ: ادلسأنخ
ماظؽملق٦ّؼ٦ّنمحمملظؿنيممم      مظ٥ّ مزّٕفمزعمملنمعؾينمذطّٕ م,ممأنؿبم:مإحّٓاػؼملممل)أعّٗ( ؼفملت٨ّمعضملّٕصهمل

ؾؽمل٧ّمسػمل٧ّمسػمل٧ّماظغمللّٕ,موضّٓمؼؾبم٧ّمحؿملؽملؽّٔلب,مصؿملؾبؾؽملؽبمصؿمل٥ّمأغوملماظّٔيم١ّؼ٦ّعكبمضؾ٢ّؿملّٓلمسػمل٧ّماظؿمل٦ّمماظّٔيمص

م.(2)اظظملؿّّم

                                                           

, وفي ظالٌ ههج  12/4)الخىئي( :ت, ومنهاج البراغ 4/304لبدغاوي( :, وشغح )ا 13/182ىظغ : شغح )اإلاػتزلي( : ًُ  (1)

 . 3/148البالغت:

مؼ الهىامؼ:3/1218جىطُذ اإلالاصض:و  , 3/1427: ىظغ : اعحشاف الظغبًُ  (2)  . 2/187,  َو
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عؿفملتؿملهملمع٤ّممنمأنمبمسػملهملمبؽملمملئ٥ّمؼبمػّٔهمايمملظهملمذملموػ٨ّمظطملهملمايفمملزؼنيمذملماظؽملق٦ّؼ٦ّوؼّٕىممممممممممم

دمزبزمل٦ّصمذملمربّٓمبم٥ّمسػمل٧ّموضومللبؼبمدالظؿكبماظؿضملّٕؼّٟ,مصػملؼملمملمطمملنم)أعّٗ(معضملّٕصهمًلم(الم)ؼملؽمل٥ّمعضملؽمل٧ّمتسملقب

م.م(1))الم(ماظؿضملّٕؼّٟمعضملؽمل٧ّمؽمل٥ّذظ١ّمسػمل٧ّمتسملؼملقبموظؿملّٗمػ٦ّمأحّٓماٌضملمملرفمذملمدلمب

م,مصالمؼّٓلنبع٤ّماِّؼمملمماٌمملضؿملهملمؼ٦ّممّٕادمب٥ّمؿملؾبصوأعمملمايمملظهملماِّخّٕىمصؿملغمل٦ّنمصؿملؾملمملمغغملّٕةم,مممممممممم

موظ٦ّمصؼملضملمملرفموسب٦ّػؼملمملموم"ضؾ٢ّ"م"أعّٗ"مأعمملمد:م)),مضممللماٌربمبمسؽملّٓئّٔلبمضملّٕبؾبسػمل٧ّمأعّٗمبضملؿملؽمل٥ّ,مصؿملؾب

موأؼمبّٓ,م(2)مواظالم((مواِّظّٟماإلضمملصهملمؼبمإظؿمل٥ّمرجضمل٤ّمطؼملمملماإلسّٕابإظبممظّٕجضمل٤ّمغغملّٕاتمجضملػملؿؾمل٤ّ

م.(5)ب٦ّمحؿملمملن,وأ(4)ممملج٨ّ,مواظّٖجقب(3)ماظلّٕاجماب٤ّؾبمأٌّػنملؽبمػّٔا

ٌُمسّٕاب)أعّٗ(إمسؾبّٓمبضّٓمومممممممم ّٝمسػملؿملؾملمملمؼبماظؽملق٦ّ,مضممللماب٤ّمفؼملؽبؼبمػّٔهمايمملظهملمع٤ّماٌلمملئ٢ّما

موال م)) مأومّٕ,غملخملغؾبمأوم"اظالم"وم"اِّظّٟذمل"بمعضمل٥ّمظملُّٜظمأومضؿملّٟ,ُأمإذامإسّٕاب٥ّمؼبمخالفمعمملظ١ّ:

مموأطّٓ,(6)ّٕ((لىبُطمأومّٕ,طملىبصؾب محؿملمملنأوم,(7)اظّٕض٨ّذظ١ّ مػرملمملموم,(8)ب٦ّ م,(9)اب٤ّ

م.م(11)واظلؿمل٦ّر٨ّم,(14)(مػذمل945)ت:ِّزػّٕياو

سػمل٧ّمحّٔفماىمملرموبعملمملءمسؼملػمل٥ّم,ممؼبمػّٔهمايمملظهمل٢ّماظؽملق٦ّؼ٦ّنمإسّٕابم)أعِّٗ(موضّٓمسػمّلممممممممم

دؿملؾ٦ّؼ٥ّمإظبموحّٔفم)ال(مدبظملؿملظمًلمملم,مصزملمملرممبؽملّٖظهملمحّٕفمواحّٓمصؾؽمل٦ّه,موػ٦ّماظؿضملػملؿمل٢ّماظّٔيمسّٖاهم

مب٦ّك,أمٓ:مسػمل٧ّمػ٦ّمإمنمملمأعّٗ,موظعملؿملؿ٥ّمأب٦ّكماله:مض٦ّهل٣ّمأنمبماًػملؿمل٢ّموزس٣ّصعملمملل:م))م,اًػملؿمل٢ّ

                                                           

, وشغح الغض ي غلى 4/106: )ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل32أؾغاع الػغبُت:هخاب , و  2/300:ىظغ:الخصائصًُ  (1)

ذ: 1/47شمىوي:, وشغح ألا  3/1218وجىطُذ اإلالاصض:,  3/226افُت:الي مؼ  2/349, وشغح الخصٍغ , َو

 . 2/187الهىامؼ:

 . 2/180اإلالخظب : (2)

(3)  ًُ 
ُ
 . 2/143صٌى في الىدى:ىظغ : ألا

 . 2/400:)ابً غصفىع(اجيح حمل الؼّح , وشغ  54ىظغ : الالماث :ًُ  (4)

 . 3/1429: ىظغ : اعحشاف الظغبًُ  (5)

حن ًمىػىن جصغحر  , والبض مً بُان أن   4/1982ىظغ: جمهُض اللىاغض: وٍُ  3/1482شغح  اليافُت الشافُت:   (6) الىدٍى

ه: )) ًُ )أمـ( , كاٌ ؾِبٍى ىظغ : شغح الغض ي غلى , وٍُ   3/479غان(( الىخاب:دل  وأما "أمـ" و"غض" فال 

 . 8/23, والخظًُل والخىمُل:3/229اليافُت:

ىظغ:   (7)  . 3/229الغض ي غلى اليافُت:  شغحًُ

 . 8/22ىظغ : الخظًُل والخىمُل:ًُ  (8)

ىظغ:  (9)  . 129: في مػغفت هالم الػغب, جذ:غبض الغني الضكغ شغح شظوع الظَبًُ

 .2/349ٍذ :ًىظغ : شغح الخصغ  (10)

 . 2/187ًىظغ : َمؼ الهىامؼ : (11)
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مجمملرمط٢ّنبموظؿملّٗماظػمللمملن,مسػمل٧ّممملدبظملؿملظمًل"ماظالم"وم"اِّظّٟ"وماىمملرمحّٔص٦ّاموظغملؽملؾمل٣ّمأعّٗ,موظعملؿملؿ٥ّ

مؼّٕتِّٚمم.(1)((واحّٓمحّٕفممبؽملّٖظهملمسؽملّٓػ٣ّمصزملمملراماىمملر,مؼبمداخ٢ّماجملّٕورمِّنمبمّٕ;سملؼملؽبؼؾب وٕ

ممبمملمأعّٗمذػنملم:تعمل٦ّلمِّغ١ّم";أعّٗ"مؼبماًػملؿمل٢ّمض٦ّلمؼعمل٦ّىموالصعملمملل:))م,دؿملؾ٦ّؼ٥ّمػّٔاماظؿضملػملؿمل٢ّ

:م))َأعؿبِّٗ:اًػملؿمل٢ّم,موعمملمغلؾ٥ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمظرملؿملك٥ّمٕمؼّٕدمؼبمأػ٣ّمطؿؾ٥ّماٌشملؾ٦ّسهمل,مصعملّٓمضمملل(2)صؿمل٥ّ((

موذػنملمأعّٗمأتؿملؿ٥ّم:تعمل٦ّل)),موضممللمأؼسملـبممل:م(3)ِإعلكب٨ّوب((:مإظؿمل٥ّمنملؽمللؽبوؼؾبماظغمَللؿبّٕ,مسػمل٧ّمعؾينقبمزّٕف

م"اِّظّٟ"مسػملؿمل٥ّمأدخػملوملمصكملذامعؾمملركمؼ٦ّمفبمأعّٗموإنقبممملعؾمملرًطممملؼ٦ّعـبمأعّٗموطمملنمصؿمل٥ّممبمملمأعّٗموذػنمل

ماِّعّٗموإنممملعؾمملرًطممملؼ٦ّعـبماِّعّٗمطمملنم:تعمل٦ّلمأجّٕؼؿ٥ّمغغملّٕةمجضملػملؿ٥ّمأومذ٨ّءمإظبمأضظملؿ٥ّمأوم"اظالم"و

م.(4)رؿملؾـبممل((ممملؼ٦ّعـبمأعلغمل٣ّموطمملنمعؾمملركمؼ٦ّمماٌمملض٨ّ

صعملمملل:مم,عؽملؾمل٣ّمغمملزّٕماىؿملّ٘ع٤ّماظضملػملؼملمملءمماًػملؿمل٢ّماٌؽملل٦ّبمإظؿمل٥ّمسّٓدفبموضّٓمارتسمل٧ّمتضملػملؿمل٢ّؽبممممممممم

سّٕابمسػمل٧ّم))موضّٓمزالماظؾؽملمملءمظّٖوالماظؿسملؼملنيموعرملمملبؾملهملمضؼملريماظطملمملئنمل,مصؿغمل٦ّنماظغمللّٕةمطلّٕةمإ

م,(6)اظلؿمل٦ّر٨ّطؼملمملمذطّٕهم,(5)وبعمل٨ّمسؼملػملؾملممل((م"ع٤ّ"صوملموبعمل٨ّمسؼملػملؾملمملمطؼملمملمحؾبّٔصوملمحؾبّٔكبمتعملّٓؼّٕمػؼمملءؼ

م.(7)مؼسملـبمملػذملم(مأ1246واظزملؾقبمملن)ت:

مأضؿمللهملماظؽملق٦ّؼنيم,مصمملظ٦ّاردمؼبم))عّٔػنملمس٤ّممملواضقـبممملؼبمػّٔاماظؿضملػملؿمل٢ّمخّٕوجـبموؼؾّٓومأنمبممممممم

م"أنؿبم""أنمبمشريمعّٝماىّٕمحّٕفمحّٔفمؼؽملعملمملسمالم٥ّأغمبماىؼملؾمل٦ّر مسػمل٧ّمصؿمل٥ّمؼعملؿزملّٕمب٢ّم,"و

مط٢ّنبموظؿملّٗ:م))م,مإذمضممللوػّٔامعمملمغؾقب٥ّمسػملؿمل٥ّماًػملؿمل٢ّمع٤ّمضؾ٢ّمؼبماظؽملّٙماٌمملرمذطّٕهم,(8)اظلؼملمملع((

م.(9)((ّٕسملؼملؽبؼؾبمجمملر

اظلؾنملممصّٔػنملمإظبمأنمبإذامجمملءمغغملّٕةممسػملهملمإسّٕابم)أعّٗ(٧ّمػملسخّٕىموضّٓمزادماظّٕض٨ّمسػملهملمُأمممممم

م.(14)سػملهملماظؾؽملمملءموػ٨ّمتعملّٓؼّٕم)اظالم(زوالمسمملئّٓمإظبم

                                                           

 .  163ــــ 2/162( الىخاب : (1

 . 164/ 2( اإلاصضع هفؿه : (2

 )أمـ(. 7/325( هخاب الػحن:  (3

 . 181:  , جذ: فسغ الضًً كباوةفي الىدى  ( هخاب الجمل(4

 ولػل مابحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي والصىاب )باء(. . 4/1984جمهُض اللىاغض : (5)

 . 2/191ىظغ : َمؼ الهىامؼ :ًُ  (6)

 . 3/393ىظغ : خاشُت الصبان:ًُ  (7)

ىظغ : ظاَغة الحظف :,  2/151شغح ابً غلُل:  (8)  . 268ٍو

  . 2/163: ىخابال( (9

 3/229ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (10)
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عّٗ(مواضرتاغ٥ّمبذمل)اظالم(مٕمميؽملّٝمع٤ّمبؽملمملئ٥ّمؼبمسّٓدمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظؽملق٦ّؼهملمتؽملغملريم)أمإنمبمممممممم

مػع٤ّماظشمل٦ّؼ٢ّؼم:(1)غزملؿملنملمب٤ّمرؽببمملحمع٤ّمذظ١ّمض٦ّلماظرملمملسّٕ

مممَتطمِلُرُبماظرملؼملُسمطاَدٔتمحؿىمٔبؾأبكمممَضِؾػمَلهمواألِعِسماظؿمَلِوَممَوضظملُتموإغيممممممممممممم

ب٦ّامظ٥ّمع٤ّمض٦ّاسّٓمؼبمتضملّٓؼ٢ّمعمملمب٦ّقبمود٦ّاهممػّٓػّٔاماظرملمملإظبممضبؿغملؼمل٦ّامطمملنمسػمل٧ّماظؽملق٦ّؼنيمأنؿبمممممم

مجؽب مأغؾمل٣ّ مإال مؼـبّٕؿبوض٦ّابّٛ مسمملدتؾمل٣ّ مسػمل٧ّ ممذػؾ٦ّاممل مذظ١ّإظب مؼؿلمتفملوؼ٢ّ ماظيتممبممل ماظعمل٦ّاسّٓ موتػمل١ّ ّ٠

م مسّٓنبوضضمل٦ّػممل, مصعملّٓ مظّٟاِّ)وا مظم(اظالم)و(, مال مؼغمل٦ّنممب٢ّمػملؿضملّٕؼّٟزائّٓة مػّٔا موسػمل٧ّ ظػملؿ٦ّطؿملّٓ,

ربؼملّٓمربؿمل٨ّماظّٓؼ٤ّمماحملعمل٠ّؽبمأواص٠ّموأغممل,م(2)خّٕىمشريمػّٔهماظيتمصؿمل٥ُّأم(الم)ذملتضملّٕؼّٟم)أعّٗ(مب

مواسؿربواما٦ٌّج٦ّد,مأظطمل٦ّامالغؾمل٣ّمعؽملؾمل٣ّ,مسفؿملنملمضمملل:))موػّٔا;مإذمؼبمادؿطملّٕاب٥ّمع٤ّمػّٔاماظؿ٦ّجؿمل٥ّ

م.(3)اٌضملّٓوم((

ظّٔامصمملظعمل٦ّلمم;أومتل٦ّؼطمل٥ّمالمميغمل٤ّمدصضمل٥ّماظؿغملػملّٟمؼبمتفملوؼ٢ّمػّٔاماظرملمملػّٓمواضّّفبمأنمبموؼؾّٓوممممممم

;مإذمؼ٥ّماآلخّٕاب٤ّمعمملظ١ّمؼبمرأمإظؿمل٥ّمذػنملعّٗ(مؼبمحمملظهملماضرتاغ٥ّمبذمل)ال(موج٥ّمععملؾ٦ّلمضّٓمبؾؽملمملءم)أ

مبمملتظملمملق,مُأسّٕبمو"اظالم"م"اِّظّٟ"مضمملرنمأومُأضؿملّٟؽبمأومصؾبطملىبّٕمأومُطلّٕمأومغؾبغملخملّٕمصكملنحمضمملئػمًلممل:م))صّٕمب

:مبمملظعمل٦ّلاظلؿمل٦ّر٨ّمموأذمملرمإظؿمل٥ّ,مم(5)مملؼسملـبوتمملبضمل٥ّمسػمل٧ّمػّٔاماظّٕض٨ّمأم,(4)((هلؼملمملمناٌعملمملِرمينؽببؾبمورمبممل

م(6)((موع٤ّماظضملّٕبمع٤ّمؼلؿزملقنملماظؾؽملمملءمعّٝ"ال"م)...(ممملشمملظؾـبمبؽبسُِّٕأم"ال"مضمملرنمصكملنؿبم:م))بمملظعمل٦ّل

مسملّّ.تقبجمملءمع٤ّمذظ١ّمطؼملمملمامتفملوؼ٢ّمعمملإظبممسؼملّٓواؾمل٣ّم,مشريمأغقبم(6)((

دؿمملذمسؾمملسمحل٤ّمصغملمملنمظأُلمؼ٥ّمؼبمػّٔهماٌلفملظهملاظّٓرسماظؽملق٦ّيمايّٓؼىملمرأمبّٓىوضّٓمأمممممممممم

مسػمل٧ّماظغمللّٕمسؽملّٓماالضرتانمبذمل)ال(مفملصؿمل٥ّماب٤ّمعمملظ١ّموعؿمملبضملؿمل٥ّ,مصمواص٠ّمسب٦ّيوبمت٦ّجؿمل٥ّفب ماظؾؽملمملء جمملز

                                                           

, حمؼ وجدلُم: صاووص ؾلىم :, والبِذ في 4/1984وجمهُض اللىاغض: , 60ـــــــ3/59ىظغ: الخصائص:ًُ  (1) غلى ,  9شػٍغ

ه  
َ
ْبل

َ
ـِ ك ْىَم وألاْم َُ ىٍُذ ال

َ
ُغُب .   غلى عواًت: وإوي ز

ْ
غ

َ
ـُ ح  غلى الباب ختى واَصِث الشم

 . 4/1984, وجمهُض اللىاغض : 131:)ابً َشام(, وشغح شظوع الظَب 3/60ىظغ : الخصائص:ًُ  (2)

 . 180ــــــ  1/179شغح ابً غلُل : (3)

 . 2/223شغح الدؿهُل)ابً مالً(:  (4)

 . 3/229ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (5)

 . 2/190َمؼ الهىامؼ: (6)
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م))إظبممب٢ّمذػنملم,واالضمملصهمل مأؼسملـبإنمب مسػمل٧ّماظغمللّٕ مؼبمعبؿملّٝاِّحل٤ّمبؽملمملؤه ,موػ٦ّم(1)((أح٦ّاظ٥ّمممل

مصمملئنملمودػملؿمل٣ّمؼقملؼّٓهمعمملمجمملءمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمع٤ّمذ٦ّاػّٓ.مرأي

م

مس٤ّمج٦ّابـبمملعضملمملوؼهملمإظبممظ٥ّم(مؼبمطؿمملبلب٥ّ)ظهملمض٦ُّظ٦ّؼهملمسػمل٧ّمػّٔهماٌلفملػمَلصؼمل٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظضملؽبممممممممم

م.(2)((َأِعِسمَعؽمَلضمِلُؿَكمَعامَاْظؿمَلِوَممَظُأِسشمٔلؿمَلَكمَأُطِنمَظِممَصِإٚغيمَاظرمٖلاِمإىلممَرػمَلُؾَكمَوَأٖعا:م))إظؿمل٥ّمعؽمل٥ّمطؿمملبلب

,محؿ٧ّمؼؾمملؼضملؽب٥ّاظرملمملممم٥ّمواظؿملـبمملمسػمل٧ّصبضملػمَلمأنؿب()عمملممامع٤ّماإلّٕارـبطمملنمعضملمملوؼهملمضّٓمرػملنملمعكبمممممممم

احملمملصصملهملمسػمل٧ّمإظبممعمملممغمملزّٕفبوادؿؼملّٕارؾبمعؽملّٝماإلم.واظّٕصّٚمعمملممواحّٓـباموػ٦ّماٌؽملّٝاإلموطمملنمج٦ّابؾب

ٕمؼغمل٤ّمشّٕضماإلعمملمم;مإذمػ٨ّمإٌّادةم,موبؾملّٔامتغمل٦ّنمدالظهملماظصملّٕفمسػمل٧ّماظؿؽملغملري(3)دؼ٤ّمآمتضملمملظب

مطّٕمبمِّنمبماظؿمل٦ّمماظّٔيمدؾعمل٥ّ;إظبممذمملرةاإل ,مبالمجّٓوىاظشملػملنملمعّٕاتمعؿضملّٓدةممػّٔارمعضملمملوؼهملمإمنممل

سػمل٧ّممدظؿمل٢ّموػّٔا,ماظظملضمل٢ّم)عؽملّٝ(مملمسػمل٧ّماظغمللّٕموسمملعػمل٥ّمعملّٓمجمملءمعؾؽملؿملـبص)أعّٗ(موتؽملغملريهمموعّٝمسؼمل٦ّم

ؼ٦ّاص٠ّمض٦ّاسّٓػ٣ّمع٤ّماظرتاثممعمملمالرمّٓؿبوإصّٕارػ٣ّمسػمل٧ّمػؽبمغعملّٙمادؿعملّٕاءماظؽملق٦ّؼنيمؼبمػّٔهماٌلفملظهمل

مملمصؾمل٦ّمعؾينم:م))مصكملنمطمملنمزًّٕصمملج٨ّمضّٓمغب٢ّمذظ١ّمسػمل٧ّماجملمملز,مصعملممللاظّٖجقبم,مسػمل٧ّمأنمباظػملطمل٦ّي

تّٕؼّٓممّٕؼّٓمب٥ّماظؿمل٦ّمماظّٔيمضؾ٢ّمؼ٦ّع١ّمواآلخّٕم:مأنؿبأحّٓػؼملممل:مأنمؼؾبم:سػمل٧ّماظغمللّٕموؼغمل٦ّنمظ٥ّمعضملؽملؿملمملن

م.م(4)((ماممؼ٦ّع١ّ,موذظ١ّمالمؼغمل٦ّنمإالمذبمملزـبب٥ّمعمملمتعملّٓقب

م

عّٕمايغمل٦ّعهمل:مٌّمملماضشملّٕبمسػملؿمل٥ّمأصقمملب٥ّمؼبمأم()ض٦ّظ٥ّمموع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظضملػمل٦ّؼهملمأؼسملـبمملممممممممم

مزّٕفمزعمملنمم,(5)((َعْأُعورًامَاْظؿمَلِوَممَصَأِصَؾِقُتمَأٔعريًامَأِعِسمُطؽمِلُتمَظعمَلِد)) م)أعّٗ( عؾينمسػمل٧ّممصذمل

ؼبممعريفبع٤ّمذظ١ّمأغ٥ّمأم()ذمٕمؼغمل٤ّمععملزملّٓهم;مإ(6) ,موػ٦ّمغغملّٕةسمملعػمل٥ّماظظملضمل٢ّم)طؽملومل(ماظغمللّٕ,

مماظؿمل٦ّمماظّٔيمدؾ٠ّمحّٓؼـ٥ّ.م

                                                           

 . 2/282الىدى الىافي: (1)

 . 15/117شغح )اإلاػتزلي( :  (2)

 . 4/180, وشغح )اإلاىؾىي( : 18/247, ومنهاج البراغت)الخىئي( : 4/391ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (3)

 . 2/400: )ابً غصفىع(شغح حمل الؼحاجي (4)

 . 11/29شغح )اإلاػتزلي( :  (5)

6) ًُ  ههج البالغت, فالح عؾٌى خؿحن ) ىظغ : مىصىباث ألاؾماء في( 
ُ
 . 93ػغوخت صهخىعاٍ مسؼىػت( :أ
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َاْظؿمَلِوَمممُؼِرَجمَظِممَاْظضمُلؼمُلِرمٔعَنمَأِعِسمَصاَتمَعاسػمل٧ّماظؿعمل٦ّى:م))م(مؼبمايّٚىبوعؽمل٥ّمض٦ّظ٥ّم)ممممممممم

مس٤ّمسؾمملرةماظضملؼملّٕمِّنقب ٤ّمأومربّٓد;))ؼّٓلمسػمل٧ّمعضملؿملمبم)أعِّٗ(مزّٕفمزعمملنمغغملّٕةمالذمل,مص(1)((َرِجضمَلُؿُه

متّٕىم(2)اظّٔات((مضمملرقبمشريمعؿقبزمل٢ّمط٣ّقبماظّٖقبعمملنمومعّٓقبت٥ّمومايؿملمملةمزعمملن م,موػ٦ّمطؼملممل مملمعؾؽملؿملـبضّٓمجمملء

ممسػمل٧ّماظغمللّٕمسمملعػمل٥ّماظظملضمل٢ّم)صمملت(.

م

متعملّٓمبمممممم ماظؽملق٦ّؼهملمإظبمممشبػملّٙمممممل تؽملغملريم)أعس(مالمميؽملعمعنممإٖن:مبمملظعمل٦ّلتضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓة

م.ماموغصملؼمّلاغـّرمويفمطالمماظضملربميفمغؾملجماظؾالشةمذظكمبؽملائهمسػملىماظغمللرمظورود

م

م

م

م

م

م

 جىاس استعًبل )يهًب( ظزفيخ:انسبثعخ:  ادلسأنخ
م)عممل()      ممبضملؽمل٧ّ مجمملزعهمل مذّٕط مأداة متّٓلنبم;عؾملؼملممل( مػ٨ّ مواظضملؼمل٦ّممظّٔا ماإلبؾملمملم وأعمملمم,(3)سػمل٧ّ

,م(4)صؼملؽملؾمل٣ّمع٤ّمضممللمبؾلمملرؿؾملمملموعؽملؾمل٣ّمع٤ّمضممللمبرتطؿملؾؾملمملم,اظؽملق٦ّؼنيمضّٓماخؿػملظمل٦ّامصؿمل٥ّمبؽملمملؤػمملمصكملنمب

,مبكملمسؿملؿؾملمملّّماظعمل٦ّلمؼّٕجىبموحمملص٢ّمػّٔاماًالفمخالفمآخّٕمؼبمتزملؽملؿملظملؾملمملم,مصؼملّٔػنملماىؼملؾمل٦ّر

مظػملرملّٕطمتّٓخ٢ّموحّٕوصؾملمملموػ٨ّماجملمملزاةمبمملبمػّٔاد:))صؿملؾملمملمسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهمل,مضممللماٌربمبمدومنمملمدالظهمللب

م"٧ّأغقب"وم"عؿ٧ّ"وم"أؼ٤ّ"ماظصملّٕوفمع٤ّمس٦ّاعػملؾملمملمصؼمل٤ّمشريهمظ٦ّض٦ّعماظرمل٨ّءموض٦ّعماظرملّٕطموعضملؽمل٧ّ

                                                           

 . 252ــــــــ 7/251( شغح )اإلاػتزلي(: (1

 .8/68: (( منهاج البراغت )الخىئي(2

,  313:, أبى غلي الفاعس ي, صعاؾت وجدلُم: صالح الضًً غبض هللا البغضاصًاثاإلاؿائل اإلاشيلت اإلاػغوفت بىظغ : ًُ  (3)

 . 4/1863, واعحشاف الظغب:  4/88اليافُت: وشغح الغض ي غلى

)ابً , وشغح اإلافصل 313, والبغضاصًاث: 60-3/59: الىخاب: مظَب ىظغ َظا الخالف واللائلحن بيّلِ ًُ  (4)

 . 3/137, واإلاؿاغض: 613-612, والجنى الضاوي: 43-7/42:ٌػِش(
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مأنقبم,(1)(("معؾملؼملممل"وم"أي"وم"عممل"وم"ع٤ّ"ماِّمسمملءموع٤ّ"محؿملـؼملممل"و مٕممسػمل٧ّ مضؾػمل٥ّ مع٤ّ دؿملؾ٦ّؼ٥ّ

معـػملؾملممل,م;(2)ّٓادمأدواتماظرملّٕطؼّٔطّٕػمملمؼبمسكب مسؽملّٓهمعّٕطؾهملمع٤ّم)عممل(مأسعملؾؿؾملممل أومػ٨ّم)ع٥ّ(ممِّغؾملممل

م.م(3)تػملؿؾملممل)عممل(

ؽملهملمعضملؽمل٧ّماظرملّٕط,م)عؾملؼملممل(مالمدبػمل٦ّمع٤ّماظصملّٕصؿملهملماٌؿسملؼملقبمأنمبإظبممع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمل٣ّضكبوذػنملممممممممم

ماظغملػملؼملهملموػّٔهمطالع٥ّ:))موػّٔامغّٙنبذظ١ّ,مإظبممرمع٤ّمأذمملرؼؿزملّٓمبم(مػذمل538)ت:وظضمل٢ّماظّٖزبرملّٕي

موضبلنملمع٦ّضضملؾملممل,مشريمصؿملسملضملؾملمملماظضملّٕبؿملهمل,مػمل٣ّسكبمؼبمظ٥ّمؼّٓؽبمالمع٤ّمصؾملمملقّٕقبؼؾبماظيتماظغملػملؼملمملتمسّٓادمؼب

ممع٤ّموػّٔامأسشملؿملؿ١ّ,مجؽؿينمعؾملؼملمملموؼعمل٦ّلم,"عمملمعؿ٧ّ"ممبضملؽمل٧ّم"عؾملؼملممل" مطالممع٤ّموظؿملّٗوضضمل٥ّ

م.(4)ذ٨ّء((مؼبماظضملّٕبؿملهملمواضّٝ

ع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظؽملق٦ّؼهمل,مصعملّٓممبشملمملئظملهملمملمهلمملمعضملؽمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمربؿفـبمثؾوملؽبأمطمملنماب٤ّمعمملظ١ّمضّٓومممممممم

مس٤ّمداظؿفّٕقبمظّٖوممؼب"مع٤ّ"معـ٢ّ"معؾملؼملممل"و"معممل"مصبضملػمل٦ّنماظؽملق٦ّؼنيمؿملّٝحمبّٕأؼ٥ّمضمملئػمًلممل:م))عبصّٕمب

محمملمتموطعمل٦ّلم(...)اظضملّٕبممع٤ّماظظملزملقمملءمأذضملمملرمؼبمثمملبوملمزّٕصنيممملؼملادؿضملؼملمملهلمأنمعّٝماظصملّٕصؿملهمل

مم:اظشملمملئ٨ّ

مممممممم(5)((أِجؼمَلضملاماظٖذٚممُعؽمِلَؿؾملىمغاالموَصِرَجَكمممُدِؤَظُهمَبشمْلؽمَلَكمُتضمِلٔطمَعؾمِلؼملاموإٖغَكممممممممممممممم

م.(6)مأؼسملـبمملموإظبمسب٦ّمػّٔامأذمملرماظّٕض٨ّ

مأنمبمممممممم مإرالقمؼعملؿملىب:٦ّلماب٤ّمعمملظ١ّضمواظصملمملػّٕ مصؿمل٥ّ مأ)عبؿملّٝماظؽملق٦ّؼني( اظّٖزبرملّٕيمع٤ّممنمبّٓه

)عؾملؼملممل(مذّٕرؿملهملمزّٕصؿملهمل,مطؼملمملمأطّٓمػّٔاماٌضملؽمل٧ّممسّٓىبإظبممبضملّٚماظؽملق٦ّؼنيمضّٓمذػنملمأنمبإظبممضؾػمل٥ّمأذمملر

ػمملممب٤ّمسّٓمبمطملؿظملّٕمػّٔامالب٤ّمعمملظ١ّمبلؾنملمسّٓممتزملّٕؼّّماظّٖزبرملّٕيؼؾبمض٥ّّٓم,مسػمل٧ّمأغمبمأؼسملـبمملماظّٕض٨ّ

م.زّٕصؿملهمًل

                                                           

ىظغ :  2/46اإلالخظب: (1)  َغ الجغحاوي, جذ: واظم بدغ اإلاغحان, غبض اللاًظاحاإلالخصض في شغح ؤلا هخاب , ٍو

, واإلاؿاغض  609, والجنى الضاوي:  3/1625, شغح اليافُت الشافُت: 7/42:)ابً ٌػِش(وشغح اإلافصل, 2/1108:

مؼ الهىامؼ: 3/137:  . 2/547, َو

 . 3/56ىظغ: الىخاب:ًُ  (2)

 . 60ــــــــ  3/59:  ىظغ : اإلاصضع هفؿهًُ  (3)

ل  الىشاف (4) ىظغ : البدغ اإلادُؽ: 2/146: غً خلائم غىامع الخجًز  . 5/430, والضع اإلاصىن: 5/149, ٍو

شػغ خاجم بً غبض هللا الؼائي  والبِذ الشػغي مً الؼىٍل , صًىان , 1627ـــــــ 3/1625شغح اليافُت الشافُت: (5)

, صىػت ًديى بً مضعن الؼائي, عواًت :َشام اليلبي, صعاؾت وجدلُم  . 174:: ص. غاصٌ ؾلُمان حماٌوأزباٍع

 .284, والاؾخلغاء الىاكص: 2/547َمؼ الهىامؼ:,و  4/89شغح الغض ي غلى اليافُت:ًىظغ :  (6)
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مّٝماب٤ّؾبؾقبؿؽبع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمسػمل٧ّمغب٢ّم)عؾملؼملممل(مسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّماظصملّٕصؿملهمل,مصعملّٓمتؽبمسّٓدفبوضّٓماسرتضممممممممم

مطؼملمملمِّغ٥ّمحفهمل,ماِّبؿملمملتمػّٔهمؼبمأرىموالمممل:))ضمملئػمًلبمملهمؼبمذظ١ّموردمبمسػملؿمل٥ّمأم(مػذمل686)ت:اظؽملمملز٣ّ

مبؿملمب(1)((بمملٌزملّٓرمتعملّٓؼّٕػؼملمملمؼزملّّمطّٔظ١ّمزعمملن,مبصملّٕفمصؿملؾملمملم"عؾملؼملممل"وم"عممل"متعملّٓؼّٕمؼزملّّ ٤ّم,ث٣ّ

مزّٕصنيمدؾنملمتّٕجؿملقكب مذظ١ّمصعملمملل:))ِّنمؼبمط٦ّغؾملؼملممل مسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمعّٝمج٦ّاز ٥ّمعضملؽمل٧ّماٌزملّٓرؼهمل

٧ّمغملؽملمبؼؾبمنؿبعزملّٓرؼ٤ّ;مِّغ٥ّمالمعمملغّٝمأمفمط٦ّغؾملؼملمملمملممبمملمالمؼضملّٕص٥ّمعبؿملّٝماظؽملق٦ّؼنيمخبالاموض٦ًّظذّٔوذـب

مس٤ّ موعؾملؼملممل" معممل, م" مأمبذمل مع٤ّ معمملغّٝ مال مطؼملممل ماظرملّٕط مصضمل٢ّ مب٥ّمغملؽملمبؼؾبمنؿبعزملّٓر ماٌظملضمل٦ّل مس٤ّ مبؾملؼملممل ّ٧

م.(4),مواظلؼملنيمايػمليبم(3)ب٦ّمحؿملمملنأمّٓمػّٔاماالسرتاضؽبؼمب,وأ(2)المصّٕق((;مإذموسب٦ّه

مظؿملّٗمدضؿملعمًلمنمبأموؼؾّٓوممممممممم ماظؽملمملز٣ّ مإمملاسرتاضماب٤ّ مإغمب; مزؽملمبإظبممؼبمردىبهمادؿؽملّٓم٥ّذ مشريمعممل ّ٥

مػ٦ّمذظ١ّمص٦ّج٥ّماظصملّٕصؿملهملمؼبممخالفعضملّٕوفمسؽملّٓمعبؿملّٝماظؽملق٦ّؼني,موايممللم )عؾملؼملممل(مواردمطؼملممل

مالمظؿمل٥ّمشريماب٤ّمعمملظ١ّمطمملظّٕض٨ّ,موػ٦ّموج٥ّمجمملئّٖموظؿملّٗمممؽمل٦ّسـبذمملرمإوج٥ّماظرملّٕرؿملهملمأ ممل,موبؾملّٔا

زبمملظظمًلمملم,موهلّٔامأخّٔمغمملزّٕماىؿملّ٘مبّٕأيماب٤ّمعمملظ١ّ,م٧ّمعضملؽمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمميؿؽملّٝمت٦ّجؿمل٥ّم)عؾملؼملممل(مسػمل

))واظصملمملػّٕمَأنمبمعمملمضمملظ٥ّماٌزملؽملّٟمامسػمل٧ّماب٤ّماظؽملمملز٣ّ,مصعملمملل:مذؿملك٥ّمأب٨ّمحؿملمملن,مورادهبمبّٔظ١ّمرأيؽب

ّٓهمطؼملمملمضػملومل:مإغمب٥ّمالمأوظبموأضّٕب,مواظشملؾمملعمتعملؾػمل٥ّ,مخبالفمعمملمذطّٕهموظّٓه,مواٌزملؽملّٟمؼعمل٦ّلمظ٦َّظ

َأنمبمؼؾبغملؽملقب٧ّمبؾملؼملمملممعمملغّٝمع٤ّمَأنؿبمؼؾبغمَلؽملمب٧ّمبذملم"عممل"مو"عؾملؼملممل"مس٤ّمعزملّٓرمصضمل٢ّماظرملّٕط,مطؼملمملمالمعمملغّٝمع٤ّ

أغمملمأض٦ّلمالمعمملغّٝمع٤ّمَأنؿبمؼؾبغملؽملقب٧ّمبذمل"عممل"مو"عؾملؼملممل",مس٤ّمزعمملنمصضمل٢ّماظرملّٕط,مطؼملمملمالمس٤ّماٌظملضمل٦ّل,م

إظبمماحؿغمل٥ّ٣ّمضّٓمغمملزّٕماىؿملّ٘مأغمبع٤ّمإجمملزةمماٌظملؾمل٦ّمم.(5)عمملغّٝمع٤ّمَأنؿبمؼؾبغملؽملقب٧ّمبؾملؼملمملمس٤ّماٌظملضمل٦ّلمب٥ّ((

مس٤ّمعزملّٓرمصضمل٢ّماظرملّٕط,مواٌظملضمل٦ّلؼملممل(م٧ّمبذمل)عممل(مو)عؾملامَأنمبمؼؾبغملؽملقبصػملؼملمملمطمملنمجمملئّٖـبم,وج٥ّماٌرملمملبؾملهملإظبم

مؼؾب مَأنؿب م)عممل(غملؽملقبطمملنمع٤ّمبمملبمأوظبمج٦ّاز معمملمم,أؼسملـبمملمو)عؾملؼملممل(مس٤ّمزعمملنمصضمل٢ّماظرملّٕطم,٧ّمبذمل وػّٔا

ض٦ّلممعؽملؾملمملمعملّٓماحؿيملماب٤ّمعمملظ١ّمإلجمملزت٥ّمتػمل١ّمبضملّٓدمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظرملضملّٕؼهملص;مّٓهماظلؼملمملعمأؼسملـبمملأطَّ

مؼع٤ّماظغملمملع٢ّػم:(6)اظرملمملسّٕمرظملؿمل٢ّماظطملؽمل٦ّي

                                                           

 , ولم أحض عأي ابً الىاظم َظا في شغخه غلى ألالفُت. 4/69: )ابً مالً(شغح الدؿهُل (1)

 .  70-4/69:هفؿهاإلاصضع  (2)

 . 5/149ىظغ : البدغ اإلادُؽ: ًُ  (3)

 . 5/430ىظغ :الضع اإلاصىن:ًُ  (4)

 .6334-9/6334: جمهُض اللىاغض( 5)

 . 133:, شغح ألاصمعي,جذ: خؿان فالح أوغليصًىاهه,  والبِذ في:  3/1627: شغح اليافُت الشافُت:  ىظغ ًُ  (6)
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مُؼِلؼملِعمملممبامُؼلؼمٔلِعمؼضملِشمَعؾملؼملامممممممممؼٖدسيمُذَؿؿملٍممأبامأٖنمُغؾٔٓؽتمممممممممممم

مػع٤ّماظؾلؿملّٛؼم:(1)وض٦ّلمدمملسّٓةمب٤ّمجقملبهملم

مَترمٔلِممبارٍقمعنمُأُصعمًلامُتزمٔلِبمَعؾمِلؼملامممممماِوَؼٌةرمَصؾمِليمعإءمطٖلمُأؤبؿمَلِتمضدممممممممممممم

اظؾؿملوملمضّٓممزّٕصؿملؿؾملمملمػؽملمملمأنقبّٓم,مومممملمؼقملؼىب(2))مأيموضوملمتزملنملمبمملرًضمملمع٤ّمأص٠ّ(م:واٌضملؽمل٧ّمممممممم

م.(3)مأؼسملـبمملم...(نملؿبزملكبويمبػملظملّٜم)عؿ٧ّمتؾبرؾب

مصفملوقبموٕمؼّٕتِّٚمممممممممممم ماظؾؿملوملؽباٌمملغضمل٦ّنمػّٔا عظملضمل٦ّلم)تزملنمل(,ممصؿمل٥ّم)عؾملؼملممل(منمبسػمل٧ّمَأمظ٦ّامػّٔا

مظ متظمللري مبمملرق( مزّٕف,و)ع٤ّ مأذمل)عؾملؼملممل(و)اصعملممل( مب, معؿضملػمل٠ّ مػؾملؽملمملذملو م)ع٤ّ( مصؼملضملؽمل٧ّ م)تزملنمل(,

 .(4)ماظؿؾضملؿملّٚ,موسػمل٧ّمػّٔامؼغمل٦ّنمعضملؽمل٧ّماظؾؿملومل:م)أيمذ٨ّءمتزملنملمؼبمأص٠ّمع٤ّماظؾ٦ّارقمترمل٣ّ(

اظشملّٕفمسؽمل٥ّ,مسػمل٧ّمحنيممطملّٚمبؼؾبمالمميغمل٤ّمأنؿبمّٟمؼبمتفملوؼ٢ّمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓمواضّّفباظؿغملػمّلمإنمبممممممم

صبّٕيمسػمل٧ّمدؽمل٤ّممصؾمل٦ّ,م,موػ٦ّمأض٢ّنبمتفملوؼػمًلمملموتعملّٓؼّٕـباغب٢ّم)عؾملؼملممل(مسػمل٧ّماظّٖعمملنمالمتغملػملّٟمصؿمل٥ّمنمبأ

مؼبماظؿعملّٓؼّٕاظضملّٕبؿملهملموض م٦ّابشملؾملممل ماظيتمهؿؼمل٢ّمتعملّٓؼّٕؼ٤ّمعمملماظؽملق٦ّؼ٦ّنمؼّٕجكبقب;مإذ ق٦ّنمؼبماظرمل٦ّاػّٓ

ت٦ّجؿمل٥ّمم,موالمذ١ّمؼبمأنمب(5)اظّٔيمالمؼؿضملمملرضمعّٝمض٦ّاسّٓمسب٦ّؼهملمأدمملدؿملهملمسػمل٧ّماٌضملؽمل٧ّمطمملنمأدلمب

سّٓدمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظرملضملّٕؼهملماظيتمؼؿسملّّممإظبؼلؿؽملّٓممصؾمل٦ّ)عؾملؼملممل(مسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمع٤ّمػّٔاماظعملؾؿمل٢ّ,م

مجػملؿملـب ماظؽملق٦ّؼنيعضملؽمل٧ّماظّٖعمملنمصؿملؾملممل مؼقملطّٓمػّٔامى٦ّء م,موممممل مواظؿفملوؼ٢ّ,موظ٦ّمطمملغوملمإظبممممل اظؿعملّٓؼّٕ

م.(6))عؾملؼملممل(مؼبمتػمل١ّماظرمل٦ّاػّٓمجمملرؼهملمسػمل٧ّمعمملمضضملّٓوامظ٥ّمٌمملمصضملػمل٦ّامػّٔا

تفملوؼػمل٥ّم,مومعؾملؼملممل(مسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمالمميغمل٤ّمدصضمل٥ّمأغب٢ّم)منمبأإظبممهممذطّٕؾبتعملّٓقبمشبػملّٙممممملممممممم

مسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهمل مالمميؽملّٝمع٤ّمغبػملؾملممل مسػمل٧ّماٌزملّٓرؼهمل مؼبمبضملّٚماظرمل٦ّاػّٓ موت٦ّجؿملؾملؾملممل مإذ متّٕدم; ضّٓ

م.م(7)ظملؾمل٣ّمع٤ّمسؾمملرةماب٤ّمعمملظ١ّوػّٔامعمملمؼؾبمزّٕصؿملهمًل

                                                           

أبي الحؿً , صىػت أبي ؾػُض الؿىغي, عواًت شغح أشػاع الهظلُحنهخاب  . والبِذ في 435مغني اللبِب: ىظغ :ًُ  (1)

صب: , وزؼاهت ألا  3/1128:الىدىي غً أبي بىغ الحلىاوي, جذ: غبض الؿخاع أخمض فغاج, مغاحػت: مدمىص أخمض شاهغ

8/163 . 

مؼ الهىامؼ:  436ىظغ : مغني اللبِب : ًُ  (2)  .  8/165,وزؼاهت ألاصب:  2/548, َو

ذ: ًُ  (3)  . 1/479ىظغ : شغح الخصٍغ

 . 286, والاؾخلغاء الىاكص: 8/165صب :, وزؼاهت ألا  436ِب : ىظغ : مغني اللبًُ  (4)

 . 85كؿامها: أ, والجملت الػغبُت جألُفها و  802-799ىظغ : مغني اللبِب: ًُ  (5)

ىظغ :( 6)  . 4/429:الىدى الىافيًُ

 . 4/69:)ابً مالً(ىظغ : شغح الدؿهُلًُ  (7)
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معمملظ١ّماِّذرتإظبمم()مظ٥ّمظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعمملمجمملءمؼبمطؿمملبوع٤ّمذ٦ّاػّٓمػّٔهماٌلفملمممممممم

م.(2)((ُطٖؿأبَكمعِنمسؿملٕبمصؿطملابؿملَتمسؽملهمُأظزعؿهوعؾملؼملامطاَنميفم:م))ضممللمصؿمل٥ّم(1)()ضمل٨ّاظؽملكؿب

مملهمظألذرتماظؽملكضمل٨ّمحؿملؽملؼملمملموّظم()أواعّٕمطؿؾؾملمملماإلعمملممموأػّٔاماظؽملّٙمع٤ّمعبػملهملموصمملؼمملمممممممممم

دػمل٦ّبمذّٕر٨ّممملمسػمل٧ّمذظ١ّمبفمُلّٓظيبؿقبمملب٥ّمع٤ّمسؿملنملمعؾبمملمؼغمل٦ّنمؼبمُطؿطملمملص٢ّمسؼملقباظس٤ّممصؿملؾملمملمعزملّٕ,مؼؽملؾملممله

وضمملت,مع٤ّماِّموضومللبمحزمل٦ّلمتػمل١ّماظطملظملػملهملمعؽمل٥ّمؼبمأيىبغؾملؿمل٥ّمس٤ّمسّٓمممؼّٕؼّٓمبّٔظ١ّرت٥ّم)عؾملؼملممل(,متزملّٓمب

مػؾملؽملمملمزّٕصؿملهملم)عؾملؼملممل(مؼضملّٖزمملب١ّمع٤ّمسؿملنملمصؿطملمملبؿملوملمسؽمل٥ّمأظّٖعؿ٥ّ(,مومممملمواظؿعملّٓؼّٕ)عؿ٧ّمطمملنمؼبمطؿقب

ماظّٔيمؼّٓلمسػمل٧ّمأنقب مسػمل٧ّماظّٖعمملنمج٦ّابماظرملّٕط)أظّٖعؿ٥ّ( ماظؿطملمملص٢ّمس٤ّمسؿمل٦ّبممودالظؿؾملممل ادؿؼملّٕار

٥ّماظؽملعملّٙمواظضملؿملنملمسػمل٧ّماظ٦ّاظ٨ّماظّٔيمميـػمُلمػّٔامؼؽملضملغملّٗظّٖوممذظ١ّمعؽملؾمل٣ّم,مث٣ّمإظبمممملبمؼقملديؿقباظغمُل

موظضمل٢ّقب مماظغملمملتنمل, ممورودمأؼسملـبمملمزّٕصؿملؿؾملمملمؼعمل٦ّقبيعممل مبضملّٓػممل ماظرملّٕط ماٌصضمل٢ّ مأنمبمم,٨ّمملضبزملؿملطملهمل سػمل٧ّ

مأ ماظؽملق٦ّؼمبهمل ماظعملمملسّٓة مؼب ٌُسملمملرعمنؿباظرملمملئّٝ ما ممؼػملؿملؾملممل ماظؽملّٙنب مػّٔاممأوضّّ,وػّٔا مج٦ّاز مسػمل٧ّ دظؿمل٢ّ

م.مموع٤ّمتؾضمل٥ّاب٤ّمعمملظ١ّممعّٔػنملؾبمّّمظّٓيمب,وبؾملّٔامؼرتجمب(3)دػمل٦ّبموصزملمملحؿ٥ّماُِّ

ماظرمل٦ّاػّٓممممم مم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبموع٤ّ مض٦ّظ٥ّ مم()أؼسملـبممل مؼمل٥ّغمَلإحّٓىمحكبؼب مَأِػاًل,م)): مَوظػملرمٖلٚر مٔظػمْلَكؿمِلِر ِإٖن

م.(4)َصؼمَلؾمِلؼمَلامَتَرْطُؿؼمُلوُهمٔعؽمِلؾمُلؼمَلامَطظمَلاُطؼمُلوُهمَأِػػمُلُه((

مبفملنمبمدؿملمملقؼبمم()عمملماإلض٦ّلممممممممممم ماظرملّٕ ممظغمل٢ّدملماظرتشؿملنملمؼبماًريمواظؿؽملظملريمع٤ّ ذملمعؽملؾملؼملممل

أػػمل٥ّمدؿملغملؿظمل٦ّنمب٥ّ,موطّٔظ١ّماظرملّٕمصؼملؿ٧ّمتّٕطؿؼمل٦ّهمم,مصؼملؿ٧ّمتّٕطؿ٣ّماًريمصكملنمبممملأػػمًلمذملاًريمواظرملّٕم

,موبؾملّٔام(5)اًريموؼؾؿضملّٓمس٤ّمصضمل٢ّماظرملّٕمطبؿمملرمصضمل٢ّؽبمسمملض٢ّمبفملنؿبمهّٔؼّٕمظغمل٢ّىبمػّٔاوؼبمم.ِّػػمل٥ّمَكتؾبِّٕ

اِّعريممغّٙمبمذمملرحـبمملموػّٔامعمملمأدظبمب٥ّماظّٕاوغّٓيم,وإٌّجمبقهملموبؾملّٔامتغمل٦ّنمزّٕصؿملهمل)عؾملؼملممل(ػ٨ّمإٌّادة

                                                           

ى  مالً بً الحاعر بً غبض ٌغىر الىسعي, اإلاػغوف (1 بالشتر: أمحر, مً هباع الشجػان. وان عئِـ كىمه. أصعن ( َو

م ؾىت )  ,َـــ(37الجاَلُت شهض ًىم الجمل, وأًام صفحن مؼ غلي, ووالٍ غلى " مصغ " فلصضَا, فماث في الؼٍغ

 (ؤلامام غلي)فلاٌ 
ا
ػّض مً الشجػان وله شػغ حُض,  ()لغؾٌى هللا فللض وان لي هما هىُذ  ا: عخم هللا مالي َو

ج : خؿً ألامحنألاحىاص الػلماء الفصحاء. ًىظغ :  , و  9/41: أغُان الشُػت ,  الؿُض مدؿً ألامحن, جدلُم وجسٍغ

 .5/259ألاغالم:

 . 17/76شغح )اإلاػتزلي( : (2)

(3 ًُ ت(    .   232مصؼفى الىّداؽ  ص.أ. , و مً كظاًا اللغت, 132 - 131 ,ص. شىقي طُفىظغ:  جِؿحراث لغٍى

 . 20/67شغح ) اإلاػتزلي( :  (4)

 . 5/513, وشغح )اإلاىؾىي( : 5/447ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (5)
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معؽملؾملؼملممل(( ؼبمماالدؿؼملّٕارؾبمػّٔهمع٤ّمدالظهملماظرتكماٌعملزمل٦ّدؽبمإنمب;مإذم(1)بعمل٦ّظ٥ّ:م))مصؼملؿ٧ّمتّٕطؿ٣ّمواحّٓـبا

م.موربّٓدمب٦ّضوملمعضملنيمدومنمملمحزملٍّٕحممللممط٢ّىب

م

جيوزمادؿضملؼملالم)عؾملؼملا(مت٨ّ:متضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملمبمملآلموادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓمبممصبنملممممممممم

مذظكمًةزرصؿمل مأمظورود معن موػو ماظؾالشة ماظغملرؼميفمغؾملج ماظعملرآن مبضملد ماالدؿرملؾملاد معزملادر ممصح

م.أؼسمّلامامسنمورودهميفماظرملضملرماظضملربيصسملػمًل

م

م

م

م

م

م

م

 جىاس عدو يشبركخ انفبعم نهًفعىل نّ:انثبيُخ:  ادلسأنخ
م        مػرملمملمحّٓمب مبفملغمبماب٤ّ مظ٥ّ ماظّٖعمملنمؼبم٥ّذمملرَطمثلبّٓؽبَيم٢ّاٌضملػملكبقبماظظملسملػملهملماٌزملّٓر))م٥ّاٌظملضمل٦ّل

م.م(2)واظظملمملس٢ّ((

ماذرتطماظؽملق٦ّؼ٦ّنمممممممم ماٌؿعملّٓع٦ّن,مصعملّٓمذطّٕمموضّٓ معؽملؾملممل صؿمل٥ّمذبؼمل٦ّسهملمذّٕوطمأصزملّّمس٤ّمضل٣ّ

اِّعّٕممظ٦ّض٦ّعمسّٔرم٥ِّّغمبم;اٌزملمملدرمع٤ّمؼؽملؿزملنملمعمملمبمملباظضملػملهملمواٌزملّٓرؼهمل,ممصعملمملل:م))مذَّٕر٨ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّ

إظبممرملري(مؼؾبمملدر,مصعمل٦ّظ٥ّم)ع٤ّماٌزملم(3)طمملن؟((م٣ّؽبظكبمضؾػمل٥ّمٌمملمتظمللريموِّغ٥ّمظ٥ّ,مع٦ّض٦ّعمِّغ٥ّمصمملغؿزملنمل

م٤ّماذرتاطمإصمملدةماظضملػملهمل.٥ّمسّٔر(مؼؾؿملىباذرتاطمعزملّٓرؼهملماٌظملضمل٦ّلمظ٥ّ,موض٦ّظ٥ّ)ِّغقب

                                                           

 . 3/439:)الغاوهضي(ىظغ : منهاج البراغتًُ  (1)

 . 295:  )ابً َشام(شغح شظوع الظَب (2)

 . 1/206ىظغ : ألاصٌى في الىدى :, وٍُ  1/367الىخاب: (3)
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مذّٕوًرمممممممم مذظ١ّ مسػمل٧ّ ماٌؿفملخّٕون مزاد مأنؿبُأممملوضّٓ معؽملؾملممل ممخّٕى مايّٓثؽبًطعرملمملِرؼغمل٦ّن ؼبممممل

مواحّٓـبؼفملت٨ّمصمملس٢ّمايّٓثماٌضملػملَّمنؿب,مأيمأ(1)اظظملمملس٢ّ م,ما,مسب٦ّ:مضّٕبؿ٥ّمتفملدؼؾـب٢ّموصمملس٢ّماٌزملّٓر ممل

ماظّٖزبرملّٕيمذطّٕهماظّٔيماظسملّٕبمواظؿفملدؼنملمواحّٓمػ٦ّماٌؿغملػمل٣ّم,مضممللمأب٦ّمحؿملمملن:م))وػّٔاصظملمملس٢ّم

موػ٦ّمذظ١ّ,مؼرملرتطمالم٤ّعؽبماظؽملق٦ّؼنيم٤ّعكبمب٢ّمسػملؿمل٥ّ,ممملضملـبفؼملؽبعؾبمظؿملّٗمصؿملؾملؼملمملماظظملمملس٢ّماهمملدمذّٕطمع٤ّ

مم.(3),وأطّٓمذظ١ّماظلؿمل٦ّر٨ّ(2)خّٕوف((ماب٤ّمعّٔػنمل

مسمملرفلبممملمس٤ّمصمملس٢ٍّّظ٦ّظ٥ّمإميغمل٤ّمحزملأنمبماٌظملضمل٦ّلمظ٥ّمالمػ٦ّماٌرملمملرطهملماذرتاطمتػمل١ّموتضملػملؿمل٢ّممممممممم

م.(4)هملمتعملؿسمل٨ّمحزمل٦ّظ٥ّامع٤ّمسػمّلػمل٦ّـبطمملنماظظملضمل٢ّمخؾبالمب٥ّ,موإممعمملمؼعمل٦ّمدؾنملؽب

ممإنمبممممممممم ماٌرملمملرطهمل متػمل١ّ مضّٕآغؿملهمل,مربف٦ّجادؿػملّٖام مذ٦ّاػّٓ مع٤ّ مورد مض٦ّظ٥ّممبممل متؾمملركمعؽملؾملممل

مصظملمملس٢ّ))ممؼاظّٕسّٓد٦ّرةمػمچ  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ىچ  :تضملمملظبمو

ماإلراءة" ما٦ًّف"موصمملس٢ّمتضملمملظب,مآمػ٦ّ" ماظشملؼملّٝ"و" ماب٤ّمموػّٔهم,(5)ؾ٦ّن((اٌكمملَر" حفهمل

ٕمؼؽملّٙمسػمل٧ّمعؽملضمل٥ّممضمملل:م));مإذمعّٝماخؿالفماظظملمملس٢ّماظؽملزملنملؽبؼبمإجمملزت٥ّمم(مػذمل649)ت:خّٕوف

مم.(6)ع٤ّماٌؿعملّٓعنيم((محّٓفبأ

رملضملّٕمجب٦ّازمزمملػّٕمطالممدؿملؾ٦ّؼ٥ّمؼؾبمإذمإنمبم;وفماظزمل٦ّابمصؿملؼملمملمرأىّٕفمملغنملماب٤ّمخوٕمؼؾبممممممممم

م م(7)االذرتاكسّٓم مجؽوملمحّٔرؽب, م) مسؽملّٓه ماعّٕئماظعملؿملّٗمصؿملف٦ّز مض٦ّل مظ٥ّ موؼرملؾملّٓ م( ع٤ّمػم:(8)زؼّٓ

مؼاظشمل٦ّؼ٢ّ

م!أصربامطانموعا.مَسؼمُلٍرومسػملىمبغملاّءممممَتَقٖدَرامَضِدمَدِعضمُلؾملاموسؼمِلٍرمأَممأرىممممممممممم

 .م(1)ممسؼملّٕوم(ُأػ٦ّم)ماظّٓعّٝم(موصمملس٢ّماظؾغملمملءمػ٦ّم)مرمظملمملس٢ّماظؿقّٓقبص

                                                           

, وشغح  2/645, وجىطُذ اإلالاصض: 2/53:)ابً ٌػِش(,  وشغح اإلافصل2/518, والىشاف:60: اإلافصل: ىظغ ًُ  (1)

 . 2/186ابً غلُل:

 ولم أغثر غلى عأي ابً زغوف َظا في هخبه اإلاؼبىغت. , 364ــــ 6/363البدغ اإلادُؽ: (2)

ىظغ : (3) ضة في الىدى والصغف والخؽ,  إلاؼالؼ الؿػُضةوهخاب ا 132-2/131َمؼ الهىامؼ : ًُ في شغح الفٍغ

 . 399-1/398: الؿُىػي, جذ:ص. هبهان ًاؾحن خؿحن

ىظغ : (4)  . 2/53: )ابً ٌػِش( شغح اإلافصلًُ

ذ:  (5)  . 2/195,  ومػاوي الىدى: 1/194خاشُت الخظغي:ىظغ: وٍُ  , 1/511شغح الخصٍغ

 ولم أحض عأي ابً زغوف َظا في هخبه اإلاؼبىغت في خضوص ما اػلػُذ. . 3/1383اعحشاف الظغب: (6)

مؼ الهىامؼ:ُفحىظغ : اإلاصضع هفؿه والصًُ  (7) في جفؿحر اللغآن الػظُم والؿبؼ  , وعوح اإلاػاوي 2/132ت هفؿها, َو

 . 7/111:اإلاشاوي, آلالىس ي , جذ: غلي غبض الباعي غؼُت

 .  69:  صًىاهه (8)
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مماٌمملغضمل٦ّنموسؼملّٓممممممممممم مواظعملمملسّٓإظب مؼؽمللف٣ّ ممبممل مذظ١ّ مصّٔػؾ٦ّامةتفملوؼ٢ّ موضضمل٦ّػممل, مماظيت مأنمبإظب

معل٦ّىب)خ٦ًّص مبؿملمملن مؼب ماخؿػملظمل٦ّا موضّٓ ماظضملػملهمل, مسػمل٧ّ معؽملزمل٦ّبمملن مو)رؼملضملـبممل( مصعملؿمل٢ّ:شؾملممل( متعملّٓؼّٕممممل, سػمل٧ّ

ػّٔاممنملؽبلكبرادةمرؼملّٝ(موضّٓمغؾبو)إم,ف(رادةمخ٦ّظؿمل٥ّمسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّم)مإحّٔفمعسملمملفموإغمملبهملماٌسملمملفمإ

٦ّبمملنم,موضؿمل٢ّ:مػؼملمملمعؽملزمل(3)(مػذمل685)ت:واظؾؿملسملمملويم,اظّٖزبرملّٕي,مواخؿمملرهم(2)مملجاظّٖجقبإظبممياظّٕأ

ماالس مسػمل٧ّ مظؿملّٗ مظغمل٤ّ م, ماظضملػملهمل مسػمل٧ّمػمل٧ّ مب٢ّ ماظظملمملس٢ّ, مؼب موبؿملؽملؾملؼملممل ماظظملضمل٢ّ مبني ماظػملظملصمل٨ّ ذرتاك

مواظؿعملّٓؼّٕ: ماٌضملؽمل٦ّي, مخ٦ًّص)االذرتاك متّٕوغ٥ّ مأو مرائني مورؼملضملـبصبضملػملغمل٣ّ مذػنملممل ممممل(, ػّٔامإظب

إٌّادمبذمل)ا٦ًّفمم,موضؿمل٢ّ:مإنمب(4)(ػذمل944)ت:مش٦ّغ٨ّاظّٖزبرملّٕيمؼبمرأؼ٥ّماآلخّٕ,مواب٤ّمعمملظ١ّمواُِّ

مواإل ماإلخمملصهمل مػ٦ّ مسػمل٧ّمايمملظؿملهمل(5)رؼملمملعواظشملؼملّٝ( معؽملزمل٦ّبمملن مػؼملممل موضؿمل٢ّ: مسػمل٧ّماٌظملضمل٦ّظؿملهملمأم,(6)م, و

م.م(7)ماٌشملػملعملهملمسػمل٧ّمتعملّٓؼّٕ:مظؿكمملص٦ّامخ٦ًّصمملموظؿشملؼملضمل٦ّامرؼملضملـبممل

ع٤ّماظؿعملّٓؼّٕموظبموسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمَأم,تعملّٓؼّٕموتفملوؼ٢ّإظبممتػمل١ّماظ٦ّج٦ّهمحبمملجهمللبماظصملمملػّٕمأنمبمط٢ّمبمممممممم

اظؿفملوؼالتمبضملؿملّٓةممتػمل١ّمنمبس٤ّمأمملم,مػّٔامصسملػمًل(8)ظغملـّٕةماظرمل٦ّاػّٓماظيتمٕمتّٕدمصؿملؾملمملماٌرملمملرطهملمؼبماظظملمملس٢ّ

م.(9)ظؿملؾملمملمهغملؿمل٣ّماظعملمملسّٓةموتعملّٓميؾملمملمسػمل٧ّماظؽملزمل٦ّصماٌلؿعملّٕاةإمدسممل

ماالذرتاكإظبممذظ١ّمذػنملماظّٕض٨ّمأج٢ّموع٤ّممممممممم مسّٓم مالماظؽملقمملةموبضملّٚصعملمملل:م))م,ج٦ّاز

مواظّٓظؿمل٢ّمول,اِّمػ٦ّماالشػملنملمطمملنموإنؿبمزينمؼبمؼؼعمل٦ّيػماظّٔيموػ٦ّماظظملمملس٢ّ,مؼبمترملمملرطؾملؼملمملمؼرملرتط

مآمصفملسشملممله:م"ماظؾالشهملمغؾمليملمؼبمسؽمل٥ّمآمرض٨ّمسػمل٨ّماٌقملعؽملنيمأعريمض٦ّلماظؿرملمملركمسّٓممج٦ّازمسػمل٧ّ

                                                                                                                                                                      

تىظغ : شغح اللمًُ  (1)  . 2/207 :في غلم اللغت الػغبُت البً َشام, ص. َاصي نهغ دت البضٍع

ه مفػٌى له ه  أح ب, بل صغ   في هخابه اإلاؼبىع اجغىض الؼّح   ه, ولم ًغص َظا الىح 8/383اإلادُؽ:ىظغ : البدغ ًُ  (2)

 ًُ  . 4/182ىظغ:  مػاوي اللغآن وإغغابه: مىصىب, 

ل, جذ: مدمض غبض الغخمً اإلاغغشلي ًل, وأهىاع الخجز  2/518ىظغ : الىشاف:ًُ  (3)  . 3/183:وأؾغاع الخأٍو

 . 1/481شمىوي:, وشغح ألا 2/197:)ابً مالً(, وشغح الدؿهُل 3/474ىظغ : الىشاف: ًُ  (4)

ل:ًُ  (5)  . 7/112, وعوح اإلاػاوي:  3/183ىظغ : أهىاع الخجًز

 . 11/316 : في جفؿحر اللغآن, الؼباػبائي , واإلاحزان 6/364, والبدغ اإلادُؽ:  3/475ىظغ : الىشاف :ًُ  (6)

 . 7/112, وعوح اإلاػاوي: 8/53: في جفؿحر اللغآن, الؼبرس ي, جذ: مجمىغت مً الػلماء ىظغ : مجمؼ البُانًُ  (7)

 . 196-2/195ىظغ : مػاوي الىدى:ًُ  (8)

 . 195:اإلاصضع هفؿهىظغ : ًُ  (9)
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ماظؽملصملّٕة مظػملؽملصملّٕةمواٌضملشمل٨ّمإبػملؿملّٗمظػمللكشملهملمواٌلؿق٠ّم,"مظػملؾػملؿملهملموادؿؿؼملمملعـبمملمظػمللكشملهمل,مادؿقعملمملضمملم

م.م(1)((متضملمملظبمآمػ٦ّ

حمملاًلمع٤ّماٌظملضمل٦ّلم;مم"ادؿقعملمملضممًلمم"))مالمصب٦ّزمأنؿبمؼغمل٦ّنمضمملئػمًلممل:ممسػمل٧ّمذظ١ّموزادماظّٕض٨ّممممممممم

م مم"ممملعـبمملادؿؿؼملم"ِّنقب ماظظملمملس٢ّ مع٤ّ محمملاًل مؼغمل٦ّن محممللمم(...)إذن مسػمل٧ّ ماظظملمملس٢ّ محمملل مؼؾبضملشمَلّٟ وال

ماآل(2)اٌظملضمل٦ّل(( مػّٔا مسػمل٧ّ ماظّٕض٨ّمب ماظشملؾمملرؾمملئ٨ّ,(ػذمل1274)ت:مظ٦ّد٨ّ,وواص٠ّ مواظلؿملّٓ

مم.(3)ؿمل٥ّمواظّٓطؿ٦ّرمصمملض٢ّماظلمملعّٕائ٨ّؼبمأحّٓمض٦َّظم(مػذمل1442)ت:

متعملّٓمبشبػملّٙممّمممممممممممم مذطّٕهممل ممم ماظظملمملس٢ّممأنمبإظب مؼب ماالذرتاك مسّٓم مصؿمل٥ّ مصب٦ّز مظ٥ّ اٌظملضمل٦ّل

اظّٕض٨ّموع٤ّمماب٤ّمخّٕوفمذب٨ّءمذظ١ّمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمموغؾمليملماظؾالشهمل,موػ٦ّمعّٔػنملإظبمماادؿؽملمملدـب

امأالمؼغملونمعرملاِرًطادلظملضملولمظهمجيوزميفم:مبمملظعمل٦ّلظػملعملمملسّٓةممتعملّٓؼ٣ّمتضملّٓؼ٢ٍّمالبّٓمع٤ّ,موهلّٔاممؼملمملتمملبضملؾمل

م.ماظرملضملرماظضملربيواظعملرآنماظغملرؼممغؾملجماظؾالشةممصسملػمًلامسنميفممظورودمذظكميفماظظملاسل

م

م

م

م

 جىاس اإلضبفخ انظزفيخ:انتبسعخ: ادلسأنخ
ايّٓؼىملم,مو(4)إضمملصهملمربسملهملموأخّٕىمشريمربسملهملم:اإلضمملصهملمسؽملّٓماظؽملق٦ّؼنيمضّٕبمملن         

ممػؾملؽملممل معؽملؾملؼملممل, ماِّوظب مسػمل٧ّ مودؾبؼعملؿزملّٕ معضملؽمل٦ّؼهمل; مظظملصمًلؼملؿملوملمأؼسملـبممل مإضمملصهمل موعضملؽملـبممملِّغقبؾملممل غقبؾملمملمو٧ِّّ,

مضؾػمل٥ّنملموج٦ّدمحّٕفمإضمملصهملمععملّٓمبتؿشملػمّل وػ٨ّمتظملؿملّٓمم,(5)مبضملّٓهمعمملإظبممرموزؿملظملؿ٥ّمإؼزملممللمعضملؽمل٧ّمعممل

                                                           

ومػاوي , 2/62ومنهاج البراغت)الخىئي(: , 7/112اإلاػاوي: عوح  ٍىظغ :,و 1/511شغح الغض ي غلى اليافُت : (1)

لَىي(.   . 2/196الىدى: ًَ  ولػل ما بحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي وألاؾلم )

 . 1/511شغح الغض ي غلى اليافُت: (2)

 . 2/196, ومػاوي الىدى : 11/316, واإلاحزان:  112-7/111ىظغ : عوح اإلاػاوي:ًُ  (3)

 . 3/1, والىدى الىافي: 46-3/44, وشغح ابً غلُل: 2/5الىدى :ىظغ : ألاصٌى في ًُ  (4)

 . 3/16, والىدى الىافي : 2/118:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (5)
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متضملّٕؼظمًل مإعقبممل ماٌسملمملف مُأضؿملظمَلممل مماظؽملغملّٕةموملإذا مزؼّٓلب(م,عضملّٕصهملإظب مدبزملؿملزملـبم,سب٦ّ:)شالمؾب إذامممملوإعقبممل

م.(1)سب٦ّ:)شالمؾبماعّٕأةلب(م,غغملّٕةإظبمماظؽملغملّٕةموملؿبضؿملظمَلُأ

ماٌسملمملفموِّنمِّصمملظؿؾملممل,م))(2)مهملماالغظملزملممللاإلضمملصهملماًمملظزملهملمع٤ّمغؿملقبواإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمػ٨ّمممممم

 .(3)بؿملؽملؾملؼملممل((مؼظملزمل٢ّمعلؿرتمضؼملريمع٤ّمخمملٍلم-اظطملمملظنملمؼب-

ٌّممممممم مطمملنماظؽملق٦ّؼ٦ّنمؼرملرتر٦ّنمتعملّٓؼّٕمحّٕفمجّٕمبنيماٌسملمملفمواٌسملمملفمإظؿمل٥ّمو ؼبمم٦ّااخؿػملظملممل

متؾضملـب ماإلضمملصهملماحملسملهمل مايّٕفاٌضملمملغ٨ّماظيتمهؿؼملػملؾملممل مؼبمتعملّٓؼّٕ مالخؿالصؾمل٣ّ مع٤ّمضزملّٕمممل ,مصؼملؽملؾمل٣ّ

م)اظالم( محّٕصنيمػؼملممل مسػمل٧ّ مذػنملمو)ع٤ّ(,م,اإلضمملصهمل مع٤ّ مموعؽملؾمل٣ّ ممبضملؽمل٧ّمإظب مإّظممل متغمل٦ّن مال أغقبؾملممل

ماإلضمملصهملمذظ١ّمأنقبمعضملؽمل٧ّموتضملػملؿمل٢ّ,م(5)(ػذمل684)ت:واب٤ّماظسملمملئّٝ,م(4))اظالم(موسػملؿمل٥ّماضؿزملّٕماظّٖجقبمملج

م.م(6)(اظالم)أصػملؾملمملمماإلضمملصهمل

,مصؼملؽملؾمل٣ّمع٤ّممبضملؽمل٧ّم)ؼب(ماظيتم:أيم,ضمملصهملماظصملّٕصؿملهملوضّٓماخؿػملظملوملمطػملؼملهملماظؽملق٦ّؼنيمؼبماإلممممممم

موادؿرملؾملّٓمهلمملأؼقب مأومأومبهلمملموعؽملؾمل٣ّمع٤ّمأغغملّٕػمملم,ّٓػممل ع٦ّنمع٤ّم,مصعملّٓمذػنملماٌؿعملّٓىبورصّٚمذ٦ّاػّٓػممل

م)اظالم(مأنمبإظبمماظؽملق٦ّؼني متعملؿزملّٕمسػمل٧ّمحّٕصنيمػؼملممل معّٔػنملمم:وضؿمل٢ّمو)ع٤ّ(,م,اإلضمملصهملمإمنممل ػ٦ّ

اظؽملق٦ّؼنيموسػملؿمل٥ّمأطـّٕمم(مػذمل225)ت:اىّٕع٨ّإظبممػّٔاماظّٕأيمنملؽبوغؾبلكبم,(7)دؿملؾ٦ّؼ٥ّموسػملؿمل٥ّماىؼملؾمل٦ّر

م.م(9)ماتلمملسـبمملمأومذبمملزـبام(اظالم)متفملوؼ٢ّصؾمل٦ّمسػمل٧ّمم(ؼب)وعمملمأوػ٣ّمعضملؽمل٧ّم,م(8)ماٌؿفملخّٕؼ٤ّاظؽملق٦ّؼنيم

عضملؽمل٧ّمضمملصهملمتغمل٦ّنمسػمل٧ّم:م))مواإلإذمضممللم,حممبؽملّٝماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملماظلرياؼبومّم٤ّمصّٕمبمممممممممم

٦ّظ١ّ:مضمملصهملمسػمل٧ّمعضملؽملمملػمملمتؾضملؿملّٚمطعملإذامطمملغوملماإلذملم"ع٤ّ"مو"اظالم"مصم,حّٓمايّٕصنيموػؼملمملم"ع٤ّ"أ

                                                           

 . 3/23والىدى الىافي: , 3/24والخصائص: , 2/5ىظغ : ألاصٌى في الىدى :ًُ  (1)

ىص ىظغ : ؤلاًظاح الػظضيًُ  (2)  . 267:, أبى غلي الفاعس ي , جذ: ص. خؿً شاطلي فَغ

 . 3/3الىدى الىافي : (3)

ذ :ًُ  (4)  . 1/675ىظغ : شغح الخصٍغ

ذ : 2/330اإلاؿاغض :و , 2/785ىظغ : جىطُذ اإلالاصض:ًُ  (5)  . 1/676, وشغح الخصٍغ

 . 2/501ىظغ : َمؼ الهىامؼ : ًُ  (6)

, وجىطُذ 273:الً, ابً الىاظم, جذ: مدمض باؾل غُىن الؿىص غلى ألفُت ابً م ىظغ : شغح ابً الىاظمًُ  (7)

 , 2/359, وخاشُت الصبان:  2/123وشغح ألاشمىوي : , 2/784اإلالاصض :

اإلاؿاغض , و  2/784, وجىطُذ اإلالاصض: 1801-4/1800واعحشاف الظغب:, 2/906شغح اليافُت الشافُت:ىظغ : ًُ (8)

مؼ الهىامؼ: 2/330:  . 2/502, َو

 . 2/123, وشغح ألاشمىوي:  273: شغح ابً الىاظم:ىظغ ًُ  (9)
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وعمملمطمملنمسػمل٧ّمميم:م"ث٦ّبمع٤ّمخّٖ",مو"خمملمتمع٤ّمحّٓؼّٓ","ػّٔامث٦ّبمخّٖ"مو"خمملمتمحّٓؼّٓ"مأ

,م(...)دارؾبمزؼّٓ"مو"مدارفبمظّٖؼّٓ"مػّٔهم"ممملصؿ٥ّمسػمل٧ّموج٥ّماالدؿقعملمملق,مطعمل٦ّظ١ّ:معضملؽمل٧ّم"اظالم"مصكملض

مأوػؼملؿ١ّم مرددتؾملمملاإلورمبممل مصكملذا ماظ٦ّجؾملني, مإًّوجمس٤ّمػّٔؼ٤ّ موضضملوملمظ٥ّمُأإظبممضمملصهمل ص٦ّلمعممل

صمملظلرياؼبمم,(1)أي:م"اظظملمملض٢ّمعؽملؾمل٣ّمزؼّٓ"((صسملػملؾمل٣ّمزؼّٓ"م"أمؾملمملمالزعهملمِّحّٓمايّٕصنيمطعمل٦ّظ١ّ:رأؼؿ

مصمملظلرياؼبمحبلنملمغزملىب مضّٓمضزملّٕماإلضمملصهملمسػمل٧ّمحّٕصني,موعمملمخّٕجمسؽملؾملؼملممل إظؿملؾملؼملمملممصريجكب٥ّّٝمػّٔا

مم,(3)واب٤ّمجينمم,(2)ب٦ّمسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّاظؽملق٦ّؼنيمعؽملؾمل٣ّمأػّٔامعبّٝمع٤ّمبمملظؿفملوؼ٢ّم,موتمملبضمل٥ّمسػمل٧ّم

م.(5)موشريػ٣ّم,(4)(مػذمل471)ت:اىّٕجمملغ٨ّسؾّٓماظعملمملػّٕمو

ماظيتمجمملءتمصؿملؾملمملممإنمبمممممممممم ماظعملّٕآغؿملهمل ماظرمل٦ّاػّٓ ماظغملـريمع٤ّ متؽملعملسمل٥ّ مػؽملممل ماظؽملق٦ّؼ٦ّن معؽملضمل٥ّ عممل

  ى  ىچ م,مع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:بالمتعملّٓؼّٕمأومتفملوؼ٢ّسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمايعملؿملعملؿملهملمماإلضمملصهملمداظهمًل

ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  چ  وض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م ,ؼ196د٦ّرةماظؾعملّٕةمع٤ّماآلؼهمل:ػچ  ى  ى   ى

د٦ّرةمػچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  وض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مؼ,ةاظؾعملّٕد٦ّرةمػ چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

موعمملماظّٓغؿملمملمع٤ّمخريمآمدؾؿمل٢ّمؼبمؼ٦ّممربمملط)):(م)ربؼملّٓلبم,موض٦ّلماظؽمليبىبؼ33ع٤ّماآلؼهمل:مدؾفمل

م(6)سػملؿملؾملممل(( مطؼملممل مثمملبؿ, متػمل١ّماالضمملصهمل مأنمب موضؿؿمل٢ّ ماظّٓار م"ذؾملؿملّٓ ماظضملّٕب: مض٦ّل م)) مؼب غملّٕبالء"ماظهمل

م.(7)((

مرمعبػملهملمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمأنمبتػمل١ّماظؽملزمل٦ّصماظضملّٕبؿملهملماظظملزملؿملقهملموعمملمغمملزّٕػمملمضّٕمبإظبمموادؿؽملمملدـبامممممممم

ع٤ّممصّٕؼ٠ّاإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمثمملبؿهملمؼبمظطملهملماظضملّٕبموالمميغمل٤ّمإغغملمملرػمملمأومتفملوؼػملؾملممل,موػّٔامعمملمسػملؿمل٥ّم

مضّٓمؼؾبقلنملمالب٤ّمعمملظ١ّماظّٔيمصّٕمبم,سػمل٧ّمأنمب(8)اٌظمللّٕؼ٤ّ مبؾمملبمواالحؿفمملجمهلممل حمبّٕأؼ٥ّمإصّٕادػممل

                                                           

ه: (1)  . 2/311شغح هخاب ؾِبٍى

 . 210: , جدلُم وصعاؾت: ص. واظم بدغ اإلاغحانًظاحؤلا هخاب ىظغ : ًُ  (2)

 . 3/26ىظغ : الخصائص : ًُ  (3)

م له: غلي خُضعىظغ : الجملًُ  (4)  30: , خّلله وكض 

 . 5/175و  , 1/29, والبدغ اإلادُؽ: 273-272, وشغح ابً الىاظم : 2/119: )ابً ٌػِش(  ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (5)

 لفاظه.أبػع  بازخالف في 61/177ىظغ : بداع الاهىاع: , وٍُ (2892) 4/35صحُذ البساعي:  (6)

 . 3/221:  )ابً مالً( شغح الدؿهُل (7)

,والضع  1/368:مدمض غبض هللا , جذ: ص. إبغاَُمًظاح في شغح اإلافصلؤلا , و 1/225الىشاف : ىظغ : ًُ  (8)

ا غمغانالىِؿابىعي, وغغائب اللغآن وعغائب الفغكان, 2/351اإلاصىن: , وخاشُت  1/575:, جذ: الشُش ػهٍغ

 . 2/294الشهاب:
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,موتمملبضمل٥ّم(1)((ماظظملزملؿملّّماظغملالممؼبمثمملبؿهملموػ٨ّ"مؼب"ممبضملؽمل٧ّماإلضمملصهملماظؽملق٦ّؼنيمأطـّٕمضمملئػمًلممل:))وأشظمل٢ّ

مؼغمل٦ّنمػرملمملممواب٤ّمسعملؿمل٢ّمػّٔامأٌّػنملمإالمأغؾملؼملمملماذرترمملمأنؿبم,موضّٓماغؿؾمليملماب٤ّؾب(2)سػمل٧ّمػّٔامإٌّادي

مم.(4)ؼسملـبمملثنيمأسؾمملسمحل٤ّمع٤ّماحملّٓؽبمدؿمملذؾباُِّم٧ّمػّٔاماظرملَّٕط,موتؾؽملقب(3)ظألولمزًّٕصمملماظـمملغ٨ّ

مصّٔػؾ٦ّامممممم ماظؽملق٦ّؼهمل ماظرمل٦ّاػّٓ متػمل١ّ مزمملػّٕ ماٌمملغضمل٦ّن مؼّٕتِّٚ مموٕ موعمملمإظب مؼؽمللف٣ّ ممبممل تفملوؼػملؾملممل

مأنمبضّٕقب مسػمل٧ّماإلضلؼملـبمروه,مصّٕأوا مع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماحملؿيملمبؾملممل ضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمػ٨ّمع٤ّمضؾؿمل٢ّمإضمملصهملمممل

ج٦ّاممملمب٥ّموسػمل٧ّمػّٔامخّٕمبّٝمصؿمل٥ّمصزملمملرمعظملضمل٦ًّظلكباتؾبمإالمأغمب٥ّعمملمػ٦ّمزّٕفمزعمملنمبمملِّص٢ّ,مإظبمماٌزملّٓر

مَأؼمبمملٍمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م مثؽبالثؽبهملكب مَأذؿبؾملؾبٍّٕم,موض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:َصزملكبؿملمملمؾب مَأرؿببؽبضملؽبهملكب مغبػمل٦ّام (5)تؽبّٕؽببنبّٙؾب ,ممطؼملممل

مأنمب مسػمل٧ّ مسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّممبضملّٚماظرمل٦ّاػّٓ مربؼمل٦ّظهمل مصؿملؾملممل مادؿّٓلمبا,مذبمملزـبم(اظالم)االضمملصهمل اب٤ّمموضّٓ

مبفملنمبماظؽملمملز٣ّ مذظ١ّ ممسػمل٧ّ مطـّٕة مذظ١ّ مادؿػملّٖم م)ؼب( معضملؽمل٧ّ مطمملغوملمسػمل٧ّ مإذا مؼبماإلضمملصهمل االذرتاك

مايؼمل٢ّمسػمل٧ّماجملمملزمَأعضملؽملمملػممل,موػ٦ّمخالفماِّ مضؿمل٢ّ:مإنوم,,مػّٔا(6)وظبمع٤ّماالذرتاكص٢ّمظّٔا

بّٓس٦ّىمعضملؽمل٧ّماالخؿزملمملصمبنيماٌؿسملمملؼظملنيموػ٦ّمم(اظالم)ضملؽمل٧ّممبؼبم)ضؿؿمل٢ّمطّٕبالء(ماٌعملّٓقبرةم)ؼب(م

 .(7)الم)ؼب(م(اظالم)سػملؿمل٥ّمممممملمتّٓلنب

مادؿضملّٕضماب٤ّؾب       مأشػملنملؽبموضّٓ مصفملذمملرمعمملظ١ّ مسػملؿملؾملممل, موردقب ماالسرتاضمملت ممتػمل١ّ م٢ّؽبؼملؿبحؽبمأنقبإظب

موردمع٤ّمذ مصؿملؼملممل مسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّماإلضمملصهمل مسػمل٧ّمسب٦ٍّم(اظالم)٦ّاػّٓ مومالمؼزملّّمإالم ,م(8)ؿغملػملّٟعبضملؿملّٓ

ؾملمملمصقؿملّّمزمملػّٕمالمشؽمل٧ّمس٤ّماسؿؾمملرهم,معضملؽمل٧ّم"ؼب"مؼبمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓمطػملكبقبمصعملمملل:م))مصالمطبظمل٧ّمأنمب

مسػملؿمل٥ّ(( معّٖؼّٓ مال مبؿغملػملّٟ مإظؿمل٥ّ معؿ٦ّص٢ّ مأو مممؿؽملّٝ, مشريه ماسؿؾمملر م(9)وأن متػمل١ّم, متفملوؼ٢ّ مإنمب ث٣ّ

                                                           

ىظغ : الاؾخلغاء الىاكص: 2/906شغح اليافُت الشافُت: (1)  . 203, وٍُ

 . 742: وصعاؾت: مدمض غبض الىبي مدمض غبُض, اللؿم الىدىي, جدلُم ىظغ : شغح الدؿهُل )اإلاغاصي(ًُ  (2)

 . 3/43, وشغح ابً غلُل: 3/72: إلى ألفُت ابً مالً , جذ: ًىؾف الشُش مدمض البلاعي وضح اإلاؿالًأىظغ : ًُ  (3)

. 

 . 3/20ىظغ : الىدى الىافي : ًُ  (4)

مؼ الهىامؼ: 2/448, والبدغ اإلادُؽ: 274ظم : ىظغ : شغح ابً الىاًُ  (5)  . 502ـــــ2/501, َو

 . 273ىظغ: شغح ابً الىاظم : ًُ  (6)

 . 2/3ىظغ : خاشُت الخظغي:ًُ  (7)

 . 2/909ىظغ : شغح اليافُت الشافُت :ًُ  (8)

 . 223-3/222:)ابً مالً(شغح الدؿهُل (9)
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موج٥ّفب ماظغملـرية مؼبماظؽملزمل٦ّص م(1)اظضملّٕبؿملهملمضضملؿملّٟ معّٝو, ماٌقملؼىبمالدؿملؼملممل ماظؽملق٦ّؼهمل ماظرمل٦ّاػّٓ ّٓةمطـّٕة

م,م(م2)ضكبؿمل٢ّضػملؿملػملهملمطؼملمملمموملاظؾالشهمل,مصؾمل٨ّمظؿمللظإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمؼبمغؾمليملم

مادمبمإنمبممممممم معممل ماٌضملرتض٦ّن ماجملمملزاإلمفملنمببسممله مسػمل٧ّ مربؼمل٦ّظهمل ماظصملّٕصؿملهمل مدضؿمل٠ّممضمملصهمل مشري طالم

ػّٔاماظضملّٓولمإمنمملممنمبدةمسػمل٧ّمأاجملمملزمإالمبعملّٕؼؽملهملم,مزؼمملإظبمملمع٤ّمايعملؿملعملهملوعّٕدود;مِّغ٥ّمالمؼؾبضملّٓؽب

موظؿملّٗمصؿملؼملمملموردمع٤ّمذ٦ّاػّٓمأينبم(3)م((واظؿرملؾؿمل٥ّمواظؿ٦ّطؿملّٓماالتلمملع:موػ٨ّ,مثالثهملمٌضملمملٍنؼغمل٦ّنم))

م.وبضملؿملّٓمّٟسػمل٧ّمسب٦ّمعؿغملػمّلمعضملؽمل٧ّمع٤ّمتػمل١ّماٌضملمملغ٨ّمطؼملمملمؼصملؾملّٕمإاّل

هملماظصملّٕصؿملهملمضمملصؼبمبضملّٚماظرمل٦ّاػّٓماحملؼمل٦ّظهملمسػمل٧ّماإلماالخؿزملمملصماظصملمملػّٕمنمبوأعمملماظعمل٦ّلمبفملممممممممم

م معضملؽمل٧ّ مسػمل٧ّ مم(اظالم)صبضملػملؾملممل مِّنمبأؼسملـبمملمدضؿمل٠ّصطملري مدؿملقملديم; ممذظ١ّ ماظيتمإظب ماإلضمملصهمل تلمملوي

 .م(4)اظـمملغؿملهمل؟مدونماِّوظبمؼبمايؼمل٢ّمّٕؽبؾكبكباسؿؾبم٣ّؽبصػملكبماظيتممبضملؽمل٧ّم)ؼب(مبضملؽمل٧ّم)ع٤ّ(معّٝم

مماوادؿؽملمملدـبمممممممممم متعملّٓمبإظب معممل مصكبط٢ّىب مؼصملؾملّٕ ماإلقمبم مبـؾ٦ّت ماظعملمملض٨ّ مأٌّػنمل ماظصملّٕصؿملهملمهمل ضمملصهمل

دظؿمل٢ّ,موبؽملمملءـبمسػمل٧ّمػّٔامإظبممظ٦ّرودػمملمؼبما٦ٌّروثماظػملطمل٦ّيماظظملزملؿملّّم,موادقبسمملءمخالفمذظ١ّمالمؼلؿؽملّٓ

مواظلؿمل٦ّر٨ّ مواب٤ّمسعملؿمل٢ّ, مإٌّادي,مواب٤ّمػرملمملم, مع٤ّ مضكبأغمبإظبممذػنملمط٢ّوب مؾملممل مآخّٕ مأنؿبمؼؽملؾطمل٨ّل٣ّ

م.مم(5)ؼبماظضملّٕبؿملهملمغ٦ّسؽب٨ّماإلضمملصهملإظبممسملمملفؼؾب

ماإلضمملصهملمممممممممم ماظضملؽبماظصملّٕصؿملهملموع٤ّمذ٦ّاػّٓ م)ػمَلؼبماظغملالم م٦ّيماٌؾمملركمض٦ّظ٥ّ عضملؽمل٧ّممؼبمبؿملمملن(

مَعِؤسصمَلٔةمَومَاْظٔقغمْلؼمَلٔةمَوَتَأٗوِلمَاْظظمٔلشمْلؽمَلٔةمَتِؾزمٔلَرٔةمَسػمَلىمُذضمَلٕبمَأِرَبِعمَسػمَلىمٔعؽمِلؾمَلامَوَاْظؿمَلعمٔلنُياظؿملعملني:))

م.(6)((َاْظٔقغمْلؼمَلُةمَظُهمَتَؾؿمٖلؽمَلِتمَاْظظمٔلشمْلؽمَلٔةمٔصيمَتَؾزمٖلَرمَصؼمَلِنمَاْظَأٖؤظنَيمُدؽمٖلٔةمَومَاْظضمٔلِؾَرٔة

٣ّمتػمل١ّماِّرطمملنمػأع٤ّمجمملسػمًلمملماظؿملعملنيماإلميمملنموعزملمملدؼعمل٥ّموأرطمملغ٥ّمم()اإلعمملممم٤ّؽببضملّٓمأنمبؿملمبممممم

مبمملظرملضملؾهملماُِّذّٕؽب وظبماظيتمؼلؿؽملّٓمإظؿملؾملمملموػ٨ّم)تؾزملّٕةماظظملشملؽملهمل(,معمبكملؼسملمملحمدسمملئ٣ّماظؿملعملني,مصمملبؿّٓأ

                                                           

ىظغ :  (1)  . 2/326َمؼ الهىامؼ: و , 9/189الخظًُل والخىمُل :ًُ

 . 2/87اإلاؼالؼ الؿػُضة:هىاب ىظغ : ًُ  (2)

ىظغ : أبيُت اإلابالغت وأهماػها:  2/442: الخصائص (3)  . 20, ٍو

 . 2/359ىظغ : خاشُت الصبان:ًُ  (4)

مؼ الهىامؼ:  3/43, وشغح ابً غلُل : 3/72,وأوضح اإلاؿالً: 2/784ىظغ : جىطُذ اإلالاصض: ًُ  (5)  . 2/502, َو

 .18/142شغح )اإلاػتزلي( : (6)
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,موػ٨ّمإضمملصهملم(1)امؼبماالع٦ّرمسؼملؿملعمًلمملمؼبمحعملمملئعملؾملممل((مملمبزملريـبحمملذًض))ؼغمل٦ّنماإلغلمملنممؼّٕؼّٓمبّٔظ١ّمأنؿب

ّٕمؼب...((مصضملّٓقبىماظظملضمل٢ّمذظ١ّمبعمل٦ّظ٥ّ:م))صؼمل٤ّمتؾزملقبمأردفضّٓمماإلعمملممأنقبزّٕصؿملهملممبضملؽمل٧ّم)ؼب(مبّٓظؿمل٢ّم

مواظؿّٓبقب ماظؿفملع٢ّ مسػمل٧ّ مبذمل)ؼب(ظػملّٓالظهمل مضممللم)تؾزملّٕ( ماإلعبمملل, مبضملّٓ ماظؿظملزملؿمل٢ّ مضؾؿمل٢ّ مع٤ّ موػّٔا ,ّٕ

مطؼملمملم"مؼبم"ممبضملؽمل٧ّم"اظؿؾزملّٕةم"ؼبمضمملصهملاإلم"ماظظملشملؽملهملمتؾزملّٕةمسػمل٧ّم:م))"(مػذمل1415)ت:اظؿلرتي

ميؽباظرملّٕؼّٟمضّٓمرؾبِوماظؽملّٙقبمأنمبمػّٔايم,مومممملمؼعمل٦ّقب(2)(("ماظظملشملؽملهملمؼبمتؾزملقبّٕمصؼمل٤ّم"مبضملّٓمض٦ّظ٥ّمظ٥ّمؼرملؾملّٓ

ماْظظملكبشمْلؽملؽبهملكب((مصكب٨ّمتؽبؾؿبزملكبّٕؽبةلبمسؽبػمَل٧ّمذؾبضملؽبنمللبمَأرؿببؽبِّٝمسؽبػمَل٧ّموؽباْظؿملؽبعملكبنيؾب:م))()ؼبمع٦ّضّٝمآخّٕمبكملثؾمملتم)ؼب(,مصعملمملل

ظغمل٦ّنماٌسملمملفماظؿمل٥ّمم;والمع٦ّجكبنملمإلغغملمملرػمملمصزملؿملقهملمصقؿملقهملماظصملّٕصؿملهملماإلضمملصهملتغمل٦ّنم,موبؾملّٔامم(3)

مم.(4)مصؿمل٥ّماٌسملمملفمؼعملّٝماظّٔيمطمملظ٦ّسمملء

مُتؽمِلعمَلُضمَداٍرمَخؿمِلُرمَصؼمَلا٠ّمبمملظّٓغؿملممل:م))(مؼبماظؿقّٔؼّٕمع٤ّماظؿضملػمّلوع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمأؼسملـبمملمض٦ّظ٥ّم)مممممم

:مصؼملمملمخريمموتعملّٓؼّٕه,مورب٢ّماظرملمملػّٓم)خريمدار(م(5)((َاظٖزأدمَصؽمَلاَءمٔصؿملؾمَلامَؼظمْلؽمَلىمُسؼمُلٍرمَومَاْظٔؾؽمَلأءمَغعمْلَض

مخؽبؿملؿبّٕؽبم(:م))َظممل)مّٓلبقؼملقبعؾبماظؽمليبىبمض٦ّلؾبماٌضملؽمل٧ّمّٓمػّٔاومممملمؼقملطخملم,(6).م,مصمملإلضمملصهملمزّٕصؿملهمل.خريمؼبمداٍر.

ُٓمسؾبزملكب٨ّؽبمَضّٓؿبمدؽباٍرمصكب٨ّمخؽبؿملؿبّٕؽب ,مصفملزؾملّٕم(7)بكبؿؽبّٕؿبطكبؾملؽبممل((مِإظَّمملماْظـملخكبّٕؽبُةمتؾبّٓؿبرؽبُكمَظمملمدؽباٍرمصكب٨ّمخؽبؿملؿبّٕؽبموؽبَظممل,ممصكبؿملؾملؽبمملما

محّٕفماىّٕم)ؼب(,مواِّص٢ّ:مالمخريؽبمداٍر.

َٓٔوعمْلَتمٖنِإَص)م:م)(مؼبماظؿعمل٦ّىض٦ّظ٥ّ)أؼسملـبمملمم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبموع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمممممممم ,ممِمغمُلؤبػمُلُضَدأءمماُءَوَدمىما

مؼمَلَسمُرزمَلَبَو مَومِمغمُلٔتَدٔؽْصَأى مَومِمُطأدَلِجَأمِضِرَعماُءظمَلٔذ, مَومِمُطوِرُدُصمأدَلَصماُحػمَلَص, مِسَغَدموُرؾمُلُر,

م.م(8)م((ِمغمُلٔلظمُلِغَأ

                                                           

 . 5/228شغح )اإلاىؾىي( : (1)

 . 12/355:في شغح ههج البالغت الصباغتبهج  (2)

 شغح  (3)
ُ
ىت والجماغت, أبى اللاؾم الؼبري, جذ:أخمض بً ؾػُض بً خمضان الغامضي غخلاصصٌى اأ  أَل الؿُّ

:4/924 (1570. ) 

 . 2/358ىظغ : خاشُت الصبان:ًُ  (4)

 . 7/246شغح )اإلاػتزلي( : (5)

 8/45 ىظغ : منهاج البراغت )الخىئي( :ًُ  (6)

 .   8/145: وػبلاث ألاصفُاء, ألاصبهاوي خلُت ألاولُاء (7)

 . 10/188شغح )اإلاػتزلي( : (8)



 ٌ  ن ووعص في هالم ؤلامام حدٍىأغلب الىما مىػه  33 ...........................................الباب ألاو

 

ؼبمضػمل٦ّبغمل٣ّمم:مصكملنمبمتعمل٦ّىمآمدواءؾبمداءلبصمملٌضملؽمل٧ّمصمملإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمواضقهملمؼبمػّٔاماظؽملّٙ,مممممممم

معٍّٕضمؼبمأجلمملدط٣ّم,م مسؼملـب٧ّمؼبمأصؽّٓتغمل٣ّ,موذظملمملءؾب مصلمملدلبمؼبمصّٓورط٣ّ,موُرؾمل٦ّرم,موبزملّٕؾب وصالحؾب

مدغٍّٗمؼبمأغظمللغمل٣ّ.

مؼبمطالمماظضملّٕبمضمملصهملماظصملّٕصؿملهملجمملزمورودماإلممذطّٕهمتّٕجؿملّّمعّٔػنملمع٤ّمَأؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓمبمممممممم

متفملوؼ٢ّ متعملّٓؼّٕمدون مأو مؼب مظ٦ّرودػممل ماظعملّٕآ, مع٤ّ ماظضملّٕب٨ّ ماظلؼملمملع معزملمملدر مواظلنبأصّّ ماظغملّٕؼ٣ّ هملمؽملقبن

اإلضاصةماظصملرصؿملةمضلممت٨ّ:ممملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملمبمملآل٢ّماظعملؼتضملّٓمصبنملاظؽملؾ٦ّؼهملموغؾمليملماظؾالشهملم,موهلّٔام

يفمغؾملجماظؾالشةممهورودإىلمماآخرمعنمأضلامماإلضاصةمجيوزمادؿضملؼملاظهمواظعملؿملاسمسػملؿملهمادؿؽملاّد

م.اظعملرآنماظغملرؼمموطالمماظضملربمذضملّراموغـّرامصسملػمًلامسن

م

م

م

م

 مسي:جىاس حذف ادلىصىل اإلانعبشزح:  ادلسأنخ 
معمملماصؿعملّٕم:مس٨ّمس٨ّموحّٕؼب,مصممل٦ٌّص٦ّلماإلإمضّٕبني:ػمل٧ّمسا٦ٌّص٦ّلمماظؽملق٦ّؼ٦ّنم٣ّعمللىبؼؾب        

حّٕفمموا٦ٌّص٦ّلمايّٕؼبمػ٦ّمط٢ّنبم,اظ٦ّص٢ّمجبؼملػملهملمعضملؾمل٦ّدةمعرملؿؼملػملهملمسػمل٧ّمضؼملريمالئ٠ّمبمملٌضملؽمل٧ّإظبم

م.(1)عّٝمصػملؿ٥ّممبزملّٓرملؼقملومب

مملممواظيت(موصّٕوسؾملؼملممل,موسم,سػمل٧ّمضلؼملني;مخمملصموػ٦ّم)اظّٔيصؾمل٦ّممس٨ّما٦ٌّص٦ّلماإلوأعمملمممممممممم

وذو,موذا,موأي(,موضّٓمبلّٛمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملماظعمل٦ّلمؼبمبؿملمملنممي,ظظملمملز٥ّمدؿهملموػ٨ّ)ع٤ّ,موعممل,موأوأ

                                                           

ذ:1/164شمىوي:وشغح ألا  , 141ـــــــ  1/138 ظغ: شغح ابً غلُل:ىًُ  (1) مؼ الهىامؼ:1/148,وشغح الخصٍغ  1/314, َو

 . 1/407, والىدى الىافي:



 ٌ  ن ووعص في هالم ؤلامام حدٍىأغلب الىما مىػه  33 ...........................................الباب ألاو

 

مسؾبػمل٣ّمشريممس٨ّمإذاحغملمملمماظيتمذطّٕوػمملمحّٔفما٦ٌّص٦ّلماإلوع٤ّمبنيمتػمل١ّماِّم,(1)أحغملمملمما٦ٌّص٦ّلم

م.م(2)م)أل(

٥ّمعؽملضملكبإظبمموآراء,مصّٔػنملماظؾزملّٕؼ٦ّنمضّٓماخؿػملّٟماظؽملق٦ّؼ٦ّنمصؿمل٥ّمسػمل٧ّمعّٔاػنملؽبمغمل٣ّفبحؾبمموػ٦ّممممممممم

ڳ         ڳ        ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مؼ٦ّجكبقب٥ّدمبؾملّٔاموػ٦ّمحماٌربمب,مصعملّٓمصّٕمب

م;اىؼملؿملّٝمسػمل٧ّمعرملؿؼملػملهملم"ع٤ّ"مأنمبمسؽملّٓغمملم,مصعملمملل:م))مصمملظعمل٦ّلػد٦ّرةماظّٕغب٤ّؼ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ماِّرض"مؼبم"وع٤ّماٌضملؽمل٧ّمأنمبإظبمماظعمل٦ّممػقملالءمذػنملموضّٓماظ٦ّاحّٓمظظملّٜمسػمل٧ّمظػملفؼملؿملّٝمتعملّٝمؾملمملِّغمب

ممملن:حلقبمبؿملوملمؼبموضمملظ٦ّامضمملظ٦ّام,مطؼملمملمسؽملّٓيماٌضملؽمل٧ّموظؿملّٗ

ٓٔموَلُدَرمفوؾمِلَؼمِنؼمَلَصمممممممممممممممممم مماُءَوَدمُهُرزمُلؽمِلوَؼمُهدُحؼمِلوَؼممممممِمغمُلؽمِلٔعما

م"ع٤ّ"مجضمل٢ّموظغملؽمل٥ّم,طّٔظ١ّماظؽملصملّٕمأػ٢ّمسؽملّٓماِّعّٕموظؿملّٗموؼؽملزملّٕه"مميّٓح٥ّم"وع٤ّماٌضملؽمل٧ّمإمنمملمممم

موواحّٓم:ضممللم٥ّصغملفملغمبما٦ٌّص٦ّفمععملمملمماظ٦ّصّٟماظـمملغؿملهملمؼبمأضمملممث٣ّمهلمملممملوصظمًلماظظملضمل٢ّموجضمل٢ّمغغملّٕة

سػمل٧ّمدم,مصمملٌربمب(3)مسػملؿمل٥ّ((ممملداًظمطمملنمؼإذػما٦ٌّص٦ّفمع٦ّضّٝمؼبمؼعملّٝماظ٦ّصّٟمِّنمبم;وؼؽملزملّٕهمميّٓح٥ّ

ّٔامحمملولمتفملوؼ٢ّمبؿملوملمحلمملنمسػمل٧ّمإضمملعهملماظ٦ّصّٟمحّٔفما٦ٌّص٦ّلم,مهلمفؿملّٖػّٔاماظؽملّٙمالمؼؾبموص٠ّ

مصؿمل٥ّموؼؽملزملّٕهم...م,مصؾمل٦ّمؼبماظ٦ّضوملماظّٔيمرصّٚمميّٓح٥ّمععملمملمما٦ٌّص٦ّف,مصمملظؿعملّٓؼّٕمظّٓؼ٥ّ:موواحّٓ

ظؾؿملومل,مصّٕصّٚمحّٔفما٦ٌّص٦ّلمسػمل٧ّمحنيمرمظظملصملهملم)واحّٓ(مط٨ّمؼلؿعملؿمل٣ّمعضملؽمل٧ّماتعملّٓؼّٕما٦ٌّص٦ّلمضّٓقب

مجمملزمحّٔفم)ع٤ّ(ما٦ٌّص٦ّصهمل.أ

ممبّٔػنملمموضّٓممممممم ماظعملمملئػملنيممبأخّٔ ماإلاظضملػملؼملمملء ماظؽملق٦ّؼنيمممس٨ّمعبّٝفبؽملّٝمحّٔفما٦ٌّص٦ّل ع٤ّ

م.م(7),مواظلؿمل٦ّر٨ّ(6)أب٦ّمحؿملمملنو,م(5)٦ّمسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّب,موأ(4)عؽملؾمل٣ّماب٤ّماظلّٕاج

مُكوؼؾبرتؽبمفؾبقّٔؽبالمؼؾبا٦ٌّص٦ّلمم))ػّٔامائّفمبعمل٦ّظ٥ّ:مم٢ّمأب٦ّمسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّمعؽملّٝؽبوضّٓمسػمّلمممممممممم

مؼؾبقّٔؽب مال مطؼملممل مصػملؿ٥ّ, مع٤ّ مبضملسمل٥ّ((مفؾبذ٨ّء موؼرتك مإنمبم,(1)بضملّٚماالد٣ّ موصػملؿ٥ّمأي ما٦ٌّص٦ّل

                                                           

ــ  3/16ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (1) ذ:  64ــــ  . 393-1/390, والىدى الىافي: 171-1/167, وشغح الخصٍغ

مؼ الهىامؼ: 1/163شمىوي:ىظغ : شغح ألا ًُ  (2)  . 1/253وخاشُت الصبان:,  1/343, َو

م غلُه: ص. ولُض غغفاث, والبِذ مً الىافغ, صًىاهه 2/137اإلالخظب: (3)
ّ
وما بحن اإلاػلىفخحن  . 1/18:, خّلله وغل

 زؼأ وألاؾلم )إطا(.

 . 2/177ىظغ : ألاصٌى في الىدى :ًُ  (4)

ه, جدلُم وحػلُم: ص. غىض بً خمض اللىػي ىظغ : الخػلُلتًُ  (5)  . 2/65:غلى هخاب ؾِبٍى

 .  1045ــــــــ  2/1044اعحشاف الظغب:ىظغ : ًُ  (6)

 . 345ــــــ 1/344َمؼ الهىامؼ:ىظغ : ًُ  (7)
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مع٤ّماظؾزملّٕؼنيمٌؽملّٝموج٥ّموالصعملمملل:م))مم,وضّٓماسرتضماظّٕض٨ّمسػمل٧ّمػّٔام,م(2)طمملظغملػملؼملهملماظ٦ّاحّٓة

م,"مملسؿملؽملـب"مأوم,"صمملء"مطمملغوملموإنماظغملػملؼملهمل,محّٕوفمبضملّٚمفقّٔؽبؼؾبمضّٓمإذماظعملؿملمملس,محؿملىملمع٤ّمذظ١ّ,

م.(3)معؽملؾملؼملمملم((مبفملظّٖقما٦ٌّص٦ّلموظؿملّٗم,"د٥ّ"وم,"ذؿملهملذمل"ط

مواِّومممممممم مواظؾطملّٓادؼ٦ّن مذػنملماظغمل٦ّصؿمل٦ّن ماظؾزملّٕؼنيضّٓ ممخظملّ٘مع٤ّ محّٔفما٦ٌّص٦ّلمإظب ج٦ّاز

ت٦ّجؿمل٥ّمسػملؿمل٥ّماظظملّٕاءمؼبمم,مػّٔامعمملمغّٙمب٥ّمبضملّٓمائّفسػملؿمل٥ّمصػملؿؾبمتّٓلمبم,مسػمل٧ّمأنؿب(4)٣ّػملكبمس٨ّمإذامسؾباإل

       ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ىې  ې  ې  ې    چ ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:

مػچ  ى  ى   ى مض٦ّظ٥ّ(5)مؼاظضملؽملغملؾ٦ّتد٦ّرة موجقب٥ّ ڍ  ڍ  ڌ   چ :أؼسملـبمملمتضملمملظبم,وسػمل٧ّمػّٔا

٤ّمػ٦ّمإالمعؽبمسػمل٧ّمتعملّٓؼّٕ:صفضملػمل٥ّمممؼد٦ّرةمعّٕؼ٣ّػ چڌڎ  ڎ    ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  

د٦ّرةممػ چڍ  ڇ   ڇ        ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  چ  ؼمل٢ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:,موسػمل٧ّمػّٔامحؽب(6)واردػممل

مإالمذؿملؽـبمملمضبّٔص٦ّنماظضملّٕبم))المأنمبمغمملبّٝمع٤ّمسػمل٧ّمائّفمواذرتاطماظّٓظؿمل٢ّ,م(7)مأؼسملـبمملمؼاظزملمملصمملت

  .(8)أظعمل٦ّا((معمملمسػمل٧ّمدظؿمل٢ّفبمأبعمل٦ّاموصؿملؼملممل
برمل٦ّاػّٓمغـّٕؼهملموذضملّٕؼهملم,مصمملحؿيملممّٓهسسملؽبمنؿبعمملظ١ّمبضملّٓمأمّّمعّٔػنملؽبماظغمل٦ّصؿملنيماب٤ّؾبجمبوضّٓمر        

مؼغملؿؾ٦ّنماٌلفّٓمبمملبمسػمل٧ّماٌالئغملهملموضظملوملؿبماىؼملضملهملمؼ٦ّممطمملنمإذا(:م)))مربؼملّٓلبمبعمل٦ّلماظؽمليبىبمظ٥ّ

مث٣ّمممل,طؾرملـبمث٣ّمبعملّٕة,مؼؾملّٓيمطمملظّٔيمث٣ّمبّٓغهمل,مؼؾملّٓيماظّٔيمطؼملـ٢ّماٌؾملفّٕموعـ٢ّمصمملِّول,ماِّول

صؿمل٥ّمحّٔفما٦ٌّص٦ّلممضمملل:م))صكملنمب,ث٣ّم(9)ؾمل٣ّ((ظمَلقؾبصؾبمر٦ّواماإلعمملممخّٕجمصكملذام,بؿملسملهمًلمث٣ّم,دجمملجهمًل

ؾملّٓيمدجمملجهملممملمث٣ّمطمملظّٔيمؼوأطـّٕماظزملػملهملمثالثمعّٕاتم;ِّنماظؿعملّٓؼّٕم:م)ث٣ّمطمملظّٔيمؼؾملّٓيمطؾرملـب

ا٦ٌّص٦ّلموتؾعمل٧ّماظزملػملهملممقّٔفؽبؼؾبمنؿبصفملم,طـّٕماظزملػملهملا٦ٌّص٦ّلموأمفؽبّٔكبامحؾبذث٣ّمطمملظّٔيمؼؾملّٓيمبؿملسملهمل(موإ

                                                                                                                                                                      

 .      2/65: الخػلُلت (1)

  .3/68ىظغ: شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (2)

 . 3/71صضع هفؿه: اإلا (3)

مؼ  815, ومغني اللبِب: 2/1045, واعحشاف الظغب: 1/235:)ابً مالً(ًىظغ : شغح الدؿهُل (4) , َو

  104, والىدىٍىن واللغآن:266الحظف والخلضًغ في الىدى الػغبي, ص. غلي ابى اإلاياعم:و ,   344ــــــ 1/343الهىامؼ:

ىظغ :   (5)  . 4/228:, الشىواوي, وفخذ اللضًغ 15/334اللباب في غلىم الىخاب: و ,  2/315:)الفغاء( مػاوي اللغآنًُ

م , واللباب في غلى  7/626, والضع اإلاصىن: 19/252:حامؼ البُان, و  2/264:(لفغاء)اىظغ : مػاوي اللغآن ًُ  (6)

 . 105غآن:لوالىدىٍىن وال,  13/116الىخاب:

ىن واللغآن: 264: (لفغاء)اىظغ : مػاوي اللغآن ًُ  (7)  . 104, والىدٍى

 . 2/254ألاصٌى في الىدى :(8)  

 ( .929)2/11صحُذ البساعي: (9)
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ظؿمل٥ّم,موادؿؽملّٓمإم(2)درتابمملدياالماظّٕض٨ّم,مواخؿمملرمػّٔامأٌّػنملؽبم(1)بمملى٦ّازموأوظب((مبغملؼملمملهلمملمأح٠ّنب

م.م(3)اظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمع٤ّمغزمل٦ّصؼبمت٦ّجؿمل٥ّممواب٤ّمسمملدلماظّٓعرملعمل٨ّم,واظلؼملنيمايػمليبم,أب٦ّمحؿملمملن

مإنمب;مإذموٕمتعملؿزملّٕمإجمملزةمػّٔامائّفمسػمل٧ّماظلؼملمملعمصعملّٛم,مب٢ّمؼضملسملّٓػمملمماظعملؿملمملسمأؼسملـبمملممممممم

٦ّلمايّٕؼبم(معّٝمبعملمملءمصػملؿ٥ّ,مودالظهملمصػملهملما٦ٌّصفؿملّٖونمحّٔفما٦ٌّص٦ّلمايّٕؼبم)أنؿباظؽملق٦ّؼنيمؼؾب

محّٔفؾبمامجمملزؽباِّولمجمملئّٖـبممس٨ّمسػملؿمل٥ّمبضملّٓمائّف,مصػملؼملمملمطمملنمحّٔفؾبضضملّٟمع٤ّمدالظهملماإلسػملؿمل٥ّمأ

٨ّموصػملؿ٥ّممبؽملّٖظهملماٌسملمملفممسا٦ٌّص٦ّلماإلممملمس٤ّمأنمب,مػّٔامصسملػملَّم(4)اظـمملغ٨ّمظعمل٦ّةماظّٓالظهملمسػملؿمل٥ّمبمملظضملمملئّٓ

مسؾباٌسملمملفمواٌسملمملفمإ مإذا مأذؾؾملؽبظؿمل٥ّ,موحّٔفماٌسملمملفمجمملئّٖ مصغملّٔظ١ّمعممل ـؾوملمؼؾبمواٌضملؽمل٧ّ,م(5)٥ّؾبػمل٣ّ

مملنمبؿملوملمحلقبمملمسػمل٧ّمائّفم,مصظمل٨ّمّظبضملّٚماظرمل٦ّاػّٓمالمؼلؿعملؿمل٣ّمعضملؽملمملػمملمإمنمبصكملمم,ّٓهمأؼسملـبمملػّٔاموؼقملطخمل

ماهلفمملءمأنمبماظغملالممزمملػّٕمظغملمملنماظؿعملّٓؼّٕمػّٔام))موظ٦ّالممملمالمبّٓمع٤ّمتعملّٓؼّٕماالد٣ّما٦ٌّص٦ّلغظمًلأٌّط٦ّرمآ

ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ    چ :تضملمملظبمض٦ّظ٥ّمػّٔاموع٤ّمواحّٓمصّٕؼ٠ّمع٤ّمأوظؽ١ّمط٢ّنبمواظؽملزملّٕ,موآٌّح

مأي چ مملاٌؽملّٖمبمِّنمبمإظؿملغمل٣ّ;مغّٖلُأمواظّٔي: مماٌؽملّٖمبلمػ٦ّمظؿملّٗماٌلػملؼملنيإظب مأػ٢ّمع٤ّمشريػ٣ّإظب

م.م(6)اظغملؿمملب((

إظبممذػؾ٦ّاؾمل٣ّمصؾمل٣ّموإنمأضّٕقبوامائّفمإالمأغمب٥ّمب٥ّماجملؿملّٖونم,وٕمؼعملؾ٢ّماٌمملغضمل٦ّنمعمملموجمبمممممممممم

احملّٔوفمممس٨ّم,مصقؼملػمل٦ّامبؿملوملمحلمملنمسػمل٧ّمأنمبحّٔفما٦ٌّص٦ّلماإلامس٤ّمتظمللريماظرمل٦ّاػّٓمبضملؿملّٓـب

مَظ٥ّؾبمعؽبعملمملمفبمعؽبضملؿبػمُل٦ّمفبوؽبعمملمم,مطؼملمملمغبػمل٦ّامض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مم(7)٦ّص٦ّصهملمالما٦ٌّص٦ّظهملصؿمل٥ّم)ع٤ّ(ماٌ معكبؽملمبمملمِإالَّ

اِّرجّّمتعملّٓؼّٕممإالمأنقبمجمملئّٖفبم,موػ٦ّموج٥ّفب(8)مظ٥ّمععملمملممعضملػمل٦ّمإالممملمأحّٓمأومعػمل١ّمسػمل٧ّمتعملّٓؼّٕ:معمملمعؽملقب

                                                           

ىظغ: الاؾخلغاء الىاكص: 134شىاَض الخىطُذ : (1)  . 277, وٍُ

 . 3/71ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (2)

ىظغ : (3)  . 116/ 13, واللباب في غلىم الىخاب:  7/626, والضع اإلاصىن:   2/80البدغ اإلادُؽ:ًُ

ىظغ : (4)  . 1/235:)ابً مالً(شغح الدؿهُلًُ

 ىظغ : اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها.ًُ  (5)

ىظغ : الىدىٍىن واللغآن: 1/393الىدى الىافي: (6)  . 46والىص اللغآوي مً ؾىعة الػىىبىث مً آلاًت:  . 104, ٍو

 . 2/137ىظغ : اإلالخظب: ًُ  (7)

, , وفخذ اللضًغ 15/137:, جذ: أخمض البرصووي , وإبغاَُم أػفِش اللغػبي الجامؼ لخيام اللغآن ,ىظغ : ًُ  (8)

:4/476 . 
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ماظغمل ماظعملّٕآن مع٤ّ مدظؿمل٢ّ مسػمل٧ّ مظعملؿملمملع٥ّ مإا٦ٌّص٦ّل مخبالفم)إّٔؼ٣ّ; محّٔفما٦ٌّص٦ّل مطـّٕ مأذ ومحّٓ(

مم.(1)وظبوتّٕجؿملّّماظعملّٕآنمبمملظعملّٕآنمَأم,)عػمل١ّ(

الشهملمع٤ّمذ٦ّاػّٓمالمب٥ّمسػمل٧ّمصقهملمػّٔامائّفموج٦ّازهمعمملمجمملءمؼبمغؾمليملماظؾمقؿيملؾبؼؾبومممملمممممممممم

مَحَلٍنمَأُبومَصَأَغاعضملمملوؼهمل:م))إظبممظ٥ّم(مؼبمطؿمملبلبمملمسػمل٧ّمائّفمع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّم)ّظؼلؿعملؿمل٣ّمعضملؽملمملػمملمإ

مَسُدٚويمَأْظعمَلىمَاْظعمَلػمْلٔبمٔبَذٔظَكمَومَعضمٔليمَاظٖلؿمِلُفمَوَذٔظَكمَبِدٍرمَؼِوَممَذِدّخامَخأظَكمَومَأٔخؿملَكمَومَجٚدَكمَضأتُل

مَدَخػمْلُؿِممَومَرأئضمٔلنَيمَتَرْطُؿؼمُلوُهمَاظَّٔذيمَاْظؼمٔلؽمِلؾمَلاِجمَظضمَلػمَلىمَوِإٚغيمَغٔؾؿمّلامٔاِدَؿِقَدِثُتمَواَلمٔدؼؽمّلامٔاِدَؿِؾَدْظُتمَعا

م.(2)((ُعغمْلَرٔػنَيمٔصؿملٔه

واغرملطملمملظ٥ّمؼبمعػملّٔات٥ّمودغؿملمملهمظملػملؿ٥ّمعضملّٕضمت٦ّبؿملّْمعضملمملوؼهملموتؽملؾؿملؾمل٥ّمسػمل٧ّمشمؼبم()اإلعمملممممممممممم

إظبممؾملؾملمملمعضملمملوؼهملامسػمل٧ّمدس٦ّةمطمملنموجقباي٠ّ,موطالع٥ّمػّٔامإمنمملمجمملءمردهبمسؽمل٥ّمرؤؼهمَلماظيتمحفؾوملؿب

مصّٔطَّم()اإلعمملم مُضظػملقّٕب, ماظّٔؼ٤ّ مأدالص٥ّ محبمملل ماإلعمملم مأردفمّٕه مث٣ّ مذيماظظملعملمملر, مبلؿملظمل٥ّ ؿػمل٦ّا

مؼّٕؼّٓمبّٔظ١ّمثؾمملتؽباظعمل٦ّل:مبفملغمب مواظرملّٕؼ٤ّم٥ّمسػمل٧ّماظّٓىب٥ّم)سػمل٧ّماٌؽملؾملمملجم...( ؼضملهملمايعملهمل,مذظ١ّماظعمل٦ّؼ٣ّ

مصؿمل٥ّمإع٦ّؼ٦ّنمبمملخؿؿملمملرػ٣ّموع٢ّاظؽملؾمليملماحملؼملمبّٓيماِّصؿمل٢ّماظّٔيمتّٕط٥ّماِّ المءمحّٕؼؿؾمل٣ّموٕمؼّٓخػمل٦ّا

م.(3)مملمع٤ّماظلؿملّٟ,موؼبمػّٔامت٦ّبؿملّْمٌضملمملوؼهملخ٦ًّص

٥ّمذظ١ّمبفملغقبذظ١ّماٌؽملؾملمملجماظّٔيمدمملرمسػملؿمل٥ّمبـؾمملتموسعملؿملّٓةمرادكهملمم()وضّٓموصّٟماإلعمملمممممممممم

مس٨ّموصػملؿ٥ّمؼبمرب٢ّمجّٕمصظملهملمظذمل)اٌؽملؾملمملج(م,موع٤ّمصممل٦ٌّص٦ّلماإلم,رمملئضملني(٦ّهماظشملّٕؼ٠ّم)اظّٔيمتّٕط

ػني,موػّٔامعمملمأصزملقوملمسؽمل٥ّمعبػملهملم)دخػملؿ٣ّمصؿمل٥ّمعغملّٕػني(مؾمل٣ّمضّٓمدخػمل٦ّامصؿمل٥ّمعغملّٕؽبمملمأغقبصظملؿ٥ّمأؼسملـب

ث٣ّمضؾػمل٥ّ,مواظؿعملّٓؼّٕ)اظّٔيمدخػملؿ٣ّمصؿمل٥ّمعغملّٕػني(,ممعمملمسػملؿمل٥ّمدؽبلمبمربّٔوفمع٦ّص٦ّلماد٣ّمصؾمل٨ّمصػملهمل

مائّفممإنمب ماٌؽملؾملمملجماظّٔيمػ٦ّممؼّٕؼّٓمبؿملمملنمأنمبم()اإلعمملمممت٦ّح٨ّمبفملنمبمضّٓدالظهملمػّٔا صظملهملمػّٔا

مواحّٓفب متقملطخملمسػملؿمل٥ّ معممل موػّٔا مؼؿؾّٓل, مأو مؼؿطملري م)عؽبمملال ماظلمملبعملهمل ماظضملؾمملرة موؽباَلمدكبؼؽملممًلماكبدؿبؿؽبؾؿبّٓؽبْظوملؾبمّٓه

ٌّغؽبؾكبؿملـبقبمملماكبدؿبؿؽبقؿبّٓؽبثؿبوملؾب مو مواحّٓـب(, ماٌؽملؾملمملج مػّٔا مطمملن ماظ٦ّاجنملمحّٔفؾبممل مع٤ّ مطمملن مواالطؿظملمملما ءما٦ٌّص٦ّل

                                                           

ىن واللغآن:86:ىظغ : الجملت الػغبت جألُفها وأكؿامهاًُ  (1) , وصاللت الاهخفاء في الجملت  105-104, والىدٍى

ــ  155اللغآهُت:  . 160ــ

 . 15/79شغح )اإلاػتزلي( : (2)

 . 159-4/158ىظغ : شغح )اإلاىؾىي(ًُ  (3)
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,مواي٠ّم()تضملّٓدماٌؽملؾملمملجماظّٔيمؼضملؿعملّٓمب٥ّمإظبممِّحممللماٌضملؽمل٧ّمػّٔاما٦ٌّص٦ّلمّٕؽببزملػملؿ٥ّ;مإذمظ٦ّمذؾبطكب

م.(1)رّٕؼ٠ّماي٠ّمواحّٓمورّٕقماظرملّٕمطـريةموعؿرملضملؾهملمخالفمذظ١ّ;مِّنمب

سمملدت٥ّمإمت٦ّجنملمحّٔفمػّٔاما٦ٌّص٦ّل;مِّنمبموبؾملّٔامتغمل٦ّنمضّٕائ٤ّماظؽملّٙموزّٕوفماظعمل٦ّلمصؿمل٥ّممممممم

متؾمملركموجنملماٌظمللّٕونمتعملّٓؼّٕما٦ٌّص٦ّلمؼبمض٦ّظ٥ّالخؿالفمؼبمػّٔاماٌؽملؾملمملجم,موهلّٔامأتضملشمل٨ّمدالظهملما

ع٤ّمماظضملؽملغملؾ٦ّتد٦ّرةمػ چڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    چ تضملمملظب:و

مشريػ٣ّإظبمملاٌؽملّٖؽبمواظغملؿمملبماٌلػملؼملنيإظبمملاٌؽملّٖؽبماظغملؿمملبسّٓممتعملّٓؼّٕهمدؿملفضمل٢ّمم;مِّنمبؼ46اآلؼهمل:

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تضملمملظب:بّٓظؿمل٢ّمض٦ّظ٥ّمما,موػّٔامخالفمإٌّاداظغملؿمملبمواحّٓـبمأػ٢ّمع٤ّ

م.(2)مؼ136ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمللمملءد٦ّرةمػ چ    ڇڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ

ماظرمل٦ّاػّٓممممممممم مجمملءأؼسملـبم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبموع٤ّ معممل مَصّٕـبعؿقلىبم()مظ٥ّمطالممؼبمممل مسػمل٧ّ مأعمْلا صقمملب٥ّمّٓ

ًُ مغؽبّٓؿبِريمَصؼملؽبمملمبكبؾملؽبمملمَأعؽبّٕؿبتؽبؽملؽبمملمثؾب٣ّمبمَاْظقؾبغمُل٦ّعؽبهملكبمسؽب٤ِّمغؽبؾملؽبؿملؿبؿؽبؽملؽبمملمَصعمَلممللؽبمَأصؿبقؽبمملبكب٥ّكبمعكب٤ّؿبمرؽبجؾب٢ّفبمِإَظؿملؿب٥ّكبمَضمملمؽبمأنمّٙمبضملّٓػملَّا

مَاْظعمُلِرآَنمَضَرؤوامَومَصعمَلٔؾػمُلوُهمَاْظِإِداَلِمإىلممُدُسوامَاظَّٔذؼَنمَاْظعمَلِوُممَأِؼَن(:م))َأرؿبذؽبّٓؾبم,مصعملمملل)مَاْظفمَلعؿبّٕؽبؼؿب٤ِّمَأينب

م.(3)((َصَأِحغمَلؼمُلوُه

م

مض٦ّظ٥ّ)وؽبَضّٕؽبؤواممممممم مصؿمل٥ّ ممَاْظعمُلّٕؿبآنؽبماظرملمملػّٓ م( مدؽبلمبمربّٔوفمع٦ّص٦ّلماد٣ّمصػملهملمصمملىؼملػملهملَصفمَلحؿبغمَلؼملؾب٦ّهؾب

دمتضملّٓقبإظبممؼبمذطّٕمػّٔاما٦ٌّص٦ّلمعمملمؼرملريمنمب;مَِّاْظكمِلدؿباَلِم(إظبممدؾبسؾب٦ّامضؾػمل٥ّموػ٦ّمض٦ّظ٥ّ)َاظَّّٔكبؼ٤ّؽبمعمملمسػملؿمل٥ّ

ماظّٔؼ٤ّموصظملؾمل٣ّم) ماظعمل٦ّم مدس٦ّةماإلدالممؾمل٣ّمظؿملل٦ّغمب(,موايممللمأػقملالء معؿضملّٓدؼ٤ّ,مصمملظّٔؼ٤ّمضؾػمل٦ّا ا

معملؽمل٦ّامتالوت٥ّموسؼملػمل٦ّاممبسملمملعؿملؽمل٥ّ.متؿبنموأاظّٔؼ٤ّمضّٕؤواماظعملّٕآمع٤ّمأصقمملب٥ّمػ٣ّمأغظمللؾمل٣ّ

م

اظعمل٦ّلمبمملٌؽملّٝمالمؼؿل٠ّممإنمب;مإذمزمػّٔامائّفتّٕجؿملّّمعّٔػنملمع٤ّمج٦ّقبإظبممشبػملّٙممممملمتعملّٓمممممم

مصكملنؼبمادؿػملّٖاممػّٔاماظؿعملّٓؼّٕ,موبؾملّٔاممواظؽملزمل٦ّصماظػملطمل٦ّؼهملماظغملـريةماظيتممطمملغوملمدالالتؾملمملمواضقهمًل

                                                           

ان في غلىم اللغانًُ  (1)  . 4/12:, الؼعهص ي, جذ: مدمض أبى الفظل إبغاَُمىظغ : البَر

غ والخىىٍغ 2/80ىظغ : البدغ اإلادُؽ:ًُ (2) غ) , والخدٍغ  الىخاب جفؿحر مً الجضًض الػلل وجىىٍغ الؿضًض اإلاػنى جدٍغ

 . 7/441:صعوَش الضًً مديي, غغاب اللغآن وبُاههإ, و  1/393, والىدى الىافي:  21/8:(, ابً غاشىع اإلاجُض

 . 7/291شغح )اإلاػتزلي(: (3)
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ماادؿؽملاّدمَممسيمإذامُسػمٔلجيوزمحذفمادلوصولماإلآلت٨ّ:مدؿغمل٦ّنمسػمل٧ّماظؽملق٦ّماماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهمل

ماظضملربي.مممواظلؽملةماظؽملؾوؼةمواظرملضملرماظعملرآنماظغملرؼممصسملػمًلامسنميفمغؾملجماظؾالشةعامجاءمإىلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  احلبديخ عشزح: ادلسأنخ
 
 :(1)ق ثهب عهً ادلىصىل جىاس تقديى انصهخ أو يب يتعه

مممممممم مسػمل٧ّ ماظضملػملؼملمملء ماظيتموضّٟ ماظرتطؿملؾؿملهمل ماظصمل٦ّاػّٕ مع٤ّ ماظغملـري ماظضملّٕبؿملهمل ماظػملطملهمل مإزؾملمملرػمملتؽملؿصمل٣ّ

,مطؿالزمممملماظؿالزمماظرتطؿمليبمبنيماِّظظملمملزمأوماظرتاطؿملنملوبؿملمملنمخزملمملئزملؾملمملمومسمملتؾملممل,مع٤ّمذظ١ّمعـػمًل

مصممل موصػملؿ٥ّ, مؼقملظخملا٦ٌّص٦ّل موصػملؿ٥ّ مظطمل٦ّؼهمل٦ٌّص٦ّل موحّٓة مؼبممظملمملن مأحّٓػؼملممل مس٤ّ ماالدؿطملؽملمملء الميغمل٤ّ

مظّٔظ١ّمإٌّطَّماظرتطؿملنمل مخمملصهمل مأحغملمملعـبممل ماظؽملق٦ّؼ٦ّن مذطّٕ مػؽملممل موع٤ّ مذظ١ّمعلفملظهملمم,نملاظؽملق٦ّي, ع٤ّ

مؾقـ٥ّمػّٔهماٌلفملظهمل.ّٓؼ٣ّمواظؿفملخريمبؿملؽملؾملؼملممل,موػّٔامعمملمدؿاظؿعمل

اظغملـريمع٤ّماٌظملّٕداتماظيتمالمدبّٕجممؼرملؼمل٢ّبمملبما٦ٌّص٦ّلمؼبماظّٓرسماظؽملق٦ّيموادّٝممإنمبمممممممم

مس٨ّموايّٕؼبمواٌزملّٓرمؼرملؼمل٢ّما٦ٌّص٦ّلماإلمص٦ّلموصػملؿ٥ّ,مصممل٦ٌّص٦ّلمظّٓىماظؽملق٦ّؼنيس٤ّمأحغملمملمما٦ٌّ

مطؼمل٦ّص٦ّلموعضملؼمل٦ّظ٥ّمػ٦ّمضمل٢ّجؾبمعزملّٓريموحّٕفلبم))بظملضمل٢ٍّرماٌزملّٓرماظزملّٕؼّّمإمنمملمؼؾبعملّٓمبم;مِّنمب(2)اظزملّٕؼّّ

                                                           

ا مؼ اللاغضة  لمي بأن  اإلاؿألت َهىا مؼ غِ  ( إهما طهغُث (1 ُا صلت اإلاىصٌى جيىن حملت أو شبه حملت  لترابؼها غالئل

 ؾمي(.بلت لها وهي)حىاػ خظف اإلاىصٌى ؤلا الؿا

,  6/67: )ابً ٌػِش(  ,  وشغح اإلافصل 167,  139- 1/137, وألاصٌى في الىدى: 157/ 4ىظغ : اإلالخظب:ًُ  (2)

 . 57كؿامها:أوالجملت الػغبُت جألُفها و 
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,وضّٓمبلّٛم(1)((ا٦ٌّص٦ّلمسػمل٧ّماظزملػملهملمع٤ّمذ٨ّءممؼؿعملّٓمبمالمطؼملمملمسػملؿمل٥ّ,مب٥ّمؼؿضملػمل٠ّمعمملممؼؿعملّٓمبمصالموصػملهمل

ما٦ٌّص٦ّلم ماظعمل٦ّلمؼبمبؿملمملنمأحغملمملم ماظضملّٕبؿملهمل ماظسػملؼملمملء مع٤ّمذظ١ّمتعملّٓؼ٣ّ مسػمل٧ّما٦ٌّص٦ّلم,موصػملؿ٥ّ زملػملهمل

م.مهوعؽملؾمل٣ّمع٤ّمأجمملزػّٔاماظؿعملّٓؼ٣ّمصؼملؽملؾمل٣ّمع٤ّمعؽملّٝم

ونمِّغؾمل٣ّمؼضملّٓقبم;اظزملػملهملمأومجّٖءمعؽملؾملمملمسػمل٧ّما٦ٌّص٦ّلمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمتعملّٓؼ٣ّؽبمصّٕؼ٠ّفبمصعملّٓمعؽملّٝؽبممممممممم

مجّٖءم متعملّٓؼ٣ّ مالمصب٦ّز مطؼملممل مسػملؿمل٥ّ ماظزملػملهمل متعملّٓؼ٣ّ مصطملريمجمملئّٖ ماظ٦ّاحّٓة, مطمملظغملػملؼملهمل موصػملؿ٥ّ ا٦ٌّص٦ّل

سػملؿملؾملمملاظغملػملؼملهملم
 

مصؾملّٔامممل,بضملسملـبمبضملسمل٥ّممؼؿعملّٓمبمالمواحّٓمطمملد٣ّموا٦ٌّص٦ّلماظزملػملهملمد:م))صكملمنممل,مضممللماٌربمب

معـػمًلمّٓمبوظّٔظ١ّمسؾبم,(2)شريه((ماظعملؿملمملسمؼبمصب٦ّزمالماظّٔىماظزملقؿملّّماظعمل٦ّل ممل:)أسفؾينماظؿمل٦ّممض٦ّظؽملممل

مسؼملّٕـب معؾبضّٕبمزؼّٓ مؼبماظغملالمقمملًظا( مالمصب٦ّز ػّٔامممػذمل(646)ت:اب٤ّمايمملجنملم٢ّؽبسػملَّوضّٓمم,(3)مممل

ؼػمل٨ّماإلعبممللموؼضملعملؾ٥ّموظؿملّٗممصبنملمأنؿبما٦ٌّص٦ّلموصػملؿ٥ّمإعبممللموتظملزملؿمل٢ّ,مصمملظؿظملزملؿمل٢ّمبفملنمبماٌؽملّٝ

م.م(4)اظضملغملّٗ

(م)أنؿبأيم,ضؾ٢ّماظؿفملوؼ٢ّمبمملٌظملّٕدأص٢ّماٌزملّٓرماظزملّٕؼّّمإظبمماحؿغمل٣ّمبضملّٚماظؽملق٦ّؼنيضّٓمومممممممممم

م(اٌزملّٓرمبؿعملّٓؼّٕم)أنؿبمإذمإنمبمؼبمتضملػملؿمل٢ّمسّٓممج٦ّازمتعملّٓؼ٣ّماظزملػملهملمسػمل٧ّما٦ٌّص٦ّل,ماٌسملمملرعمواظظملضمل٢ّ

امضّٕبمزؼّٓ(موػ٦ّمعملمملل:م)أسفؾينمسؼملّٕـبممسػملؿمل٥ّ,مصالمؼؾب(مالمؼؿعملّٓقب,موذ٨ّءممممملمؼبمحؿملّٖم)أنؿبواظظملضمل٢ّ

م.(7)ماظّٕض٨ّمأؼسملـبمملم,موضّٓمذطّٕمػّٔاماظؿضملػملؿمل٢ّؽب(6)واب٤ّمؼضملؿملّ٘م,(5)دمطؼملمملمعّٕمبم,مواب٤ّماظلّٕاجتضملػملؿمل٢ّماٌربمب

ؼؽمللقنملمسػمل٧ّماظزملػملهملماظيتمتغمل٦ّنمزًّٕصمملمأوممػؾملؽملمملسػمل٧ّمعؽملّٝماظؿعملّٓؼ٣ّممإنمبمإصّٕارماظؽملق٦ّؼنيممممممم

مأؼسملـبممل,مهل موذبّٕورـبا مجمملرـبا مذظ١ّمبؿعملّٓؼإظبممذػؾ٦ّأّا مسػمل٧ّموص٠ّ مجمملء مظظملّٜمتفملوؼ٢ّمعممل مع٤ّ معزملّٓر ّٕ

ع٤ّمماظزملمملصمملتد٦ّرةمػ چ   ڈ  ى  ى  ىچ  ع٤ّمذظ١ّمتفملوؼػملؾمل٣ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:اٌزملّٓرمأٌّط٦ّر,م

,مؼاظغملؾملّٟد٦ّرةمػ چ  ى   ى  ى   ى  ى  ى   ىچ  وض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مؼ,142اآلؼهمل:

                                                           

 . 2/1018ُت الشافُت:شغح الياف (1)

 . 3/197اإلالخظب: (2)

ىظغ : اإلاصضع هفؿه (3) , وشغح  1/241, والخبصغة والخظهغة: 195اللمؼ :و  , 2/269, وألاصٌى في الىدى:: 4/157:ًُ

 .688, ومغني اللبِب: 1019-2/1018, وشغح اليافُت الشافُت: 6/67:)ابً ٌػِش(اإلافصل

 . 1/461اإلافصل:ًظاح في شغح ىظغ: ؤلا ًُ   (4)

 . 139-1/138ىظغ : ألاصٌى في الىدى:ًُ  (5)

 . 6/67: )ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (6)

 . 3/406ىظغ: شغح الغض ي غلى اليافُت: ًُ  (7)



 ٌ  ن ووعص في هالم ؤلامام حدٍىأغلب الىما مىػه  30 ...........................................الباب ألاو

 

ماظظملؽملّٓ,موض٦ّلممؼ2ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمل٦ّرد٦ّرةمػ چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    چ  وض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:

مػع٤ّماهلّٖؽبجؼ:م(1)ذؿملؾمملنمب٤ّمذؾمل٢ّموامس٥ّماظّٖعمملغ٨ّ,

مإذساُنمظٔةظػملٓذمذملِلممممممذملؾمِلاجَلمؼومماحلػملِمموبضملُضمممممممممممممممم

مباظمصعملمملظ٦ّا:مممممممممم م)صػملؼملممل مؼبمؿعملّٓؼّٕ ماظلضمل٨ّ( ماُِّػملّٞماظلضمل٨ّمعضمل٥ّ ؿعملّٓؼّٕ)المؼؾطمل٦ّنماظوظب,مواآلؼهمل

مح٦ًّظح٦ًّظ مسؽملؾملممل ماظـمملغؿملهمل,ممل مؼب ماظـمملظـهمل,ممؿعملّٓؼّٕاظومممل( مؼب مرأصهمل( مبؾملؼملممل مرأصهمل متفملخّٔطؼملممل )وال

ماتتعملّٓؼّٕموػ٨ّ,م(2)إذسمملن(مؼبماظؾؿملوملماظرملضملّٕيمظػملّٔظهملمإذسمملنماىؾمل٢ّمسؽملّٓمايػمل٣ّمؿعملّٓؼّٕ)وبضملّٚاظو

مضضملمبممملالمداس٨ّمهل مظ٥ّمادؿؽملمملدـبد٦ّىمإثؾمملتمعممل مغمملضّٙ,إظبممآّوا مذػنملماظّٕض٨ّمادؿعملّٕاء إظبمموهلّٔا

مع٤ّممملعؽملضملـبمأرىمالمإجمملزةمػّٔاماظؿعملّٓؼ٣ّمإذامطمملغوملماظزملػملهملمزًّٕصمملمأومجمملرـبامأومذبّٕورـبا,مصعملمملل:م))وأغممل

ماظرباءة,مسّٓوكمع٤ّمارزضينم"اظػملؾمل٣ّ:مض٦ّظ١ّمسب٦ّمذؾؾمل٥ّ,مأوممملزًّٕصمطمملنمإذامسػملؿمل٥ّمعضملؼمل٦ّظ٥ّمتعملّٓم

متضملمملظبمضممللماظظملّٕار",موإظؿمل١ّ موضممللم,(رأصهملمبؾملؼملمملمتفملخّٔط٣ّ)موال: موؼبم,(اظلضمل٨ّمعضمل٥ّمبػملّٞمصػملؼملممل):

مّٟ,تغملػمّلمعـػمل٥ّمؼبماظظملضمل٢ّموتعملّٓؼّٕمطـري,مطالعؾمل٣ّمؼبموعـػمل٥ّمغؾ٦ّت٥ّ",مسؽملغمل٣ّمومل"وضػمّل:ماظؾالشهملمغؾمليمل

مع٤ّماٌزملّٓريمبممليّٕفمتفملوؼػمل٥ّمع٤ّمعؽملّٝمصالمب٥ّ,ملوىبُأمعمملمحغمل٣ّم٥ّحغملؼملؾبمبرمل٨ّءملعقملومبموظؿملّٗمط٢ّنب

مغؽب(3)مأحغملمملع٥ّ((مؼػملّٖع٥ّمالمأغ٥ّمعّٝماٌضملؽمل٧ّ,مجؾملهمل إجمملزت٥ّماب٤ّماظلّٕاجمإظبمملنملماظلؿمل٦ّر٨ّ,موضّٓ

مسػملؿمل٥ّ ماٌزملّٓر مصػملهمل مؼؾب(4)تعملّٓؼ٣ّ مواظؿقعملؿمل٠ّ موػّٔاممـؾوملؾب, ماظلّٕاجمميؽملّٝمذظ١ّ, مصمملب٤ّ خالفمذظ١ّ,

,م(5)سػملؿملؾملممل((مصػملؿؾملمملمؼبمعمملممؼؿعملّٓمبمأنمصب٦ّزمالم"غظملضمل٢ّمأن"معضملؽمل٧ّمؼبماظيتماٌزملمملدرغّٙمطالع٥ّ:م))

مإ مؼب ماظّٕض٨ّ متمملبّٝ ماظؿظملؿمملزاغ٨ّومم٤ّ مت)واظغملظمل٦ّيم,(6)(ػذمل793:ت)جمملزت٥ّ ,م(7)(ػذمل1494:

مؼبماٌرملؾمل٦ّرمسػمل٧ّمأٌّط٦ّرم))اظؿفملوؼ٢ّمعضملػملػمًلمملمذظ١ّمبفملنمبملمب٥ّماٌمملغضمل٦ّنعمملمأومبماظّٔيمٕمؼّٕتِّٚظ٦ّد٨ّمواآل

م٥ّحغملؼملؾبمبرمل٨ّءملوىبُأمعمملمط٢ّنبمصػملؿملّٗماظضملؼمل٦ّممدػمل٣ّمإذامصألغ٥ّممملثمملغؿملـبموأعمملمف,اٌضملّٕمبمدونمّٕاٌؽملغملَّماٌزملّٓر

مؼبمطملؿظملّٕؼؾبمالمعمملمصؿمل٥ّمطملؿظملّٕؼؾبمأغ٥ّماذؿؾملّٕموضّٓمزّٕفمػؽملمملمماٌعملّٓمبمصألنمبممملثمملظـبموأعمملمب٥ّ,ملوىبُأمعمملمحغمل٣ّ

                                                           

 . 8/109, واإلاعجم اإلافصل في شىاَض الػغبُت: 3/432زؼاهت ألاصب:ٍىظغ: , و  25شػٍغ , خاجم صالح الظامً: ((1

,  213-2/212شمىوي:, وشغح ألا  3/406غض ي غلى اليافُت:, وشغح ال 2/1019اليافُت الشافُت:ىظغ : شغح ًُ  (2)

مؼ الهىامؼ:  . 3/216لىافي:, والىدى ا 3/57َو

 ا.مهجؾبم جسٍغ خان, وآلاً 3/406الغض ي غلى اليافُت:شغح  (3)

 . 3/57ىظغ : َمؼ الهىامؼ:ًُ  (4)

 . 2/224ألاصٌى في الىدى: (5)

 . 12/122, وعوح اإلاػاوي:  310: ( اإلافخاح جلخُص لشغح مسخصغ) مسخصغ اإلاػاويىظغ : ًُ  (6)

 . 591ىظغ : اليلُاث:ًُ  (7)
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موأؼمب(1)مشريه(( مع٤ّماحملّٓثنيماظرملؿملّْمعزملشملظمل٧ّماظطملالؼؿملين, مػّٔا مواُِّ(2)(ػذمل1364:مت)ّٓ دؿمملذم,

مضمملل:))أعممل ماظّٔي محل٤ّ مؼؾؿملّّماظّٔيمبمملظّٕأيماِّخّٔمصمملِّحل٤ّماىؼملػملهملمذؾ٥ّماٌضملؼمل٦ّلمسؾمملس

مداٍع,مشريمع٤ّمظػملؼملؽملّٝ,مواظؿفملوؼ٢ّمّٟظػملؿغملػمّلمداس٨ّموال(...)ماظغملّٕؼ٣ّماظعملّٕآنمؼبمظ٦ّرودهمتعملّٓمي٥ّ;

م,٥ّمرأيمأوظبمبمملظعملؾ٦ّل٧ّمػّٔاماظّٓطؿ٦ّرمصمملض٢ّماظلمملعّٕائ٨ّمورأىمأغقب,موتؾؽملمبم(3)اظعملّٕآن((مؼبموخبمملصهمل

م,موػ٦ّماظزمل٦ّابمظ٦ّرودهمؼبمأطـّٕمع٤ّمع٦ّضّٝمؼبمغؾمليملماظؾالشهمل.م(4)ّٟتضمللقبموايغمل٣ّممبؽملضمل٥ّ

ماظضملؽبؽبممممممم مآمتضملمملظبمومتفؿملّٓه:))(٦ّؼهملمض٦ّظ٥ّ)ػمَلصؼمل٤ّماظرمل٦ّاػّٓ مَأْظٔلؽمَلٔؿغمُلُممٔعِنمَؤاْصَؿَرَضؼبمتضملصملؿمل٣ّ

م.(5)م((ٔباظٖؿعمْلَوىمَوَأِوَصاُطِممَاظٚذْطَر

مع٤ّماى٦ّارحمسؾمملدةمعظملرتؽبممممم دةماٌظملّٕوضهملمسػمل٧ّماظػمللمملنمػ٨ّمضهملمسػملؿمل٥ّمطمملغوملماظضملؾمملٌّمملمطمملنمظغمل٢ّدمل

م مؼب ماِّثّٕ مسصملؿمل٣ّ مدؾؿمل٢ّ مصؾمل٦ّ مسؾمملدات٥ّاظّٔطّٕ; موتؽملصملؿمل٣ّ ماإلغلمملن مدػمل٦ّك معضملؽمل٧ّمم,(6)تؾملّٔؼنمل وػ٦ّ

ب٥ّممؼّٕؼّٓمؼ,اِّحّٖابد٦ّرةمػ چ  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى  ىچ  ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:معلؿ٦ّح٧ّمع٤ّ

م.(7)بفملظلؽملؿغمل٣ّمدؾقمملغ٥ّمتّٔطّٕوهمأنؿبمسػملؿملغمل٣ّمأوجنملؽبمآمتضملمملظبمأنمب(اإلعمملم)

مؼبمورب٢ّنبممممممممم مأماظؽملّٙمتعملّٓؼ٣ّؾبماظرملمملػّٓ م)ع٤ّ مواجملّٕور ماظضملمملع٢ّماىمملر مسػمل٧ّماٌزملّٓر ظلؽملؿغمل٣ّ(

موجمب موضّٓ م)اظّٔطّٕ(, ماب٤ّؾبصؿملؾملؼملممل مم٥ّ مت٦ّجؿملؾملـبمػّٔاأب٨ّمايّٓؼّٓ مصعملمملل:مممل معّٔػنملماٌمملغضملني, تمملبّٝمصؿمل٥ّ

م"ع٤ّ"مومبفملظلؽملؿغمل٣ّمترملغملّٕوهمومتّٔطّٕوهمأنؿبمسػملؿملغمل٣ّماصرتضماظّٔطّٕ"مأظلؽملؿغمل٣ّمع٤ّم))ض٦ّظ٥ّ:م"واصرتض

مأظلؽملؿغمل٣ّمع٤ّماظّٔطّٕمسػملؿملغمل٣ّمواصرتضم:تعملّٓؼّٕهماٌؿفملخّٕماٌزملّٓرمسػملؿمل٥ّمدلمبممبقّٔوفمعؿضملػملعملهمل

محّٕؼبمع٦ّص٦ّلم"نؿب"أمعؿمملبضملهملماظّٕض٨ّمضمملئػمًلممل:م))إظبممذظ١ّما٦ًّئ٨ّمصّٔػنملم,موٕمؼّٕتِّٚ(8)اظّٔطّٕ((

ماظصملّٕفمأنقبمسػملؿمل٥ّمؼؿ٦ّجقب٥ّمأغ٥ّمإاّلمؼأٌّط٦ّرماٌزملّٓرمبؽملظملّٗػمتضملػمّلعمل٥ّمصب٦ّزمصالمسػملؿمل٥ّمعضملؼمل٦ّظ٥ّمؼؿعملّٓقبممال

م,ماِّدبؿملهملمسػملؼملمملءمع٤ّماحملعمّلعمل٦ّنمب٥ّمصّٕقبحمطؼملمملمشريهمؼبمؼؿقبلّٝمالمعمملمصؿمل٥ّمؼؿقبلّٝمواجملّٕورماىمملرقبمو

محمملجهملمالمومأٌّط٦ّرمبمملٌزملّٓرمتضملػمّلعملؾملؼملمملمصؿملؾملؼملمملمصؿملزملّّقبماظلقبضمل٨ّمعضمل٥ّمبػملّٞمصػملؼملقبمملم:تضملمملظبمض٦ّظ٥ّموعـػمل٥ّ

                                                           

 . 12/122عوح اإلاػاوي: (1)

 .279ـــــــ3/278ىظغ : حامؼ الضعوؽ الػغبُت:ًُ  (2)

 . 3/216الىدى الىافي: (3)

 . 60ىظغ : الجملت الػغبُت جألُفها واكؿامها:ًُ  (4)

 . 10/116)اإلاػتزلي( :شغح  (5)

 . 3/403ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (6)

 . 10/387ىظغ : منهاج البراغت)الخىئي( :ًُ  (7)

 . 10/119شغح )اإلاػتزلي( : (8)
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ماظؿعملّٓؼّٕمدؿملؾبم;مِّنمب(1)((ماظؿعملّٓؼّٕإظبم مبالمذ١ّمذملػّٔا ماإلإظبممظملسمل٨ّمذمل عمملممدالظهملمشريماظيتمؼعملزملّٓػممل

()وضّٓمؼغمل٦ّنم٤ّ(مؼ٦ّح٨ّمبّٓالظهملماالبؿّٓاء,متعملّٓؼ٣ّمذؾ٥ّماىؼملػملهملموادؿضملؼملممللم)عكبمنمبأ,مصمملظّٔيمؼؾّٓوم

م معممل منؿبرادةماظ٦ّج٦ّبمأاٌرملؾمل٦ّرمؼبمإمنمبأمحنيم)ع٤ّ(مسػمل٧ّذملاظظملضمل٢ّم)اضرتض(مبمتضملّٓؼهملمإظبمأدىػّٔا

مب ماإلم,)سػمل٧ّ(ذملؼؿضملّٓى مبّٔظ١ّوطفملن مؼرملري ممعمملم مؼضملّٓنبمأنمبإظب ماظػمللمملغ٨ّ مع٤ّممعهمًلععملّٓىبماظّٔطّٕ ظطملريه

مض٦ّلفبمميمملنؾبدمع٤ّمايّٓؼىملماظؽملؾ٦ّيماظرملّٕؼّٟ:م))اإلاظضملؾمملدات,موظضمل٢ّمعمملمؼضملسملّٓمػّٔاماظؿ٦ّجؿمل٥ّمعمملمور

موسؼمل٢ّموعضملّٕصهملمبمملظػمللمملن, مأ(2)بمملِّرطمملن((مبمملظعملػملنمل, مواي٠ّ مماظػملف٦ّءمنمب, مالمإظب مواظؿفملوؼ٢ّ اظؿعملّٓؼّٕ

ٕمغعمل٢ّمممملمسػمل٧ّماظرتطؿملنملمإنؿبػّٔاماظؿعملّٓؼّٕمالمؼّٖؼّٓمذؿملؽـبمنمبسػمل٧ّمأمتػمل١ّماظّٓالالت,مزؼمملدًةإظبممؼقملدي

موبالشؿ٥ّاظؽملّٙممؼؾبظملعملّٓ مصزملمملحؿ٥ّ موإال ماظّٓاس٨ّص, ممؼملممل مد٦ّىمإظب ماىؼملػملهمل مؼب معّٔط٦ّر معزملّٓر تعملّٓؼّٕ

متشملَّّٕدؽب.مهلمملمأنؿبمرؼّٓؽبسػمل٧ّمادؿعملّٕاءمغمملضّٙموُأؼبماِّدمملسممؿملوملؿبؽملكبايظملمملزمسػمل٧ّمضمملسّٓةمبؾب

م

مض٦ّظ٥ّمم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبموع٤ّماظرمل٦ّاػّٓممممممممممم م(3)اظضملؾّٓيماىمملرودمب٤ّماٌؽملّٔرإظبممطؿمملبمؼبم()أؼسملـبممل

مَأٖعاأسؼملمملظ٥ّ:م))مع٤ّممملهوّظمعمملمبضملّٚمؼبماِّعمملغهملمصكمملنماظؽمل٦ّاح٨ّمبضملّٚمسػمل٧ّمادؿضملؼملػمل٥ّماإلعمملممطمملنموضّٓ

مٔصؿملؼمَلامَأِغَتمَصِإَذامَدٔؾؿملػمَلُهمَتِلػمُلُكمَومَػِدَؼُهمَتٖؿٔؾُعمَأٖغَكمَزؽمَلؽمِلُتمَومٔعؽمِلَكمَشٖرٔغيمَأٔبؿملَكمَصاَلَحمَصِإٖنمَبضمِلُد

م.(4)م((َسَؿاّدامآٔلٔخَرٔتَكمُتِؾعمٔليماَلمَومٔاِغعمٔلؿمَلاّدامٔظؾمَلَواَكمَتَدُعماَلمَسؽمِلَكمِإَظٖيمُرضخملَي

                                                           

جه ,  , والىص اللغآوي  10/376: )الخىئي(منهاج البراغت  (1) ن إلى أن  ما بحن اللىؾحن ى الباخشًظَب ؾبم جسٍغ

ه ال ماوؼ مً طلً في اللغت زؼأ , الؾخػماٌ   )الىفـ( في غحر الخىهُض ؛ لظلً ًلىلىن : الص يء هفؿه , غحر أه 

ىن بمجزلت ما ًدظفىن مً هفـ الىالم ((  ه : ))وججغي َظٍ ألاشُاء التي هي غلى ما ٌؿخسفُّ / 1والىدى , كاٌ ؾِبٍى

ا: ))وطلً كىلً: هؼلذ بىفـ الجبل(( 266 ىظغ :2/379, وكاٌ أًظا :  , وهىاشت الىىاصع   3/189صائص:الخ . ٍو

 . 115ــــ  114

 

 . 66/68 بداع ألاهىاع: (2)

( لض في غهض الىبي )وُ  إلاىظع بً الجاعوص )واؾمه بشغ( ابً غمغو بً زىِـ الػبضّي: أمحر, مً الؿاصة ألاحىاص,ا (3)

ٍ غلّي إمغة إصؼسغ  وهي بلضة بفاعؽ زم وشهض الجمل مؼ ؤلامام غلّي )
ّ

ٍ, فىخب إلُه ءَ بلغه غىه ما ؾا( ووال

اص سغغ الهىض  ؾىت)جالىخاب الظي أوعص . ٌ(62فماث فيها وكُل ؾىت) ٌ(61 ه في اإلاتن فػؼله. زم والٍ غبُض هللا بً ٍػ

, الػؿلالوي, جذ: غاصٌ أخمض غبض اإلاىحىص, وغلي مدمض مػىض ًىظغ : ؤلاصابت في جمُحز الصحابت

   . 7/292,وألاغالم:6/209:

 . 18/54)اإلاػتزلي( :شغح  (4)
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صؿملؾملمملموػ٦ّمممذؾ٥ّماىؼملػملهملمسػمل٧ّماظضملمملع٢ّما(م,مصعملّٓمبهل٦ّاكماغعملؿملمملدـبمواظرملمملػّٓمصؿمل٥ّمض٦ّظ٥ّم)والمتّٓعؾبمممممممم

ماظ٦ّج٥ّماظؽملؾمليملاحمّٕقبذؾبع٤ّمماب٤ّماب٨ّمايّٓؼّٓموا٦ًّئ٨ّذطّٕمموضّٓ,مما(اٌزملّٓرم)اغعملؿملمملدـب ممملؾملؼمل,مظغملؽملمبػّٔا

م.(1)ػّٔاماظؿعملّٓؼ٣ّمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمؽملّٝذػؾمملمإظبمعؿمملبضملهملمع٤ّمضممللممب

ماسبّٕفمس٤ّماظعملّٕآنمؼبمخشملؾهملمذطّٕمصؿملؾملمملمع٤ِّم()ض٦ّظ٥ّم٦ّؼهملمأؼسملـبمملػمَلاظضملؽبماظرمل٦ّاػّٓموع٤ّمممممممممممم

ّٕممملٌزملّٓرماٌؿفملخىببعملوملمذؾ٥ّماىؼملػملهمل)سػمل٧ّمآ(م,صؿضملػملَّ(2)((ٔصِرَؼًةمَاظػملَّٔهمَسػمَلىمٔصِدَضؾمُلِممَوَدؼمٖلِوا:))اظغملّٕؼ٣ّ

م.ػ٦ّماظضملمملع٢ّمصؿملؾملمملموم)صّٕؼهمل(سؽملؾملممل

مَومَدشمْلَوُتُهمٔصؿملغمُلِممَوَسصمُلؼمَلِتم:م))ؼبماظ٦ّصؿملهملمبمملظؿعمل٦ّىم()مملمض٦ّظ٥ّمؼسملـب٦ّؼهملمأػمَلاظضملؽبموع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمممممم

م.(3)((َسِدَوُتُهمَسػمَلؿمِلغمُلِممَتَؿاَبضمَلِت

ممممممممم ماظضملؽبوع٤ّ مأػمَلاظرمل٦ّاػّٓ م()ض٦ّظ٥ّمؼسملـبممل٦ّؼهمل مؼب مع٤ّ مزؼمملدمؼملؿمل٢ُّطمدسمملءععملشملّٝ م:(4)()ب٤ّ

م.(5)((ؾُؿهرْشمَكصمُلممصؿملؼملامسؽملَدوَس))

اظعمل٦ّلممبؽملّٝمتعملّٓؼ٣ّمذؾ٥ّماىؼملػملهملمسػمل٧ّممؼؾّٓومأنمبماظظملزملؿملقهملماظرمل٦ّاػّٓمػّٔامايرملّٓمع٤ّبضملّٓمممممممممم

اظؿفملوؼ٢ّمواظؿعملّٓؼّٕمالمإظبمماظػملف٦ّءماٌزملّٓرماظضملمملع٢ّمصؿملؾملمملمشريمععملؾ٦ّلموالمميغمل٤ّماظؿضمل٦ّؼ٢ّمسػملؿمل٥ّ,مث٣ّمإنمب

إظبممتلؿؽملّٓمدّٗماظؿعملضملؿملّٓماظؽملق٦ّيماظيتمؼؽملؾطمل٨ّمأنؿبلف٣ّموزمملػّٕمػّٔهماظؽملزمل٦ّص,موػ٦ّمخالفمُأؼؽمل

غؾمليملماظؾالشهملمع٤ّمتػمل١ّماظؽملزمل٦ّصموأػؼملؾملمملمبضملّٓماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّممؼبمأنمباظؽملزمل٦ّصماظظملزملؿملقهمل,موالمذ١ّم

مواظلؽملهملماظؽملؾ٦ّؼهملماٌشملؾملمبّٕة.

ممواحؿغملمملعـبمملممممممممممم متعملّٓمبإظب معممل ممتضملّٓؼ٢ّمصبنملممط٢ّىب ماظؽملق٦ّؼهمل مممملظؽملق٦ّباظعملمملسّٓة جيوزماآلت٨ّ:

اظعملرآنممغؾملجماظؾالشةمصسملػمًلامسنمماظضملاعلمصؿملؾملامظورودمذظكميفمممذؾهماجلؼملػملةمسػملىمادلزملدرتعملٓد

 وغـّرا.مغصملؼمّلااظغملرؼمموطالمماظضملربم
م

                                                           

 . 20/397ومنهاج البراغت )الخىئي( :  , 18/57 :اإلاصضع هفؿهىظغ : ًُ  (1)

 . 9/104شغح )اإلاػتزلي( :  (2)

 )غضو(. 4/251, غضوجه : غضواهه أو ظلمه . ًىظغ : معجم ملاًِـ اللغت:  13/5: هفؿهاإلاصضع  (3)

اص الىسعي , جابعي زلت , مً أصحاب ( َى (4 ا ُم ؤلامام غلي )همُل بً ٍػ فا ا في كىمه , شهض صفحن ( , وان شٍغ ؼاغا

ا ؾىت  )مؼ ؤلامام غلي ) ًُ  82( , ؾىً اليىفت , وعوي الحضًث , كخله الحّجاج صبرا ىظغ :الؼبلاث الىبري: َـ( . 

 . 5/234,وألاغالم:  6/217

 3/332اللُىمي ألاصفهاوي: حىاص  :ىظغ : إكباٌ ألاغماٌ , ابً ػاووؽ, جذ, وٍُ  845(  مصباح اإلاخهجض , الؼىس ي:(5
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ّ  

 
 األفعبل: يفانُحىيني  أغهت

 انفعم  األوىل: جىاس وقىع ادلسأنخ
ً
 :ثال )قد( ا نـ)كبٌ(ادلبضي خرب

ماًرب,مع٤ّماٌشملػمل٦ّبمظػملقغمل٣ّمؽملؾملمملظؿسملؼملقب))م,(2),موضّٓمؼعملّٝمعبػملهمًل(1)اِّص٢ّمؼبماًربماإلصّٕادمممممم

مخربـبام,(3)ظ٥ّ((ماٌظملّٕدمطؿسملؼمل٤ّ ماظ٦ّاضضملهمل ماٌؿؼملىبمواىؼملػملهمل م))اىؼملػملهمل مٌؾؿّٓإػ٨ّ ماإلمؼملهمل مسؿملهملماىؼملػملهمل

وتغمل٦ّنمم,(4)"مزؼّٓمحسملّٕ"((عـ٢ّمسؿملهملمظملضملػملؿملهملمعؾؿّٓأماظغملالممؼبماىؼملػملهملماإلؼمل٣ّماىؼملػملهملماظؿؽبتؾبموؼغملـّٕمأنؿب

مظظملضمل٢ٌٍّؾؿّٓإمخربـبا مأو ماظم, ماِّصضملمملل مأوميّٕفلبهملؽملمملضزملع٤ّ مبمملظظملضمل٢ّعرملؾمبم, مؼبمم.(5)م٥ّ مرصّٝفب وع٦ّضضملؾملممل

ممؼبمبمملبؽب٨ّم)طمملن(,مو)مطمملد(م.مأوم)ِإنمب(,موغزملنملفبمبمملبؽب٨ّماٌؾؿّٓإ

مؼبوممممممممم ماظؽملق٦ّؼ٦ّن ماخؿػملّٟ ماٌزملّٓمبمضّٓ ماىؼملػملهمل مظذمل)طمملنموض٦ّع مخربـبا ماٌمملض٨ّ مبمملظظملضمل٢ّ رة

:مظػملّٕج٢ّموض٦ّظ١ّاظظملّٕاء:))مضمملل,موؼبمػّٔامرًةأومععملّٓمبموأخ٦ّاتؾملممل(,مصمملظغمل٦ّصؿمل٦ّنمؼرملرتر٦ّنم)ضّٓ(مزمملػًّٕة

مصمملظـمملغ٨ّمطمملغممل,مضّٓممملعبؿملضملـبمؾملؼملمملالغقب ;عمملُظ١ّمَطؾبّٕؽبمضّٓ:متّٕؼّٓؾبموأغوملؽبمإاّلمصب٦ّزمالمعمملُظ١ّ,مَطؾبّٕؽبمأصؾقوملؽب

,موأطّٓمعّٔػؾ٥ّمػّٔامؼبمع٦ّضّٝم(6)((أومبكملزؾملمملرػمملم"ضّٓ"مبكملضؼملمملرمإالمتغمل٦ّنمالموايممللؾبمظألوقبل,محمملل

                                                           

مؼ الهىامؼ: 584مغني اللبِب:و ,  1/140ىظغ : اللباب في غلل البىاء وؤلاغغاب :ًُ  (1)  . 1/375, َو

 .1/237وشغح الغض ي غلى اليافُت: , 1/83اإلالغب: ىظغ :ًُ  (2)

 . 1/237شغح الغض ي غلى اليافُت: (3)

 .258:,ص. شىقي طُف ججضًض الىدى  (4)

 . 147 :, ص. فسغ الضًً كباوةىظغ : إغغاب الجمل وأشباٍ الجملًُ  (5)

 . 1/24:)الفغاء( مػاوي اللغآن (6)
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معّٔػنمل(1)آخّٕ موػ٦ّ ماظغمل٦ّصؿملنيمإظبمغؾبلكبنملؽبم, مغؽب(2)أؼسملـبمملمسمملعهمل موضّٓ ماظّٕض٨ّ, مملنمل اب٤ّمإظب

مخربـبمػذمل(347)ت:دردؿ٦ّؼ٥ّ ماٌمملض٨ّ موض٦ّع ممبؽملّٝ مظاظعمل٦ّل معشملػملعمًلذملا م,)طمملن( مسػملؿمل٥ّمممل ماسرتض وضّٓ

م.(3)مظذمل)طمملن(مع٤ّمدونماذرتاط)ضّٓ(مزمملػّٕةمأومععملّٓمبرةوض٦ّعماٌمملض٨ّمخربـبامصفملجمملزمموردمبهماظّٕض٨ّ

اماظظملضمل٢ّماظّٔيمؼعملّٝمخربـبم٢ّمأصقمملبمػّٔامأٌّػنملماذرتارؾمل٣ّمػّٔاماظؿعملّٓؼّٕم))مبفملنؽبقبوضّٓمسػملَّمممممممم

سػمل٧ّممؾملمملمإمنمملمدخػملوملمسػمل٧ّماىؼملػملهملمظؿّٓلقب"طمملنموأخ٦ّاتؾملمملم";مِّغمبإظبممإذامطمملنمعمملضؿملـبمملمٕمضبؿيملمعضمل٥ّ

,مصمملذرتاطم)ضّٓ(م(4)اظّٖعمملن,مصكملذامطمملنماًربمؼضملشمل٨ّماظّٖعمملنمٕمضبؿيملمإظؿملؾملمملموطمملنمذطّٕػمملمصسملػمًلممل((

ماظؿعملّٕؼنملمع٤ّمايمملل,موتزملؾّّم مظؿملغملؿلنملماظظملضمل٢ّمدالظهمل مع٤ّموجؾملهملمغصملّٕػ٣ّ مجمملء ضؾ٢ّماٌمملض٨ّمإمنممل

م,(5)عبػملهمل:مطمملنمزؼّٓمضمملم,مإٌّص٦ّضهملمظّٓؼؾمل٣ّمبضملّٓمدخ٦ّلم)ضّٓ(مأومتعملّٓؼّٕػمملممبضملؽمل٧ّ:مطمملنمزؼّٓمؼعمل٦ّم

مدالظهملماالدؿعملؾممللمعظملؾمل٦ّعهمٌلمإنمب;مإذممملمجمملزماظعمل٦ّل:مؼغمل٦ّنمزؼّٓمؼعمل٦ّمؾبٌَمػمل٦ّمصّّقبيمشريمدضؿمل٠ّ;مصوػ٦ّمرأ

 .(6)ع٤ّماظظملضمل٢ّموخربهم

ماٌمملض٨ّمخربـبممممممممم موض٦ّع ماظؾزملّٕؼ٦ّنمج٦ّاز مظوؼّٕىماظؽملق٦ّؼ٦ّن موأذملا م)ضّٓ)طمملن مدومنممل (مخ٦ّاتؾملممل(

مععملّٓمب مأو مواظؽملـّٕزمملػّٕة متؾب(7)رة,مظ٦ّرودمذظ١ّمؼبماظرملضملّٕ ماظعملؿملمملس,مواظغملـّٕة ب٢ّمػ٨ّمدظؿمل٢ّمع٤ّمم,فؿملّٖ

معمملظ١ّم,(8)أدظؿ٥ّ مذػنملماب٤ّ وطّٔظ١ّمصؿملؼملمملمم,و)ظؿملّٗ(م,إالمؼبم)صمملر(مج٦ّازهإظبمموع٤ّمأج٢ّمػّٔا

مؾملمملمضؼملريؽبفملنمؼغمل٦ّنمامسؾبب)ظؿملّٗ(مذملامظ٦ّض٦ّعماٌمملض٨ّمخربـبظصمملذرتطممخ٦ّاتؾملممل,رهماظؽملظمل٨ّم)عمملدام(موأتزملّٓقب

مملمعمملضؿملـبممملخربم)ظؿملّٗ(مصضملػمًلمذب٨ّءؽبم,موػ٦ّمسػمل٧ّمح٠ّ;مِّنمب(14)مأب٦ّمحؿملمملنمذظ١ّموٕمؼّٕتِّٚ,م(9)ذفملٍن

                                                           

 . 1/282اإلاصضع هفؿه:ًىظغ : (1)

مؼ الهىامؼ:  3/1167ىظغ : اعحشاف الظغب:ًُ  (2)  . 1/418, َو

ىظغ : (3) ت في ههج البالغت: 2/143شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ ه َظا  182, والجملت الخبًر , ولم أحض عأي ابً صعؾخٍى

 في اإلاؼبىع مً هخبه.

ىظغ : َمؼ الهىامؼ:  1/380:)ابً غصفىع(شغح حمل الؼحاجي (4)  . 1/418, وٍُ

مؼ الهىامؼ:  1/380:)ابً غصفىع(شغح حمل الؼحاجيىظغ : ًُ  (5)  . 38, والىدىٍىن واللغآن: 1/418, َو

 .2/143ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت: ًُ  (6)

مؼ الهىامؼ:2/143يافُت:ل, وشغح الغض ي غلى ا 1/367:)ابً مالً(ىظغ : شغح الدؿهُلًُ  (7)  . 1/418, َو

 . 2/326,و َمؼ الهىامؼ:9/189الخظًُل والخىمُل :و  ,2/143: شغح الغض ي غلى اليافُت:ىظغ ًُ  (8)

9) ًُ  .368ـــ367,  1/344:)ابً مالً(ىظغ : شغح الدؿهُل( 

 . 3/1167ىظغ : اعحشاف الظغب: ًُ  (10)



 ٌ  ن ووعص في هالم ؤلامام حدٍىأغلب الىما مىػه  23 ...........................................الباب ألاو

 

ضممللم;مإذمؼبمظطملهملماظضملّٕبمذضملّٕػمملموغـّٕػممل,موعؽمل٥ّمؼبمغزمل٦ّصمغؾمليملماظؾالشهملمامع٤ّم)ضّٓ(مثمملبوملفبذبّٕدـب

م.م(1)((َظؿمِلَسمُطٗلمَعِنمَرَعىمَأَصاَب:م))()اإلعمملم

ممممموأخّٔمبّٕأيماظؾزملّٕؼنيمؼبمسّٓمماذرتاطم)ضّٓ(مؼبمخربم)طمملن(مأب٦ّمحؿملمملنماؼسملـبممل,مجمملءمذظ١ّمممممممم

 چ       ۇ  ۉ   ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ چ ؼبمعضملّٕضمتظمللريهمظعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظب:

ماٌمملض٨ّموض٦ّعمج٦ّازمسػمل٧ّمدظؿمل٢ّمالعلؿ٣ّمأومجمملء,مأو:مض٦ّظ٥ّم))ؼبمؼ:43ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمللمملءد٦ّرةمػ

"طمملن"ممخربمسػمل٧ّمظضملشملظملؾملمملمظػملغمل٦ّصؿملنيممملخالًصمتغملػملّٟمإضؼملمملرػمملمسمملءوادقبم,)ضّٓ(مشريمع٤ّمظذمل"طمملن"ماخربـب

م.(3)مأؼسملـبمملمآخّٕون,موسبمملمػّٔاماٌؽملق٧ّمسػملؼملمملءم(2)ؾؽبّٕ((خماًرِبم٧ّسػملم٦ّفؾبواٌضملشمل

ض٦ّظ٥ّمم(4)صؼمل٤ّماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّم,ّٔظ١ّمجبؼملػملهملمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظؽملق٦ّؼهملظزونموضّٓماحؿيملماجمل٦ّقبمممممممم

مم.ؼ26ع٤ّماآلؼهمل:مؼ٦ّدّٟد٦ّرةمػ چہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے    چ تضملمملظب:

اظرمل٦ّاػّٓماظيتمجمملءتممِّنمبم;عمملظ١ّممذطّٕهمرجقمملنمعّٔػنملماظؾزملّٕؼنيمواب٤ّممممملمتعملّٓقبمؼؿسملّّممممم  

ممع٤ّم)ضّٓ(مدًةذبّٕمب ممؼبطـرية مواظرملضملّٕ,موبؾملّٔا ربف٦ّجممعّٔػنملماٌمملغضملنيمأنمبمؼصملؾملّٕاظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

إذمبمملإلعغملمملنمغبػمل٥ّمسػمل٧ّماٌمملض٨ّمبضملّٓ)طمملن(مؼبمصؿملطملهملم)عمملمأصضملػمل٥ّ(ماظّٓاظهملمم;أؼسملـبمملماظعملؿملمملسومبمملظلؼملمملع

ما٦ٌّضّٝمالمؼؾبمزؼّٓـبا,مواظعمل٦ّلمبّٖؼمملدةم)طمملن(مأحل٤ّؽبمطمملنؽبمؼبمسب٦ّ:معمملمنملسػمل٧ّماظؿضملف م٢ّؾبؾشملكبؼبمػّٔا

م.م(5)ماالدؿّٓاللمب٥ّ

مطـرية,مممممممممم ماظؾالشهمل مغؾمليمل مؼب ماٌلفملظهمل مػّٔه مسػمل٧ّ ممواظرمل٦ّاػّٓ مجمملء معممل مطؿمملبلبعؽملؾملممل مظ٥ّمؼب

()مَرٖبَكمَأِدَكشمْلَتمَصعمَلِدمَصضمَلػمْلَؿُهمُطؽمِلَتمِإِنمَأِعْرمَسؽمِلَكمَبػمَلطمَلؽمٔليمَصعمَلِدمَبضمِلُدمَأٖعامملظ٥ّ:))بضملّٚمسؼملقبمإظب

م.(6)((َأَعاَغَؿَكمَأِخَزِؼَتمَومِإَعاَعَكمَوَسزمَلؿمِلَت

مض٦ّظ٥ّممممممممم مصؿمل٥ّ م)ِإنؿب()اظرملمملػّٓ ماظّٕصّٝ)اظؿمملء(مُطؽملؿبوملؽبم: مضؼملري موامس٥ّ مصذمل)طمملن( م,َصضملؽبػمْلؿؽب٥ّؾب(,

مبمملظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّماجملّٕمبواىؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملماٌزملّٓمب مظظملصمًلرة موتعملّٓؼّٕـبدمع٤ّ)ضّٓ( امؼبمرب٢ّمغزملنملمخرب,ممممل

اٌضملؽمل٧ّماظّٔيمتقملدؼ٥ّموػ٦ّمتعملّٕؼنملماظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمع٤ّمإظبمماؾملؽملمملمادؿؽملمملدـبػبضملّٓممتعملّٓؼّٕػمملممحغملؼملوملؾبوإمنمملم

                                                           

 . 16/113شغح )اإلاػتزلي( : (1)

 . 3/1167ىظغ : اعحشاف الظغب:, وٍُ  3/654البدغ اإلادُؽ: (2)

مؼ الهىامؼ: 8/117:في غلىم الىخاب , واللباب 4/608الضع اإلاصىن: ىظغ :ًُ  (3)  . 1/417, َو

مؼ الهىامؼ:143-2/142اليافُت:ىظغ : شغح الغض ي غلى ًُ  (4) ىن واللغآن: 1/417, َو  . 39, والىدٍى

 . 39ىظغ: الىدىٍىن واللغآن:ًُ  (5)

 . 16/164شغح )اإلاػتزلي( : (6)
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معؿضملّٔقب ٥ّمؿؿبػمَل٦ّقماتؾملمملعمملتمخبؿملمملغهملماِّعمملغهملموصؽبؼبمعضملّٕضمدؽب()اإلعمملم;مإذمرمؼبماظؽملّٙايممللموػّٔا

موضمملئّٝمجّٕتمؼبماٌمملض٨ّ مس٤ّ مصمملظغملالم ماظضملمملع٢ّ, مٕمؼفملتكبم,س٤ّمػّٔا متعملّٕىبموهلّٔا بمبذمل)ضّٓ(;ِّغؾملممل

مصسملػمًلايّٓثمع٤ّم مػّٔا مايمملل, مس٤ّ مظػملؼملمملض٨ّمؾملمملأغمبممل موت٦ّطؿملّٓ ماٌضملؽمل٧ّمالم(1)حّٕفمهعملؿمل٠ّ موػّٔا ,

مؼّٕ مصمملإلعمملم ماتقبؼؼؿظمل٠ّمودؿملمملقماظؽملّٙ, ماظؿقعمل٠ّمع٤ّ مال,مصغملؿملّٟمؼقملطخملّٓ مؼزملّٓقموضّٓ مضّٓ مٕمؾملمملم معممل ّٓ

م؟مأومؼؿقعمل٠َّّموملؼـؾؾب

ماظؽملّٙمسػمل٧ّمحنيمأنؽبقبمػ٦ّمإظؿمل٥ّممؾوملؾبّٓمعمملمذػعمملمؼقملطخملموظضمل٢ّقبممممممم ماظؽملق٦ّؼنيعسمل٨ّماظرملّٕطمؼبمػّٔا

ماٌلؿعملؾ٢ّ,مشريمأنمبإظبممقؿمل٢ّمزع٤ّماٌمملض٨ّمبضملّٓػممل,مصفملداةماظرملّٕطمسؽملّٓػ٣ّمتؾب(2)ؼؽملغملّٕونمذظ١ّموميؽملضمل٦ّغ٥ّ

٢ّمع٤ّمزّٕوفماظعمل٦ّلمؼبمػّٔاماظؽملّٙ,مصؼملضملؽمل٧ّماٌسمل٨ّمثمملبوملمغمل٣ّمالمؼؽمللف٣ّمواٌضملؽمل٧ّماٌؿقزملىبايػّٔام

م)طمملن(مبضملّٓمذظ١ّممةجمملزإإظبمدماٌربمبمذػنملموهلّٔاصؿمل٥ّمالمميغمل٤ّمتفملوؼػمل٥ّمأومتعملّٓؼّٕه,م برملّٕطمذب٨ّء

ڳ  ڳ         ڳ   چ :ض٦ّظ٥ّمتضملمملظبإظبممامبّٔظ١ّعلؿؽملّٓـبم٧ّمملموعضملؽملـباِّداة;مإذمإغمبؾملمملمتؾعمل٧ّمسػمل٧ّمعؾبسملؿملىبؾملمملمظظملصمًل

ماظؽملّٙنب(3)مؼ116ع٤ّماآلؼهمل:مد٦ّرةماٌمملئّٓةػ چ    ڱڱ  ڱ  ڱ مملمسػمل٧ّمدظؿملػمًلم,موبؾملّٔامؼغمل٦ّنمػّٔا

معؾب مظظملصمًلج٦ّاز ماظرملّٕط موعضملؽملـبسمل٨ّ ماِّم٧ّ;ممل متظملّٕض٥ّ مال ماظرملّٕر٨ّ مصمملظّٖع٤ّ موال مداة ماظرملّٕط ب٢ّمم,صضمل٢ّ

م.(4)ظلؿملمملقمواظعملّٕائ٤ّماحملؿملشملهملمبمملظؽملّٙاظظملؿملزمل٢ّمؼبمذظ١ّما

مأؼسملـب         ماظرمل٦ّاػّٓ موع٤ّ مض٦ّظ٥ّ مأػ٢ّؽبًصزب٦ّىبم()ممل م))مممل مَومَاظٖداُرمٔبغمُلُممَرٖوَحِتمَضِداظؽملؾملّٕوان:

 .(5)((َاْظؼمُلَكأظظمٔلنَيمِإَباَءمَسػمَلٖيمَصَأَبؿمِلُؿِممَاْظُقغمُلوَعٔةمَػٔذٔهمَسِنمَغؾمَلؿمِلُؿغمُلِممُطؽمِلُتمَوَضِدمَاْظؼمٔلعمْلَداُرمٔاِحَؿَؾػمَلغمُلُم
مملإلعمملممص;مّٕةمسملؼملؽب)ضّٓ(معؾبإظبممواظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمالمضبؿمملجمػؽملمملمرب٢ّماظرملمملػّٓم)طؽملوملمغؾملؿملؿغمل٣ّ(مم    

نيمغؾملمملػ٣ّمس٤ّمضؾ٦ّلماظؿقغملؿمل٣ّمؼبمصظمّلمؼبمعضملّٕضمإغّٔارما٦ًّارجمؼبماظؽملؾملّٕوانموهّٔرؼؾمل٣ّ,مبضملّٓمأنؿب

                                                           

 . 829ــــــــــ  826 , ومغني اللبِب: 255نى الضاوي:ًىظغ : الج (1)

  . 4/1887, واعحشاف الظغب:93-4/92: )ابً مالً(, وشغح الدؿهُل 2/190ىظغ : ألاصٌى في الىدى:ًُ  (2)

 وشفاء الػلُل  , 4/1878, واعحشاف الظغب:4/92:)ابً مالً(, وشغح الدؿهُل 2/190ىظغ : ألاصٌى في الىدى:ًُ  (3)

ص َظا  3/967:في إًظاح الدؿهُل, الؿلؿُلي, صعاؾت وجدلُم: ص. الشٍغف غبض هللا غلي الحؿُني , ولم أحض عأي اإلابر 

 .في هخابه اإلاؼبىع

 . 81 -  80 :,د. مالك يوسف املطلبيواللغت والؼمً,  105:  , ص. جمام خؿانىظغ : اللغت الػغبُت مػىاَا ومبىاَاًُ  (4)

. 

هىا. .  2/265شغح )اإلاػتزلي(:  (5) َح في البالص, إطا عمى بىفؿه َهىا َو ى 
َ
َخؼ

َ
ُهىا, ف ََ ُهىا و ََ ُه وطَب به  ََ َخُه, أي جى  ى 

َ
))ػ

هىا. وجؼاَوَخْذ بهم  ىظغ : شغح )البدغاوي(: 1/389. الصحاح:  ((الَىىي, أي جغاَمْذ َو اخخبلىم:  . 2/91)ػىح( , ٍو

ىظغ: معجم ملاًِـ اللغت: ًُ  )خبل( . 2/131أوكػىم في خبالت الصائض, ًلاٌ: اخخبل الصُض إطا صاصٍ بالحبالت. 
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مض٦ّظ٥ّ مرصسمل٦ّا محّٓؽب(1)ظغملؽملؾمل٣ّ مبؿملمملن مسػمل٧ّ مضمملئ٣ّ مصمملٌضملؽمل٧ّ مصكبمثلب, مؼب موضّٝ معممل موػ٦ّ ماٌمملض٨ّ نيمظمّلؼب

مػذمل(.م37دؽملهمل)

ماِبَؿضمِلَتم:م))(2)اظعملمملض٨ّمّّؼؿبّٕؽبظرملؾبم()ض٦ّظ٥ّمموع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمأؼسملـبمملم     مَتغمُلوُن ماَل مُذَرِؼُح مَؼا َصاِغصمُلِر

َرماظٗدِغؿمَلامَداػٔذٔهماظٖداَرمٔعِنمَشؿمِلِرمَعأظَك,مَأِومَغعمَلِدَتماظَّـؼمَلَنمٔعِنمَشؿمِلِرمَحاَلٔظَك!مَصِإَذامَأِغَتمضِدمَخٔلِرَتم

طؼملمملمم)طمملن(موػ٦ّذملامظػ٦ّموصمملسػمل٥ّموعظملضمل٦ّظ٥ّمخربـبصمملظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّم)ابؿضملومل(موضّٝمم.(3)م((َوَداَرمااْلٔخَرة

سػمل٧ّمحنيماًربمؼبمدؿملمملقماالحؿؼملمملل,ممِّنمب;مظؿعملّٓؼّٕػمملمأؼسملـبمملمنملؽبوالمع٦ّجكبتّٕىمذبّٕدـبامع٤ّم)ضّٓ(م

مسػمل٧ّماظؿقعملؿمل٠ّمواظؿ٦ّطؿملّٓ.متّٓلنبم)ضّٓ(مأنمب

ممممممممم مأؼسملـبممل ماٌلفملظهمل مػّٔه مسػمل٧ّ ماظرمل٦ّاػّٓ موع٤ّ ماتقبم()ض٦ّظ٥ّ مبضملّٓ مظ٥ّ مخشملؾهمل مبؼب عملؿ٢ّمؾملمملع٥ّ

م.(4)((ٔسؽمِلَدُػِممِإالَّمَاظٖؿٔؾضمَلُةمَصؼمَلامُدؤغيمَوُظوُهمَطاُغوامَوِإِن))م:اًػملؿملظملهملمسـؼملمملن

مػ٦ّممممم موظ٦ّه...(مورب٢ّماظرملمملػّٓ متزملّٓقبرتماىؼملػملهملم)طمملغ٦ّا ,موػ٨ّمؼبمرب٢ّمبمملظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمإذ

مظذمل)طمملن(,موػ٨ّمذبّٕدةمع٤ّم)ضّٓ(.غزملنملمخربم

مأؼسملـبمملمممممم مموعـػمل٥ّ مبؾب ()ض٦ّظ٥ّ مٌممل مظ٥ّ مخشملؾهمل مَطاُغوام:))بمملٌّٓؼؽملهملمّٝؽب٦ّؼكبؼب مَدأبعمُلوَن َوَظؿمَلِلٔؾعمَلٖن

م.(5)((َضزمٖلُروا,مَوَظؿمُلعمَلزمٚلَرٖنمَدٖؾاُضوَنمَطاُغوامَدَؾعمُلوا

امظذمل)طمملنماظلؿملمملقمػ٦ّمايمملط٣ّمؼبمعلفملظهملماضرتانماظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّماظ٦ّاضّٝمخربـبمنمبوبؾملّٔامؼؿسملّّمأممممممم

مظظملصمًل مذظ١ّ مواذرتاط مسّٓع٥ّ, مع٤ّ مبذمل)ضّٓ( متعملّٓؼّٕـبوأخ٦ّاتؾملممل( مأو متقملؼىبمعمملماممل ماظغملـريةم ّٓهال اظرمل٦ّاػّٓ

ع٤ّممّٕدمعمملداعوملؿبالمتؾبمّٓوػّٔهماظرمل٦ّاػم–مملمس٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظعملّٕآغؿملهملمواظرملضملّٕؼهملمصسملػمًلم–اظ٦ّاردةمؼبماظؽملؾمليملم

                                                           

 . 1/284ًىظغ : شغح )اإلاىؾىي( :  (1)

9) ) 
ُ

مً أشهغ اللظاة الفلهاء في صضع ؤلاؾالم. أصله , الجهم الىىضي, أبى أمُتذ بً الحاعر بً كِـ بً ٍْ غَ َى ش

ى ممً أؾلم في خُاة الىبي مً الُمً ؤلامام غمغ وغشمان والخلُفت في ػمً  كظاء اليىفت وليَ  ,ٍُ ولم ًغَ  () مدمض َو

ت ()غلي   () كاٌ ابً أبي الحضًض: وأكّغ غلي   ,ومػاٍو
ُ

غلى اللظاء مؼ مسالفخه له في مؿائل هشحرة في الفله  اٍدا غَ ش

ه حػالىئِ وُؾ , مظوىعة في هخب الفلهاء
ّ
 بالل

ا
؟ فلاٌ: وػم, بالؼاغىث, وافغا

ا
ذ غً الحّجاج الشلفي: أوان مَىمىا , ل شٍغ

  (َـ 77)واؾخػفى في أًام الحجاج, فأغفاٍ ؾىت 
ا

ال ىفي ؾىت) , له باع في ألاصب والشػغ. وغمغ ػٍى
ُ
. ٌ(78وج

 . 3/161, وألاغالم:14/28, وشغح )اإلاػتزلي(:194ـــــ6/182ًىظغ:الؼبلاث الىبري:

 . 14/27شغح )اإلاػتزلي( :(3)

 . 1/303 اإلاصضع هفؿه: (4)

 . 1/272: هفؿهاإلاصضع  (5)
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ػّٔهماظرمل٦ّاػّٓممممملمالمميغمل٤ّمضؾ٦ّظ٥ّمحبممللم,مزؼمملدةممتعملّٓؼّٕمط٢ّىبإظبمماظّٔػمملبمسزملّٕماالحؿفمملج,مث٣ّمإنؽبقب

م.ؼبماظطملمملظنملممملمس٤ّماِّص٢ّمسّٓمماظؿعملّٓؼّٕممل,مصسملػمًلامأحؿملمملغـبمملموعؿضملّٔرـب٥ّمؼؾّٓومعؿغملػملظمًلسػمل٧ّمأغمب

متعملّٓمبممط٢ّىبإظبمموادؿؽملمملدـباممممممم مجيوزموضوعمادلاضي:مبمملظعمل٦ّلاظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملممصبنملمتضملّٓؼ٢ّمعممل

مزاػرًة)طانذملظماخرّب م)ضد( مبال مععملٖدم( مذظكمرًةأو ماظؾالشة,ماطـرّيمظورود مغؾملج مسنمميف صسملػمًلا

موغـّرطالمماظضملربمذضملّرموماظعملرآنماظغملرؼم مظؿعملؿملؿملدمابنمام,مطؼملامجيوزمذظكميفم)ظؿملس(مخالًصا ا

معاظك.م

 جىاس إ انثبَيخ: ادلسأنخ
 
( جمزي انظ

 
 ٍ:جزاء انفعم )عد

مسؿملهمل,موػ٨ّمذبؼمل٦ّسهملمع٤ّمدّْماظظملضملػملؿملهملماظيتمتؾمملذّٕماىؼملػملهملماإلاظؽمل٦ّاع٤ّم)ز٤ّموأخ٦ّاتؾملممل(ممممممممم

مصؿ مواًرب ماٌؾؿّٓإ مسػمل٧ّ متّٓخ٢ّ مسػمل٧ّؽملاِّصضملمملل موتؽملعملل٣ّ مهلممل, معظملضمل٦ّظني صضملممللمأمضلؼملني:مزملؾؾملؼملممل

ؼبمممملسػملؿملؾملموملؿبػمَلؼملكباظصمل٤ّمعضملؽملـب٧ّموسؼملػمًلمملمحؾبمأصضملممللؽبصضملممللم,موٌرملمملبؾملهملمبضملّٚماِّ(1)اظعملػمل٦ّبموأصضملممللماظؿق٦ّؼ٢ّ

ؼملػمل٥ّمسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّم)سّٓمب(,موػ٦ّمصضمل٢ّمضّٓماخؿػملّٟماظؽملق٦ّؼ٦ّنمؼبمحؽبع٤ّمذظ١ّماظظملضمل٢ّمغزملنملماٌظملضمل٦ّظني,

م.مسػمل٧ّمعّٔاػنملموآراءماظصمل٤ّ

مأ          ماظصمل٤ّمغغملّٕؽبصعملّٓ مذبّٕى مإجّٕاءه مسزملظمل٦ّر م(2)اب٤ّ مسػمل٧ّ موتمملبضمل٥ّ محؿملمملنمػّٔا, ,م(3)أب٦ّ

م.م(4)أطـّٕماظؽملق٦ّؼنيإظبممػّٔاماٌؽملّٝماظلؿمل٦ّر٨ّملنملوغ

ماب٤ّؾبممممممممم مأنمبموؼّٕى ممعمملظ١ّ مإجّٕاء ماظضملّٕبم)سّٓمباظظملضمل٢ّ مظطملهمل مؼب مطـريفب ماظصمل٤ّ مذبّٕى مأنمب( مإال

ماظؿزملّٕؼّّمب٥ّ,مصعملمملل:م))وإاظؽملق٦ّؼ مملممممملمأشظملػمل٥ّمجّٕاءم"سّٓمبم"مذبّٕىم"ز٤ّ"معضملؽمل٧ّموسؼملػمًلنيمأشظملػمل٦ّا

ماظضملّٕب(( مطالم مؼب مطـري موػ٦ّ ماظؽملق٦ّؼني ماظؽملؾ٦ّيممربؿفـبممل,(5)أطـّٕ مايّٓؼىمل مع٤ّ مبرمل٦ّاػّٓ ظّٔظ١ّ

إظبمم""مجربؼ٢ّمجمملءاظزملقمملبهمل:))اظرملضملّٕماظضملّٕب٨ّ,مصؼمل٤ّمايّٓؼىملمعمملمرؾبويمس٤ّمبضملّٚمواظرملّٕؼّٟم

م.م(6)اٌلػملؼملني((مأصسمل٢ّمع٤ّ:مضممللمصؿملغمل٣ّ,مبّٓرمأػ٢ّمونتضملّٓقبمعممل:مصعملممللم()ماظؽمليب

                                                           

 .2/28,وشغح ابً غلُل:  2098ـــــــ  4/2097ىظغ : اعحشاف الظغب :ًُ  (1)

 . 1/376: غصفىع()ابً ىظغ : شغح حمل الؼحاجيًُ  (2)

 . 4/2099ىظغ : اعحشاف الظغب :ًُ  (3)

 . 1/537ىظغ :َمؼ الهىامؼ :ًُ  (4)

 . 367, والاؾخلغاء الىاكص: 2/545ظغ : شغح اليافُت الشافُت:ى, وٍُ  183شىاَض الخىطُذ: (5)

ىظغ: شىاَض ال  (3992) 5/80صحُذ البساعي : (6)  183ىطُذ:خ, ٍو
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مػع٤ّماظشمل٦ّؼ٢ّؼ:مم(1)اِّغزملمملريموأعمملماظرمل٦ّاػّٓماظرملضملّٕؼهملمصؼملؽملؾملمملمض٦ّلماظؽملضملؼملمملنمب٤ّمبرملريممممممم

مِمِداظضمُلميفمكذرؼغمُلمادلوىلمؼملاوظغملؽمٖلممممؽملىاظطمٔلميفمكرؼغمَلَذمادلوىلمٔدُدضمِلَتمصالممممممممممممممم

مؼع٤ّماًظملؿملّٟػ:م(2)ؼمملديادماإلوعـػمل٥ّمض٦ّلماظرملمملسّٕمأب٨ّمدو

ماإِلِسَداُممُرِزئُؿهمَضِدمَعِنمَصعمْلُدممممممممممممَوَظغمٔلِنمُسِدّعاماإِلْضَؿاَرمَأُسٗدماَل

مممممم مصال م)سّٓمبمحفهملهلّٔا مورود معؽملّٝ موبضملّٚم٤ٌّ ماظغمل٦ّصؿمل٦ّن مذػنمل مػؽملممل موع٤ّ ماظصمل٤ّ, ممبضملؽمل٧ّ )

مماظؾزملّٕؼني مإظب مادؿضملؼملمملظ٥ّ ماٌضملؽمل٧ّإجمملزة مػّٔا مأؼقب(3)ؼب مومم٤ّ مػرملمملمم, ماب٤ّ مأٌّػنمل مػّٔا ّٓ

م(4)ػذمل(577)ت:اظػملكؼمل٨ّ مطؼملممل ماظّٕض٨ّصّٕمب, مب٥ّ مواب٤ّؾب(5)ح ماظّٕبؿملّٝم, مواب٤ّم(6)ػذمل(688)ت:اب٨ّ ,

 .م(9)واخؿمملرهمآخّٕونم,(8)واب٤ّمسعملؿمل٢ّم,(7)ػرملمملم

٥ّمالمغقبأإظبممسزملظمل٦ّرمرادةمايممللم,مصعملّٓمذػنملماب٤ّؾبلماٌمملغضمل٦ّنمػّٔهماظرمل٦ّاػّٓمسػمل٧ّمإوضّٓمتفملومبممممممم

ًٌمملم;مِّ(مؼبمعـ٢ّمض٦ّهل٣ّوج٥ّمٌضملؽمل٧ّماظصمل٤ّمؼبم)سّٓمب ًٌمنمب:مسّٓدتمزؼّٓـبامسممل اظؿؽملغملريممِّنمبم;مممل(محممللفب)سممل

م.م(11)أومؼؾبسملضملظمل٥ّم,موػ٦ّمتفملوؼ٢ّمبضملؿملّٓمؼّٕصسمل٥ّماٌضملؽمل٧ّم(14)اماظضملمملٕزؼّٓـبمعملمملل:مسّٓدتؾبصؿملؾملمملمصالمؼؾبمالزمفب

مَأٗؼؾمَلااظّٖعمملن:م))(مؼبموصّٟم٦ّيماٌؾمملركمض٦ّظ٥ّم)ػمَلظهملمؼبماظغملالمماظضملؽبّٔهماٌلفملوع٤ّمذ٦ّاػّٓمػممممممم

مَاظصملَّأظُممَوَؼِزَداُدمُعٔلؿملّؽامَاْظؼمُلِقٔلُنمٔصؿملٔهمُؼضمَلٗدمدؼٕدَذمَوَزَعٍنمَسؽمُلوٕدمَدِػٍرمٔصيمَأِصَؾِقؽمَلامَضِدمِإٖغامَاظؽمٖلاُس

م.م(12)((اُسُؿ٘ومٔصؿملٔه

                                                           

م له: ص. ًديى الجبىعي3/57وزؼاهت ألاصب:, 183ىظغ: شىاَض الخىطُذ:ًُ  (1) , خّلله وكض   . 140: . والبِذ في شػٍغ

. والبِذ في صًىاهه, حمػه وخلله: أهىاع مدمىص 57-3/56صب:زؼاهت ألا , و 2/77ىظغ: شغح الدؿهُل)ابً مالً(:ًُ (2) 

 . 163الصالخي,وص. أخمض َاشم الؿامغائي:

مؼ  4/2099لظغب:ىظغ : اعحشاف ااًُ  (3)  . 1/537الهىامؼ:, َو

 . 2/545ىظغ : شغح اليافُت الشافُت:ًُ  (4)

 . 4/151ىظغ : شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ  (5)

 . 1/434:, جدلُم وصعاؾت:ص. غُاص بً غُض الشبُتيىظغ : البؿُؽ في شغح حمل الؼحاجيًُ  (6)

 . 431:مصؼفى الصالخيوجلخُص الفىائض, ابً َشام, جدلُم وحػلُم: ص. غباؽ  ىظغ : جسلُص الشىاَضًُ  (7)

 . 1/355ىظغ: اإلاؿاغض:ًُ  (8)

ذ: 391-1/390ىظغ : شفاء الػلُل:ًُ  (9) مؼ الهىامؼ : 361-1/360, وشغح الخصٍغ  . 1/537, َو

 . 57-3/56صب:, وزؼاهت ألا  431وجسلُص الشىاَض :,  302- 1/301: )ابً غصفىع(ىظغ : شغح حمل الؼحاجيًُ  (10)

 . 57-3/56صب :, وزؼاهت ألا  431جسلُص الشىاَض : ىظغ :ًُ  (11)

 . 2/174شغح )اإلاػتزلي( : (12)
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مملمس٤ّمد٦ّءمصؿمل٥ّمع٤ّماٌظملمملدّٓمواظرملّٕورمصسملػمًلح٢ّمبموعمملمم٦ّ٥ّرمزعمملغكبؼبموصّٟمجؽبم()طالع٥ّمممممممممممم

اظؾمملسىملمسػمل٧ّممنمبظّٔامػ٣ّمؼضملؿعملّٓونمبفملم;ؾمل٣ّسػمل٧ّمسعمل٦ّلماظؽملمملسمودػمل٦ّطؾمل٣ّمورؾمملئضملمادؿ٦ّظباظصمل٤ّماظّٔيم

مأومط٢ّىب ماظّٕؼمملء مػ٦ّ محل٤ّ ماُِّاظلنبمسؼمل٢ّ مع٤ّ مذظ١ّ ما٦ًّفموسب٦ّ مأو مد٦ّءمؼملضملهمل مع٤ّ ماظؽملمملذؽهمل ع٦ّر

ػقملالءماظؽملمملسمؼبمذظ١ّماظّٖعمملنم,ممهؼضملؿعملّٓعمملمومملم(مجمملءمعؽمللفؼملـب)سّٓمباظظملضمل٢ّمّٔامصمملدؿضملؼملممللمهلم;(1)اظصمل٤ّ

موالمذبممللمظّٕصّٚمعضملؽمل٧ّماظصمل٤ّمؼبمػّٔاماظظملضمل٢ّمأومإغغملمملرهم.

صضملممللماظيتمتؽملزملنملمعظملضمل٦ّظنيمططملريهم(مع٤ّماِّاظظملضمل٢ّم)سّٓمبمنقبأ٤ّمع٤ّمغزمل٦ّصمتؾؿملقبممتعملّٓمبمصؿملؼملمملممممممممم

البّٓمصموع٤ّمأج٢ّمػّّٔٓةمهلّٔا,ماظؽملزمل٦ّصماظػملطمل٦ّؼهملماظظملزملؿملقهملماٌقملؼىبإظبممع٤ّمأصضملممللماظعملػمل٦ّبمادؿؽملمملدـبا

مإىلمجيوزمإجراءماظظملضمللم)سٖد(مجمرىماظصملنماحؿغملاّعا:ممبمملمؼفملت٨ّتعملّٓؼ٣ّمتضملّٓؼ٢ّمسػمل٧ّماظعملمملسّٓةممع٤ّ

م.عنماظرملضملرمواظؽملـرمدلوروثماظػملطملويماظظملزملؿملحماحملؿجمبهاموإىلماظؾالشةمغؾملج

 
  انثبنثخ: ادلسأنخ

 
 جىاس وقىع انفعم ادلبضي ادلثج

 
 د يٍ )قد( حباًل:ت اجملز

متعمللؿملؼملؾملمملمؼؾبعمللىب         مذظ١ّ مع٤ّ معؿضملّٓدة, مبمملسؿؾمملرات مطـرية مأضلمملعـبممل مايممللؽب ماظضملّٕبؿملهمل مسػملؼملمملء ٣ّؾب

م ماإلصّٕاد موايممللمواىؼملػملهملحبلنمل ماٌظملّٕدة مايمملل مسػمل٧ّ متؽملعملل٣ّ ماظسملمملبشملهمل مػّٔه ممب٦ّجنمل مصؾمل٨ّ ,

مؼملػملهمل.اىاىؼملػملهملموذؾ٥ّم

مسؿملهملمأومصضملػملؿملهمل,موضّٓمذطّٕماظؽملق٦ّؼ٦ّنمذّٕورؾملمملمؼبمعبػملهملمصؾمل٨ّمإعمملمإايممللمأعمملمإذامطمملغوملمممممممم

مايممللمعبػملهمًلمط٢ّمحمملظهمل, معمملٍضصضملػملؿملهملمصضملػمُلموضّٓمأجمملزوامذب٨ّء مؼبمعلفملظهملمشريمأغمبمؾملممل ماخؿػملظمل٦ّا ؾمل٣ّ

مثؾمملتموعؽملؾمل٣ّمع٤ّمأجمملز.مملمبؾملمملمؼبمحممللماإلبذمل)ضّٓ(,مصؼملؽملؾمل٣ّمع٤ّمأوجنملماضرتاغؾملممملاضرتاغؾمل

تعملرتنمبذمل)ضّٓ(م,مممملمأنؿباذرتطمعبمملسهملمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمؼبماىؼملػملهملماٌمملض٦ّؼهملماظ٦ّاضضملهملمحمملًظعملّٓمصممممممم

معسملؼملًّٕةمعصملؾملًّٕة موظأو ماظظملّٕقبمضمل٢ّمب, م, مؼعملّٟمؼبمععملّٓعؿؾمل٣ّ مصاء معملّٓ مس٤ّ مرأؼكبأسّٕبؽب موػ٦ّ مض٦ّظ٥ّمؼ٦ّج٥ّ٥ّ

مذملمٌضملؽمل٧ّام,مصعملمملل:م))مؼ28ع٤ّماآلؼهمل:مد٦ّرةماظؾعملّٕةػ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ  تضملمملظب:ومتؾمملرك

٥ّمػّٔامؼبم,موأطّٓمعّٔػؾؽب(2)اظغملالم((مؼبمعـػمل٥ّمصبّٖمٕ"مضّٓ"مإضؼملمملرموظ٦ّالمطؽملؿ٣ّ,موضّٓمذملمأسػمل٣ّموآ

م.(3)أؼسملـبمملمع٦ّضّٝمآخّٕ

                                                           

 4/51ًىظغ : منهاج البراغت)الخىئي( : (1)

 .1/24:)الفغاء(مػاوي اللغآن (2)

ىظغ: (3)  . 1/282اإلاصضع هفؿه: ًُ
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م

,مواب٤ّم(2)مملجاظّٖجقبوم(1)دمعؽملؾمل٣ّماٌربمبمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهمل,مع٤ّممضّٓمدمملرمسػمل٧ّمػّٔامأٌّػنملمعبّٝفبوممممممم

م.م(6)وآخّٕون,(5),واظّٖزبرملّٕي(4),واب٤ّمجينم(3)اظلّٕاج

ماٌمملغضمل٦ّنمٌّٔػؾكبمممممم سػمل٧ّمعمملممظػملؾملؿملفملةمايمملضّٕة,مواٌمملض٨ّمؼّٓلنبموصّٟفبمايممللؽبمؾمل٣ّمبفملنمبوضّٓماحؿيملقب

ومأم)ضّٓ(مزمملػًّٕةوج٦ّدمظّٔاماذرتر٦ّام;مؼبماظّٓالظهملمسػمل٧ّمايممللم٥ّوض٦ّسؾبمعؽملمملدؾـبمملماغعملشملّٝموعسمل٧ّمصػملؿملّٗ

م.(7)بماظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمع٤ّمايمملل;مِّغؾملمملمتعملّٕىبرًةععملّٓمب

سمملعهملمإظبممبّٔظ١ّم,مطؼملمملمغؾبلنملماظعمل٦ّل(8)اِّخظملّ٘ماظعمل٦ّلمجب٦ّازمسّٓمماالضرتانإظبممنملؽبوضّٓمغؾبلكبمممممممم

ماظظملّٕاء مسّٓا ماظغمل٦ّصؿملني مد٦ّقب(9)سمملعهمل معممل موػّٔا مدرادهمل, ماِّغؾمملري ماظربطمملت مِّب٨ّ طؼمللفملظهملممذظ١ّمغ

م.(14)مبنيمآٌّردؿنيمخالصؿملهمل

اظغمل٦ّصؿملنيمالمطبؿػملظمل٦ّنممأنمبإظبممقهملمتػمل١ّماظؽمللؾهملمصكػملّٙاظؾمملحـنيمؼبمصكبمحّٓؾب٠ّمَأوضّٓمحعملَّمممممممم

اِّخظملّ٘ممرأيؽبموأنمب,م(11)ؾ٦ّن)ضّٓ(مزمملػًّٕةمأومعسملؼملًّٕة٦ّجكب,مصؾمل٣ّمؼؾبؼبمػّٔهماٌلفملظهملمسؼملمملمرآهماظؾزملّٕؼ٦ّن

ع٤ّممد٦ّرةماظؽمللمملءػ چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ تضملمملظب:مض٦ّظ٥ّموجمب٥ّ;مإذمظملؾمل٣ّمعؽمل٥ّماى٦ّازٕمؼؾبمملمفؼملؽبػمًلعؾب

مم,صعملمملل:ؼ94اآلؼهمل: موم"حزملًّٕة")) مايمملل, مسػمل٧ّ مغزملؾؿ٥ّ مغعملّٕأمم"صضملػملومل"م"حزملّٕت"اد٣ّ وبؾملممل

م.م(12)((

                                                           

ىظغ :  (1)  . 4/123اإلالخظب:ًُ

 . 2/89غغابه:إن و آىظغ : مػاوي اللغ ًُ  (2)

 . 255-1/254ألاصٌى في الىدى:ىظغ : ًُ  (3)

ًِ  ىظغ : اإلاددؿبًُ  (4)  .1/250:في جبُحن وحٍى شىاط اللغاءاث وؤلاًظاح غنها, جذ: غلي الىجضي هاصف وآزٍغ

 .1/547ىظغ : الىشاف:ًُ  (5)

مؼ  2/67:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل (32)اإلاؿألت 1/252:في مؿائل الخالف هصافىظغ : ؤلا ًُ  (6) , َو

ت 2/326الهىامؼ:  . 59:, ص. غبض الػاٌ ؾالم مىغم, وأزغ اللغاءاث اللغآهُت في الضعاؾاث الىدٍى

, واللباب في غلل  (32)اإلاؿألت 1/254: في مؿائل الخالف صافه, وؤلا 564غلل الىدى:و  ,4/123اإلالخظب:ىظغ :ًُ  (7)

حنهخاب ,و  1/293غغاب:غلل البىاء وؤلا  حن واليىفُحن, الػىبري, جدلُم وصعاؾت:  الخبُحن غً مظاَب الىدٍى البصٍغ

 . 327 :ص.غبض الغخمً ؾلُمان الػشُمحن)عؾالت ماحؿخحر مسؼىػت(

 ( . 32)اإلاؿألت  1/252:في مؿائل الخالف هصاف, وؤلا 4/123ىظغ : اإلالخظب:ًُ  (8)

 .  2/67:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل( 32)اإلاؿألت   1/252:في مؿائل الخالف هصافىظغ: ؤلا ًُ  (9)

ىظغ : (10)  . 229مغني اللبِب: و , ( 32)اإلاؿألت   1/252:في مؿائل الخالف هصافؤلا  ًُ

 . 141:َغة اإلاىؼ ىظغ : ظاًُ  (11)

 . 1/263:)ألازفش(مػاوي اللغآن (12)
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:معضملؽملمملهمأنمبموذظ١ّ:م))ؾملمملمبعمل٦ّظ٥ّّٕماآلؼهملمغظمللؽبظمللمبصعملّٓؼّٕمضّٕورةماظؿإظبممأؼسملـبمملماظشملربيموذػنملمممممممم

,ممذظ١ّمعـ٢ّمصضمل٢ّماظضملّٕبمذفملنمع٤ّمِّنمبم;"ضّٓ"مذطّٕمصرتك,مصّٓورػ٣ّمحزملّٕتمضّٓموط٣ّجمملؤمأو

إظبممغصملّٕتمأصؾقومل:معؽملؾمل٣ّموعلؼمل٦ّعمسعملػمل٥ّ;مذػنملمضّٓ:ممبضملؽمل٧ّ,مسعملػمل٥ّمذػنملؽبمصالنمأتمملغ٨ّ:متعمل٦ّل

م.(2)مأؼسملـبمملػذمل(م328)ت:مغؾمملرياب٤ّماِّموػ٦ّمض٦ّل,م(1)غصملّٕت((مضّٓ:ممبضملؽمل٧ّ,مماظؿؽملمملغريمذات

مممممممم مغعمل٢ّ ماِّوضّٓ معؽملزمل٦ّر مثضملػملنملمرأؼؽبمػذمل(374)ت:زػّٕيأب٦ّ ماًالف,مس٤ّ معّٓار ماآلؼهمل مؼب ّ٥

موبؾملمملمطمملالد٣ّ,موصمملرتمايممللمع٤ّمضّٕبوملم"ضّٓ"مأضؼملّٕتمإذا:مضبؿمل٧ّمب٤ّمأغبّٓموضممللصعملمملل:م))م

عمملممماى٦ّاز,مسػمل٧ّمأنمبإظبممرملريوظؿملّٗمؼبمطالممثضملػملنملمعمملمؼؾبم,(3)(("صّٓورػ٣ّمحزملّٕة":مضّٕأمع٤ّمضّٕأ

همل,مصعملّٓمضػمّل)ضّٓ(مسػمل٧ّمع٤ّدمجمملزت٥ّماظؿفّٕقبإإظبممرملريس٤ّماظغمللمملئ٨ّمؼؾبمػذمل(374)ت:ماب٤ّمخمملظ٦ّؼ٥ّغعملػمل٥ّم

ب٦ّمسؼملّٕمس٤ّمثضملػملنملمس٤ّمدػملؼملهملماالمعمملمحّٓثينمأم"ضّٓ"المعّٝممملمإحمملًظم:م))موالمؼغمل٦ّنماٌمملض٨ّاِّولمضمملل

م.م(4)مملمبطملريم"ضّٓ"م((س٤ّماظظملّٕاءمس٤ّماظغمللمملئ٨ّمضمملل:مضّٓمؼغمل٦ّنماٌمملض٨ّمحمملًظ

متعملّٓمبممممممممم مممممل مأنمبؼصملؾملّٕ ماٌمم مع٤ّ ماٌلفملظهمل مؼؾبتػمل١ّ مؼغملمملد ماظيت موألمملئ٢ّ ماظؾزملّٕؼ٦ّن شػملنملمفؼملّٝ

مواظعمل مظػملؽملعمل٢ّ ماٌكمملظظملهمل مزبمملظّٟمأمت موػّٔا م)ضّٓ(, متعملّٓؼّٕ مضّٕورة ماظؽملعمل٢ّممؿملمملس,اظغمل٦ّصؿملنيمسػمل٧ّ أعممل

م)ضّٓ( مع٤ّ ماظيتمجمملءتمذبّٕدة ماظعملّٕآغؿملهمل متضملمملظبمطـريةمصمملظرمل٦ّاػّٓ مذظ١ّمض٦ّظ٥ّ مجمملؤ :ع٤ّ ُط٣ّؿبموؾبَأوؿب

مم.(5) ع٤ّماظسملؼملريمؼبم)جمملؤوط٣ّ(مصذمل)حزملّٕتمصّٓروػ٣ّ(محممللفبم,حؽبزملكبّٕؽبتؿبمصؾبّٓؾبورؾبػؾب٣ّؿب

ماظشمل٦ّؼ٢ّؼع٤ّمػم:(6)وعؽمل٥ّمض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗمم

ـِِلماِرٕكَحإىلممىممممَداظؽملَٓمدُهٖؾَظمِصِسطاظٚدمْلظمَلَطمُهَظممممممممممممممممم مادُلَذّأٔبماظطمَلؾؿملٔطمٔع

م

م

                                                           

 . 8/22 حامؼ البُان: (1)

 . 38ـــــــ 1/37َاعون: مدمض الؿالم غبضجذ:  :الؼىاٌ الجاَلُاث ىظغ : شغح اللصائض الؿبؼًُ  (2)

 .141ىظغ : ظاَغة اإلاىؼ:)خصغ( , وٍُ 4/136تهظًب اللغت: (3)

 . 442-2/541:, خّلله وكّضم له:ص. غبض الغخمً بً ؾلُمان الػشُمحنغغاب اللغاءاث الؿبؼ وغللهاإ (4)

5) ًُ  . 140ــــ 138( , وصاللت الاهخفاء في الجملت اللغآهُت: 32)اإلاؿألت  1/252:  في مؿائل الخالف ىظغ : ؤلاهصاف( 

ىظغ :  (6) والضغص : الىشِب الصغحر مً الغمل اإلاخجمؼ : ,  47صًىاهه :. والبِذ في  2/371:)ابً مالً(شغح الدؿهُلًُ

ىظغ : لؿان الػغب:  ًُ ىظغ : لؿان  َمْغهب)صغص( ,الغبُؽ : 7/35:  ًُ ى ُمشغف .  )غبؽ( ,  7/361الػغب: الهىصج َو

 ًُ ؼ , أي له فغحت أو طؤابت.   )طأب(. 1/380ىظغ : لؿان الػغب:اإلاظأب: اإلاىؾ 



 ٌ  ن ووعص في هالم ؤلامام حدٍىأغلب الىما مىػه  23 ...........................................الباب ألاو

 

م))اْصضملؽب٢ّؿبمممممممم ماظضملّٕبمؼبماٌـ٢ّ: مض٦ّل م((موخؽباَلَكمَطّٔؽباموعؽمل٥ّ مؼبمرب٢ّم(1)ذؽبموب مصمملظظملضمل٢ّم)خال( ,

م.(3)ؾملمملؼشمل٦ّلماٌعملمملممبّٔطّٕػمملمطػملخملمغصملمملئّٕمُأخّٕوهلّٔهماظرمل٦ّاػّٓم,(2)غزملنملمحممللموػ٦ّمذبّٕدمع٤ّم)ضّٓ(

ؿملف٦ّزمصؼغمل٦ّنمغضملؿـبمملمظػملؽملغملّٕة,ممنؿبأنمبماٌمملض٨ّمؼزملّّمأإظبممّٓونقملؼىبوأعمملماظعملؿملمملسمصعملّٓمادؿؽملّٓماٌممممممممم

مملمع٤ّماٌضملّٕصهملمطمملظظملضمل٢ّماٌسملمملرع,مسب٦ّ)عّٕرتمبمملظّٕج٢ّمضضملّٓ,موبمملظطملالمم٥ّمحمملًظوض٦ّسؾبغبػمًلمملمسػمل٧ّمػّٔام

مصسملػمًل(4)ضمملم( مس٤ّم,مػّٔا مععملمملممؼعمل٦ّممأنؿبمجمملزمػّٔامجمملزموإذاماٌلؿعملؾ٢ّ,مععملمملمماٌمملض٨ّمضؿملمملممج٦ّازممل

م.م(5)أؼسملـبمملمايمملل

ماظرمل٦ّاػّٓماٌقملؼىبمممممممم مظضملّٓمماالضرتانممذملمصسملػمًلوسػمل٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمطـّٕة مغّٕىمأنمبّٓة مس٤ّماظعملؿملمملسمذمل مممل

مػّٔاماًالفمأومص٦ّقب مرطَّضّٓمروهماظّٔؼ٤ّمذطّٕوا ذ٦ّاػّٓمضػملؿملػملهملموظضمل٢ّمع٤ّمأبّٕزػمملممؼبحّٓؼـؾمل٣ّمؼبمّٖوا

متضملمملظب:م مض٦ّظ٥ّ مصؾبّٓؾبورؾبػؾب٣ّؿبوجمملؤؾبَأوؿب محؽبزملكبّٕؽبتؿب ماظظملّٕم٥ّ,وطفملغمبُط٣ّؿب ماظرملمملػّٓ ماظّٔيمالمغصملريمظ٥ّمع٤ّم)) د

م.م(6)مممل((نمجمل٨ّءماظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمحمملًظاظعملّٕآ

ماظّٕدمسػمل٧ّمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيماٌؿفملخّٕؼ٤ّمؼبمبؾضملسملؾملمملمعبّٝفبمواي٠ّمأنمبماظرمل٦ّاػّٓمطـريةموضّٓماحؿيملمبمممممم

ماالضرتان مأوجنملمػّٔا مإع٤ّ مأذمملر معممل موػّٔا م, معمملظ١ّمبضملّٓ ماب٤ّ ممِنأظؿمل٥ّ معؽملؾملممل, ث٣ّمادؿضملّٕضمعبػملهمل

مرأ مأطرملّٟمس٤ّ مض٦ّم موزس٣ّ مضمملئػمًلممل:م)) مالمؼعملّٝمحمملًظاظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّمظظملصمًلمنمبؼ٥ّ م"ضّٓ"مممل موظؿملّٗمضؾػمل٥ّ ممل

مإ مسػملؿملؾملمملععملّٓمبمضؾػمل٥ّمالموػ٨ّزمملػّٕة مدس٦ّىمالمتعمل٦ّم ماظؿعملّٓؼّٕ,ماِّمنمبحفهمل;مِّمرة,موػّٔه ص٢ّمسّٓم

وح٠ّممت٦ّجّٓ,ذامٕمؿمل٥ّمالمؼّٖؼّٓمعضملؽمل٧ّمسػمل٧ّمعمملمؼظملؾمل٣ّمب٥ّمإظعّٝماظظملضمل٢ّماٌرملمملرمإم"ضّٓ"نموج٦ّدموِّ

مأ مثؾ٦ّت٥ّ ماٌعملّٓر مبّٓوغ٥ّ((منؿباحملّٔوف مؼّٓرك مال معضملؽمل٧ّ مسػمل٧ّ م(7)ؼّٓل مأموارتسمل٧ّ, محؿملمملنػّٔا مب٦ّ

ماظرمل٨ّءموتفملوؼ٢ّمم,ؼسملـبمملمصعملمملل:))مواظزملقؿملّّمج٦ّازمذظ١ّ;مظغملـّٕةمعمملموردمعؽمل٥ّمبطملريم"ضّٓ"أماِّغّٓظل٨ّ

م((موج٦ّدمسػمل٧ّماظضملّٕبؿملهملماٌعملمملؼؿملّٗمغؾينمإمنمملممملِّغقبماجّٓـبمضضملؿملّٟماظغملـري موأؼمب(8)اظغملـّٕة مذظ١ّم, ّٓ

                                                           

 . 2/80:الحمُض غبض الضًً مديى مدمض, اإلاُضاوي, جذ:  مجمؼ ألامشاٌ (1)

 . 2/80ىظغ : اإلاصضع هفؿه: ًُ  (2)

مؼ الهىامؼ:2/371:)ابً مالً(ىظغ: شغح الدؿهُلًُ  (3) ىن واللغآن: 2/326, َو  . 44-43,والىدٍى

 . 2/67:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل( 32)اإلاؿألت   1/253:في مؿائل الخالف هصافىظغ : ؤلا ًُ  (4)

حن:هخاب , و ( 32)اإلاؿألت   1/254:في مؿائل الخالف هصافىظغ : ؤلا ًُ  (5)  . 327 الخبُحن غً مظاَب الىدٍى

ىن واللغان: (6)  . 43الىدٍى

 . 373-2/372:مالً( )ابًشغح الدؿهُل (7)

 . 2/399, والىدى الىافي: 2/326ىظغ : َمؼ الهىامؼ:, وٍُ 9/189الخظًُل والخىمُل : (8)
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مايػمليب(1)مإٌّادي مواظلؼملني مسعملؿمل٢ّ(2), مواب٤ّ مواُِّ(3), مواُِّ(4)مش٦ّغ٨ّ, محل٤ّمدؿممل, مسؾمملس ذ

م.مم(5)ثنيغزملمملريمواظّٓطؿ٦ّرمخػملؿمل٢ّمبؽملؿملمملنمايل٦ّنمع٤ّماحملّٓؽبواظّٓطؿ٦ّرمأغبّٓمعغمل٨ّماِّ

ٌمملض٨ّمالمؼّٓلمسػمل٧ّمايمملل,ماماظظملضمل٢ّم))مػمل٦ّامعّٔػؾؾمل٣ّمبفملنقبأعمملماٌمملغضمل٦ّنمصػمل٣ّمؼّٕتسمل٦ّامذظ١ّموسػمّلومممممم

تفملوؼ٢ّمإظبممدضمل٦ّا,موهلّٔامم(7)المبعملّٕؼؽملهملصؾمل٦ّمالمؼّٓلمسػمل٧ّمايممللمإم,(6)المؼعمل٦ّممععملمملع٥ّ((صؿملؽملؾطمل٨ّمأ

ؼغمل٦ّنماظظملضمل٢ّ)حزملّٕت(ممومأنؿبضؼملمملرم)ضّٓ(,مأسػمل٧ّمإمَأوؿبمجمملؤؾبُط٣ّؿبمحؽبزملكبّٕؽبتؿبمصؾبّٓؾبورؾبػؾب٣ّؿبض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م

ماآلؼهمل!مّٜظػملظملمصظملهمًل مأول مؼب ماجملّٕور مععملّٓمبأم)اظعمل٦ّم( مظعمل٦ّم مض٦ّعـبو مجمملؤوط٣ّ م)أو مواظؿعملّٓؼّٕ مملمر,

مملمع٤ّمرموالمؼغمل٦ّنمحمملًظعملّٓمباٌم"ض٦ّمذمل"ؼغمل٦ّنم"حزملّٕت"مصظملهملممظمنؿبوع٤ّم))ماظضملفنملمأم (8)حزملّٕت...(

دمعمملمؼّٓصّٝمربمبؼبمادؿّٓاللماٌمنمبّٟمواضّّ,مث٣ّمإؿغملػمّلصمملظّٔامهلوم(9)اظسملؼملريماجملمملورمؼبم"جمملؤوط٣ّ"((

مصكمل م)ضّٓ(, متعملّٓؼّٕ مؼبمغمبظّٖوم مايمملل مٌضملؽمل٧ّ متضملسملؿملّٓ مػّٔا موؼب مصّٓورػ٣ّ( مبعملّٕاءة)حزملّٕة ماحؿيمل مضّٓ ّ٥

دأبماظؽملق٦ّؼ٦ّنمسػمل٧ّماالدؿّٓاللمبمملظعملّٕاءةماظزملقؿملقهملمظؿ٦ّجؿمل٥ّممصعملّٓم;اظظملضمل٢ّم)حزملّٕت(مبالم)ضّٓ(

ظ٦ّنمايممللماىؼملػملهملمبمملٌظملّٕد,مواظؿفملوؼ٢ّمحمملص٢ّممملمس٤ّمأغؾمل٣ّمؼقملوقب,مػّٔامصسملػمًلم(14)حغمل٣ّمسب٦ّيمعؽملمملزّٕ

مسػمل٧ّمإرادةمعضملؽمل٧ّمايمملل.مبنيماظعملّٕاءتنيموػّٔامدظؿمل٢ّمطمملفلب

مموظضمل٢ّمبممممم مظغملـّٕةممأنمبمؼبمغصملّٕياظّٕاجّّ متفملوؼػمل٥ّ مأو مدصضمل٥ّ ماالضرتانمالمميغمل٤ّ مسّٓم اظعمل٦ّلمجب٦ّاز

مغؾبعملكبمّٓةمظ٥ّ,مصؾمل٨ّمظؿمللوملؿباظرمل٦ّاػّٓماٌقملؼىب حمبّٔظ١ّماظّٓطؿ٦ّرم,موطؼملمملمصّٕمب(11)س٤ّماظغمللمملئ٨ّم٢ّؽبضػملؿملػملهملمطؼملممل

ؼبممؼبمػّٔهماٌلفملظهملماظؿعملّٓؼّٕمالدؿملؼملمملمأنمبواِّص٢ّمسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمم,مزؼمملدةمسػمل٧ّمأنىب(12)أؼسملـبمملماِّغزملمملري

مّٟ.أشػملؾ٥ّمضضملؿملّٟمواضّّماظؿغملػمّل

                                                           

 . 2/724ىظغ : جىطُذ اإلالاصض:ًُ  (1)

 . 4/66ىظغ : الضع اإلاصىن:ًُ  (2)

 . 2/47ىظغ : اإلاؿاغض:ًُ  (3)

 . 2/41شمىوي:ىظغ : شغح ألا ًُ  (4)

ت الىدى اللغآوي: , 2/399ىظغ : الىدى الىافي: ًُ  (5)  . 45, والىدىٍىن واللغآن :166وهظٍغ

ىظغ: هخاب , و ( 32)اإلاؿألت   1/254:في مؿائل الخالف هصافؤلا  (6) حن : الخبُحنٍُ  . 327 غً مظاَب الىدٍى

 ( . 32)اإلاؿألت  1/254:في مؿائل الخالف هصافىظغ : ؤلا ًُ  (7)

8) ًُ  . 44, والىدىٍىن واللغآن: 6/553, واللباب في غلىم الىخاب: 4/14ىظغ : البدغ اإلادُؽ:( 

ىن واللغآن: (9)  . 45الىدٍى

 . 43ىظغ : اإلاصضع هفؿه:ًُ  (10)

 . 442-2/541غغاب اللغاءاث الؿبؼ وغللها:إىظغ : ًُ  (11)

ت الىدى اللغآوي:ًُ  (12)  . 166ىظغ : هظٍغ
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مَوَعسمَلؿمِلُتؼبمبؿملمملنمحمملظ٥ّ:م))م()ض٦ّلماإلعمملمممظهملسػمل٧ّمػّٔهماٌلفملم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبوع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمممممممممم

م.(1)((َصِوّتامَوَأِساَلُػِممَصِوّتامَأِخظمَلسمَلؾمُلِممَوُطؽمِلُتمَوَضظمُلوامٔحنَيمَاظػملَّٔهمٔبؽمُلوِر

ماإلمممممممممممم مؼّٔطّٕ مردهببضملّٚمعظملمملخِّٕم()عمملم ماه مسػمل٧ّمع٤ّ متمبا مؼػملؿمل٠ّ مال ممبممل مم(2)ب٥ّؾملؼمل٥ّ ٤ّمؼملكبص,

م ماظؽملمملسأغمبم()مسمملت٥ّ مدػمل١ّ مزع٤ّ مؼب مآمتضملمملظب مدؾؿمل٢ّ مدػمل١ّ مصفملصؾق٦ّؾؾبدؾبمصؿمل٥ّم٥ّ ماظرملؿملشملمملن ام٢ّ

متمملئؾملنيمضػمّل ماظلؾؿمل٢ّحؿملمملرى مد٦ّاء ممصمملإلعمملمؾبم٦ّا ماظؽمليب)ػ٦ّ مبضملّٓ ماظؽملؾ٦ّة مب٦ّح٨ّ مواِّسػمل٣ّ تػمل١ّم(,

مزادتؿب مضّٓ مخكبإٌّاتنملمود٦ّاػممل مأخظملّٚؽبومرملؿملهمًل٥ّ مطمملن موإٌّاتنملمتػمل١ّ مصؾمل٦ّ محبسملّٕةمص٦ّتـبمت٦ّاضضملـبممل, ممل

ې   ې       ېۇ  ۉ   ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٴۇ   ۋ  ېچ  :مملمبعمل٦ّظ٥ّمتضملمملظببـب(متفملدقباظؽمليب)

م,موػّٔامعمملمأصزملقوملؿب(3)جفملذـبمملممملموأربَّٛثؾمملتـبمأذّٓمبمأؼسملـبمملم,وطمملنؼايفّٕاتد٦ّرةمػ چ  ى  ى  ى

ماٌزملّٓمب مايمملظؿملهمل ماىؼملػملهمل مػ٦ّسؽمل٥ّ موصمملحنملمايمملل م)وطؽملومل...( ماٌمملض٨ّ: مبمملظظملضمل٢ّ ممرة مضؼملري)تمملء(

ع٤ّمدونممحمملظؿملهمًل,موبؾملّٔامتغمل٦ّنماىؼملػملهملم(اظضملمملئّٓمسػمل٧ّمأعريماٌقملعؽملني)ماظظملمملس٢ّمؼبماظظملضمل٢ّم)عسملؿملومل(

     ّٓ(مطؼملمملماذرتطمذظ١ّمعبؾمل٦ّرماظؽملق٦ّؼنيماظؾزملّٕؼني.تعملّٓؼّٕم)ضإظبمماظػملف٦ّء

مَسِؾُدُهمُعَقؼمٖلّدامَأٖنمَوَغرمِلؾمَلُد:م))()ربؼملّٓـباماظؽمليبمبم(مؼزملّٟؾبمملمض٦ّظ٥ّم)وع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمأؼسملـبم       

ممَخاَضمَوَرُدوُظُه ماظظملضملػملؿملهملمم(4)((ُشزمٖلٕةمُطٖلمٔصؿملٔهمَتَفٖرَعمَومَشؼمِلَرٕةمُطٖلمَاظػملَّٔهمِرِضَواِنإىل مصمملىؼملػملهمل ,

اظّٔيمأصػمل٥ّمعؾؿّٓأمما()ربؼملّٓـبم(إنمب)اد٣ّمع٤ّمحممللمؼبمرب٢ّمغزملنملمرةمبمملظظملضمل٢ّماٌمملض٨ّم)خمملض(ماٌزملّٓمب

مدةمع٤ّم)ضّٓ(.وػ٨ّمطؼملمملمتّٕىمذبّٕمبم,(5)سػمل٧ّمرأيمدؿملؾ٦ّؼ٥ّماظّٔيمأجمملزموض٦ّعمايممللمع٤ّماٌؾؿّٓإ

مٔباْظَقٚقمَبضمَلـَُهمَواظَّٔذي(:))م)ربؼملّٓلبمعضملفّٖاتماظؽمليبىبمإحّٓى(مؼبمبؿملمملنموعـػمل٥ّمض٦ّظ٥ّم)ممممممممم

مَبؿمِلَنمَوَضظمَلِتمَحٖؿىمَاظشملَّؿمِلِرمَأِجؽمٔلَقٔةمَطعمَلزمِلٔفمَوَضزمِلْفمَذٔدؼْدمَدِوٙيمَظؾمَلامَومَوَجاَءِتمٔبضمُلُرؤضؾمَلاماَلِغعمَلػمَلضمَلِت

مَأْشزمَلأغؾمَلامٔبَؾضمِلِضمَوم()مَاظػملَّٔهمَرُدوِلمَسػمَلىمَاْظَأِسػمَلىمٔبطمُلزمِلؽمٔلؾمَلامَوَأْظعمَلِتمُعَرْصِرَصًةم()مَآمَرُدوِلمَؼَدِي

م.(6)((َؼؼمٔلؿملؽمٔلٔهمَسِنمَوُطؽمِلُتمَعؽمِلغمٔلٔؾيمَسػمَلى

                                                           

 . )فىث(4/457:ملاًِـ اللغتمعجم . (( الص يء صون الائخماعإلى  الؿبم)), والفىث:  2/284شغح )اإلاػتزلي(: (1)

 .1/296ىظغ : شغح )اإلاىؾىي( :ًُ  (2)

 . 1/296, وشغح )اإلاىؾىي( : 1/240, وفي ظالٌ ههج البالغت: 4/143ىظغ : منهاج البراغت )الخىئي( :ًُ  (3)

 . 10/163شغح )اإلاػتزلي( : (4)

 . 2/364,  والىدى الىافي:2/122( ًىظغ : الىخاب: (5

 . 13/212: شغح)اإلاػتزلي( (6)
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:مجيوزمبمملظعمل٦ّلبؿضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملممواظؿقػملؿمل٢ّّٕٔةمػّٔاماظؽملعملمملشمإظبمموبؾملّٔامغزمل٢ّممممممممم

اظعملرآنمميفمغؾملجماظؾالشةمصسملػمًلامسنمماطـرّيمظورودمذظكامعن)ضد(ماظظملضمللمادلاضيماظواضعمحاًظدمجتٓر

مموغـّرا.مغصملؼمّلاموطالمماظضملرباظغملرؼمم
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 جحث انثبَي: ادل
 
 يب يُع
 
ّ  

 
 احلزوف:يف انُحىيني  أغهت

  األوىل: ادلسأنخ
 
 جىاس ورود )أٌ

ً
  ( َبصجخ

ً
 ثأفعبل انتحقيق: يسجىقخ
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,موضّٓماذرتر٦ّامظضملؼملػملؾملمملماظؽملزملنملمم(1)(مع٤ّمغ٦ّاصنملماظظملضمل٢ّماٌسملمملرع)أنؿبمرماظؽملق٦ّؼ٦ّنمأنمبضّٕمبمممممممممم

٣ّ,مورأى,مصالمصب٦ّزمػملكبع٤ّمأصضملممللماظؿقعملؿمل٠ّ,مسب٦ّ:مسؽبممملمؼضملؼمل٢ّمصؿملؾملمملمصضمل٢ّفبعبػملهملمذّٕوطمع٤ّمبؿملؽملؾملمملمأّظ

مصؿمل٥ّم"أنؿب"متغمل٦ّنمآخّٕمبمملبزؼّٓمبمملظؽملزملنمل,مضممللمدؿملؾ٦ّؼ٥ّممؼبم))مؼعمل٦ّمؽبمسؽملّٓػ٣ّماظعمل٦ّل:مسػملؼملوملمأنؿب

:مضممللم٥ّطفملغقبمذاك,متظملضمل٢ّؾبمالمأنؿبمتؿملعملؽملوملموضّٓمذاك,مؼعمل٦ّلؾبمالمأنؿبمسػملؼملوملمضّٓ:مض٦ّظ١ّمزبظملظملهملم,وذظ١ّ

مِّنمبم;ا٦ٌّضّٝمػّٔامؼبمتعملّٝماِّصضملممللمتؽملزملنملماظيتم"أنؿب"موظؿمللومل(...)تظملضمل٢ّممالموأغ١ّمؼعمل٦ّلمالم٥ّأغقب

مسّٓقب(2)وإصبمملب((مؼعملنيمع٦ّضّٝمذا مظّٔا مزبظملظملهمًل, متػمل١ّمايمملظهمل مؼب مبضملّٓػمملمموػممل مواظظملضمل٢ّ ماظـعملؿملػملهمل ع٤ّ

ماِّعّٕص٦ّع م مبؾملّٔا ماظلّٕاج(3)خظملّ٘,موأخّٔ مواب٤ّ م4), م( مسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّ(5)واظزملؽبقبؿملؿبؼملّٕي, موأب٦ّ ,مم(6),

م.م(7)ماىؼملؾمل٦ّرإظبمماظعمل٦ّلمبّٔظ١ّمنملؽبوغؾبلكب

مأٌّػنملوضّٓمسػملَّمممممممممم مظّٔاممظالدؿعملؾمملل;م(ماظؽملمملصؾهملمع٦ّض٦ّسهمٌلبفملنمبم)أنؿبماٌلفملظهملم٢ّمأصقمملبمػّٔا

٠ّمواظؿملعملنيمسػمل٧ّماظؿقعمّلمؼّٓلمعمملمبضملّٓموض٦ّسؾملمملمؼؽملمملدنملمصالمعلؿعملّٕمبـمملبوملمظؿملّٗمعمملمسػمل٧ّمتّٓخ٢ّمصؾمل٨ّ

اظضملػمل٣ّمبمملظصمل٤ّمجمملزمصؿعمل٦ّل:معمملمسػملؼملوملمإالمأنمؼعمل٦ّمؽبمزؼّٓم,ممتفملوقبلؽبمصكملنؿبم,(8)اٌؿؼملـ٢ّمبفملصضملممللماظؿقعملؿمل٠ّ

م.(9)تعمل٦ّمؽبمواٌضملؽمل٧ّ:معمملمأذّٕتمظ١ّمإالمبفملنؿب

ػمل٣ّمعشملػملعمًلمملم(ماظ٦ّاضضملهملمبضملّٓماظضملكبعؽملّٝماظؽملزملنملمبذمل)أنؿبإظبممذػنملمصؿمل٥ّمدماغظملّٕدمبّٕأٍيوظضمل٢ّماٌربمبممممممممم

معمملمذػنملمإظؿمل٥ّ.م,مواظرمل٦ّاػّٓمتّٕدنبم(14)لمبمملظصمل٤ّمأممالمتفملوقبد٦ّاءم

ٌّمملمطمملغوملماظعملّٕاءاتماظعملّٕآغؿملهملمعزملّٓرـبمممممم مملمع٤ّمعزملمملدرمبؽملمملءماظعمل٦ّاسّٓماظؽملق٦ّؼهملمأومتعمل٦ّميؾملمملم,مامعؾملؼملـبو

مثّٕهب ماظظملزملؿملقهملوعؽملؾضملممل ماظؽملق٦ّؼهمل مظػملرمل٦ّاػّٓ مأنمؼؽبم;(1)ا مالذ١ّمصؿمل٥ّ ماظظملّٕقبمضملؿؼملّٓؽبطمملنمممممل مذؿملّْؾبسػملؿملؾملممل ماء

                                                           

مؼ الهىامؼ: 2/231, وألاصٌى في الىدى:  111ـــــ  3/110ىظغ : الىخاب:ًُ  (1)  . 2/359, َو

 . 3/291ىظغ : مػاوي الىدى:, وٍُ  166-3/165الىخاب : (2)

 . 2/920فاء الػلُل:. وش4/1639, واعحشاف الظغب:   129, و 1/122مػاوي اللغآن)ألازفش(:  ىظغ :ًُ  (3)

4) ًُ  . 2/209ىظغ : ألاصٌى في الىدى:( 

5) ًُ  . 1/462ىظغ : الخبصغة والخظهغة:( 

 . 4/1639, واعحشاف الظغب: 132ىظغ : ؤلاًظاح الػظضي:ًُ  (6)

 .3/414خاشُت الصبان:و ,8/4132وجمهُض اللىاغض:,3/1236اإلالاصض:جىطُذ , و 4/1639اعحشاف الظغب: ىظغ:ًُ (7)

 .3/414الصبان:

 .8/558, وعوح اإلاػاوي: 3/414, و خاشُت الصبان:8/4132, وجمهُض اللىاغض:132ًظاح الػظضي:ًىظغ:  ؤلا  (8)

, وجىطُذ  4/1639, واعحشاف الظغب: 3/1525, وشغح اليافُت الشافُت:  168, 3/166ىظغ : الىخاب :ًُ  (9)

مؼ الهىامؼ: 3/1236اإلالاصض: ــ  2/360, َو  . 3/414, وخاشُت الصبان: 361ــــ

وشفاء  , 3/1236وجىطُذ اإلالاصض: ,4/1639, واعحشاف الظغب: 30, و 3/7ىظغ : اإلالخظب : ًُ  (10)

 .2/920الػلُل:
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(مبضملّٓمأصضملممللماظؿملعملنيمبعملّٕاءةماظؽملزملنملم)أنؿبذملاالدؿّٓاللمسػمل٧ّمج٦ّازماظؽملزملنملمبؾمل٣ّمؼبماظغمل٦ّصؿملنيمورئؿمللؾب

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  ؼبمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م(2)مظػملظملضمل٢ّ)ؼّٕجّٝ(

مػ ماظؽملزملنملؽبؼر٥ّد٦ّرة مصفملجمملز متفملوؼ٢ّبذمل)أنؿبم, مبال ماظؿقعملؿمل٠ّ مأصضملمملل مبضملّٓ متعملّٓؼّٕم( موضّٝؽب(3)أو مث٣ّ م,

مأمضمملبشملهمًل ماظؽملزملنمل مأظرتجؿملّّ ماظّٕصّٝ مو معضملـبو مصّٔػنملاحؿؼملمملهلؼملممل ممممل, مإإظب ماظسملؼملريموّٕبهمل دخمملل

مصكملعـ٢ّ)اظغملمملف(,أوم)اهلمملء(مسػمل٧ّم)أنؿب ع٤ّماظـعملؿملػملهملمأومم(مزبظملظملهمًلذظ١ّماظؿعملّٓؼّٕمطمملغوملم)أنؿبمصّّمبمنؿب(

مٕمؼزملّّؿبغمملصؾهمًل موإنؿب مسػمل٧ّمص٦ّاب(4)صعملّٛمطمملغوملمغمملصؾهمًلم, موػ٦ّ ماٌضملؿملمملرمم;. إذمميغمل٤ّمتشملؾؿمل٠ّمػّٔا

 چٱ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  ,موض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مؼؽبّٕؿبجكبّٝؾبمَأظَّمملمؼؽبّٕؽبوؿبنؽبمَأَصػمَلمملمواظعملؿملمملسمسػملؿمل٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:

 .ؼ71ع٤ّماآلؼهمل:ماٌمملئّٓةد٦ّرةمػ
,مصقلنملحّٓودماالدؿّٓاللمسػمل٧ّمإجمملزةمػّٔهماٌلفملظهملمسػمل٧ّماظعملّٕاءاتماظعملّٕآغؿملهملمموٕمتعملّٟؿب       

مػع٤ّماظؾلؿملّٛؼم:(5)ض٦ّلمجّٕؼّٕم,مع٤ّمذظ١ّممملأؼسملـبمب٢ّمؼّٓسؾملؼملمملماظرملضملّٕماظضملّٕب٨ّ

مبرملُرمداغؿملؽملامعنمخػملعملٔهالمُؼمؼملوامممممأِنػمٔلضدمَسمغرضىمسنمآمأٖنماظؽملاَس

مومّممممممم ماظظملّٕاء مبّٕأي مأخّٔ ماالغؾمملري٤ّ ماب٤ّ مواظؽملققبمملس(6)وتمملبضمل٥ّ مت) , اظّٔيمذطّٕمم(ػذمل338:

م(8)م,مسػمل٧ّمحنيمغبػمل٥ّمآخّٕونمسػمل٧ّماظسملضملّٟمواظرملّٔوذ(7)وظباظّٕصّٝمَأمسّٓمب٨ّماظّٕصّٝمواظؽملزملنملمووجؾملؽب

ِّغ٥ّمم;اظؿقعملؿمل٠ّمبفملغ٥ّ))معّٔػنملمحل٤ّ(مبضملّٓمأصضملممللماظؽملزملنملمبذمل)أنؿبم,موادؿقلؽمل٥ّماب٤ّمعمملظ١ّمص٦ّصّٟؽب

م.م(9)ضّٓمجمملءمب٥ّماظلؼملمملعموالمؼفملبمملهماظعملؿملمملس((

                                                                                                                                                                      

ت:ًُ  (1)  .58-57ىظغ : أزغ اللغاءاث اللغآهُت في الضعاؾاث الىدٍى

(2)  ًُ , ومعجم  7/370ىظغ : البدغ اإلادُؽ:وهي كغاءة أبي خُىة وأبان وابً صبُذ والؼغفغاوي وؤلامام الشافعي,  

 . 5/482اللغاءاث:

, وجمهُض  2/920وشفاء الػلُل:,  4/1639, واعحشاف الظغب:2/162, 1/135:)الفغاء(ىظغ : مػاوي اللغآنًُ  (3)

مؼ الهىامؼ: 8/4132اللىاغض:  .  349 , أزغ اللغآن واللغاءاث 2/360, َو

ىظغ:  (4)  . 2/163: )الفغاء(مػاوي اللغآنًُ

بشغح مدمض بً خبِب ,  صًىاهه. والبِذ في  3/414, وخاشُت الصبان:  3/1526ىظغ : شغح اليافُت الشافُت:ًُ (5)

 .فُه:  أال ًفازغها مً زلله بشغ وعواًت العجؼ  1/157:جذ:ص. وػمان مدمض أمحن ػه

   

. ولم أحض عأي ابً ألاهباعي َظا في  8/4132وجمهُض اللىاغض:, 2/920, وشفاء الػلُل: 3/63ىظغ : اإلاؿاغض:ًُ  (6)

 هخبه اإلاؼبىغت في خضوص ما اػلػُذ .

حر غاػي ػاَض اللغآنىظغ : إغغاب ًُ  (7)  . 3/55:, جذ: ص. َػ

 . 3/1525, و شغح اليافُت الشافُت: 901 /2ىظغ : الخبُان في إغغاب اللغآن:ًُ  (8)

 . 4/13:)ابً مالً(شغح الدؿهُل (9)
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إظبمماٌلريمسؽملّٓ()مظ٥ّمخشملؾهملمع٤ّوع٤ّمذ٦ّاػّٓمتػمل١ّماٌلفملظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعمملموردممممممممممم

ـُِتمَصعمَلِدمَبضمِلُدمَأٖعا:م)),مضممللمصؿملؾملمملاظرملمملم مَؼْأٔتؿمَلؾمُلِممَحٖؿىممَاْظؼمٔلػمْلشمَلأطمَػَذامٔبػمُلُزوِممَأَعِرُتؾمُلِممَومُععمَلٚدَعٔؿيمَبضمَل

م.م(1)ٔعؽمِلغمُلِم((مٔذِرٔذَعٕةإىلممَاظؽمٗلشمْلظمَلَةمَػٔذٔهمَأْضشمَلَعمَأِنمَرَأِؼُتمَوَضِدمَأِعِري

م

ماإلمممممممم مت٦ّجمب٥ّ ممعمملمسؽملّٓعممل مبفملصكبظمّلنيمأإظب موأعّٕػ٣ّ مجؿملرمل٥ّ مبضملّٚمضمملدة مجمملغنملممنؿبرد٢ّ ؼػملّٖع٦ّا

مغقباظظملّٕات,مسػمل٧ّمأ ّ٥()ماظعملػملهملمؼلؿؽملؾملسملؾمل٣ّممنؿبأمرضّٕقبم مآٌّائ٤ّمحؿملىملمأػػملؾملممل ؼضملربماظظملّٕاتمبمملوممله

ٌّم(2)ظعملؿممللمعضملمملوؼهملموع٦ّاجؾملؿ٥ّ طمملنمعؽملمملدؾـبمملمادؿضملؼملممللمؼضملؿعملّٓمص٦ّاب٥ّمامع٤ّماإلعمملمممملمطمملنمػّٔامضّٕارـب,مو

االسؿعملمملدماىمملزممبؾملّٔهماًشملهمل,مسػمل٧ّمإظبمماظظملضمل٢ّم)رأؼومل(ماظّٓالمسػمل٧ّماظؿقعملؿمل٠ّمواظؿملعملنيمؼبمإذمملرة

)أضشملّٝ(ماٌسملمملرعماظّٓالمسػمل٧ّماالدؿعملؾمملل,موبؾملّٔامؼغمل٦ّنمحزملّٕممػّٔامٕمميؽملّٝمع٤ّمغزملنملماظظملضمل٢ّمأنمب

م.موع٤ّمتمملبضمل٥ّّّمعّٔػنملماظظملّٕاءم)أن(ماظ٦ّاضضملهملمبضملّٓماظرمل١ّمعّٓص٦ّعموعّٕدود,موؼرتجمبذملاظؽملزملنملمب

م

(م)أِنذملجيوزمغزملبماظظملضمللمادلسملارعمب:مبمملظعمل٦ّلاظؽملق٦ّؼهملممإسمملدةمص٦ّغماظعملمملسّٓةموبؾملّٔامميغمل٤ّمممممممم

 غـّراموغصملؼمّلا.ممميفمغؾملجماظؾالشةمويفمطالمماظضملربماظواضضملةمبضملدمأصضملالماظؿملعملنيمظـؾوتمذظك

 

م

م

 
    
 

 نتعهيم:جىاس استعًبل )يف( يف اندالنخ عهً ا انثبَيخ: ادلسأنخ
٤ّمسؽملمملؼهملمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملمّٖـباموادضملـبمملمعحّٕوفماٌضملمملغ٨ّمع٤ّماٌؾمملحىملماظػملطمل٦ّؼهملماظيتمغمملظوملمحؿملىبممممممم

ؼبمبؿملمملنمعضملؽمل٧ّماظرتطؿملنملماظؽملق٦ّي,موعزملّٓاقمتػمل١ّماظضملؽملمملؼهملممطؾرٍيمظكبؼملمملمهلمملمع٤ّمأثٍّٕمواػؿؼملمملعؾمل٣ّ;

                                                           

, وؾاخُل البدغ(( اإلالؼاغ :)),  3/200شغح )اإلاػتزلي( :  (1) فحٍر
َ

,  )لؼؽ(3/1156الصحاح: خافت الىاصي وش

غطمت ِ
ّ

 . )شغطم(6/302الػحن:هخاب  .الللُلت(( الجماغت: ))الش

 . 1/340ىظغ : شغح )اإلاىؾىي( : ًُ  (2)
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ّٟمصؿملؾملمملمع٤ّمعزملمملدرمأشؽملوملماٌغملؿؾهملماظضملّٕبؿملهمل,موحّٕوفماىّٕمضل٣ّمرئؿملّٗمع٤ّمتػمل١ّمظكبقبطـّٕةمعمملمُأ

مايّٕوف.م

موممممممم ماخؿػملّٟماظؽملق٦ّؼ٦ّن مضّٓ معضملمملغ٨ّ معضملمملغؿملؽباىّٕمحّٕوفؼب مأتػملؿّٖم مأغقب, مأم ماِّصػملؿملهمل ؾملمملمؾملممل

مُأخّٕإظبممدبّٕج م٦ّاظغمل٦ّصؿملصريىمم؟عضملمملٍن مأغقب٥ّ متؽمل٦ّقبن معضملمملغ٨ّمايّٕصب٦ّز مع ف٦ّقبزوامصفماظ٦ّاحّٓ,

ذظ١ّ,موسؽملّٓػ٣ّممسّٓممج٦ّازإظبمماظؾزملّٕؼقب٦ّن,موذػنملم(1)بضملّٚمغؿملمملبهملمحّٕوفماىّٕمبضملسملؾملمملمس٤ّ

ومسػمل٧ّملمسػمل٧ّماظؿسملؼملنيمأ,موعمملمأوػ٣ّمذظ١ّمصؾمل٦ّمعقملومبأنقبمحّٕفماىّٕمبمملٍقمسػمل٧ّمعضملؽملمملهماِّصػمل٨ّ

م.مم(2)ماجملمملز

مصّٕأىممممممممم ماًالفمبنيماظؽملق٦ّؼني, موضّٝمصؿمل٥ّ مممممل م)ؼب( مأنمبمعبػملهملوحّٕفماىّٕ معؽملؾمل٣ّ

,مضممللمخالفمػّٔامرؾبدمبمبمملظؿفملوؼ٢ّمإظؿمل٥ّا,موعمملمأوػ٣ّمأومذبمملزـبمسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملمحعملؿملعملهمًلمتعملؿزملّٕمدالظؿ٥ّ

مع٥ّ,ُأمبشمل٤ّمؼبموػ٦ّماظغملؿملّٗ,موؼبماىّٕاب,مؼبمػ٦ّ:متعمل٦ّلمظػمل٦ّسمملء,مصؾمل٨ّم"ؼب"مأعمملم))دؿملؾ٦ّؼ٥ّ:

موؼبماظعملؾهمل,مؼبمػ٦ّ:موطّٔظ١ّ.مظ٥ّمطمملظ٦ّسمملءمصؿمل٥ّمأدخػمل٥ّمإذمجضملػمل٥ّمِّغ٥ّماظطمل٢ّ,مؼبمػ٦ّ:موطّٔظ١ّ

موإمنمملمسػمل٧ّمصؾمل٨ّماظغملالممؼبماتلضملوملموإنماظّٓار, ماظرمل٨ّءمؼعملمملربمب٥ّمفمملءؼؾبمطمملٌـ٢ّمتغمل٦ّنمػّٔا

,موأطـّٕماظؾزملّٕؼنيموع٤ّمذػنملم(5),مواب٤ّماظلّٕاج(4)مد,موتمملبضمل٥ّمسػمل٧ّمػّٔاماٌربمبم(3)معـػمل٥ّ((موظؿملّٗ

م.م(6)عّٔػؾؾمل٣ّ

حمضل٣ّمآخّٕمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمجب٦ّازمادؿضملؼملممللم)ؼب(مؼبماظّٓالظهملمسػمل٧ّماظؿضملػملؿمل٢ّم,مجمملءموصّٕمبممممممممم

مض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:م,تضملعملؿملؾؾمل٣ّمسػمل٧ّمذبؼمل٦ّسهملمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمدؿملمملقذظ١ّمؼبم  چڤ  ڤ  ڦ     چ  عؽملؾملممل

ّّمعضملؽمل٧ّممملسمؼبماآلؼهملمثالثهملمأض٦ّالمإالمأغ٥ّمرجمب,مصعملّٓماحؿؼمل٢ّماظؽملققبمؼ34ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمللمملءمد٦ّرةػ

                                                           

ل مشيل اللغآن 2/186ىظغ : مػاوي اللغآن )الفغاء(:ًُ  (1) ,  298:, ابً كخِبت, جذ: إبغاَُم شمـ الضًً, وجأٍو

 . 3/6ومػاوي الىدى: , 151ومغني اللبِب: , 86والجنى الضاوي:

ذ :151اللبِب: ىظغ : مغنيًُ  (2)  . 1/637, وشغح الخصٍغ

 . 4/226الىخاب: (3)

 . 46-1/45ىظغ: اإلالخظب:ًُ  (4)

 . 1/412ىظغ : ألاصٌى في الىدى:ًُ  (5)

, وعصف 21-8/20:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل 2/824اإلالخصض:هخاب  , و  1/286ىظغ : الخبصغة والخظهغة: ًُ  (6)

 .388اإلاباوي:
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مغؾمملريب٦ّماظربطمملتماِّ,موأ(2)م(ػذمل437:مت) اظعملؿملل٨ّمعغمل٨ّموأطّٓمػّٔاماظّٕأيؽبم,(1)ماظلؾؾؿملهملمؼبم)ؼب(

م.م(4)م,مواظضملغملربي(3)

إنؽبقبماالدؿّٓاللمسػمل٧ّمصقهملمادؿضملؼملممللم)ؼب(مٌضملؽمل٧ّماظلؾؾؿملهملمظ٥ّمعمملمؼضملسملّٓهمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمممممممممم

موايّٓؼـؿملهمل مماظعملّٕآغؿملهمل مواظرملضملّٕؼهمل مبعمل٦ّظ٥ّ معمملظ١ّ ماب٤ّ ماحؿيمل موصعملّٓ        ى  ىچ متضملمملظب:تؾمملرك

مبعمل٦ّلماظؽمليبىبمأؼسملـبمملماحؿيملو,مؼاِّغظملممللد٦ّرةمػ چڈ    ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى    ى

م)مربؼملّٓلب ,مث٣ّم(5)اظؽملمملر((مصؿملؾملمملمصّٓخػملوملؿبم,عمملتوملؿبمحؿ٧ّمؾملمملؽملؿؿبفؽبدؽبمةلبّٕمبػكبمؼبماعّٕأةمّٔبوملؿبسؾب(:))

مايّٓؼىملمادؿضملؼملممللم"ؼب"ل:م))متسملؼملقبضممل طـّٕممملمخظمل٨ّمسػمل٧ّمأمماظهملمسػمل٧ّماظؿضملػملؿمل٢ّموػ٦ّمدم٤ّمػّٔا

م.م(6)ورودهمؼبماظعملّٕآنماظضملّٖؼّٖموايّٓؼىملمواظرملضملّٕماظعملّٓؼ٣ّم((اظؽملق٦ّؼنيمعّٝم

,مواظّٕض٨ّماظّٔيم(7)٥ّ٥ّمػّٔامسّٓدفبمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيمعؽملؾمل٣ّمابؽملؾبغملؼملكبوضّٓمتمملبّٝماب٤ّؽبمعمملظ١ّمؼبمحؾبممممممممم

اب٤ّمعمملظ١ّمأؼسملـبمملممارتسمل٧ّمرأيؽبضّٓموم,(8)مملمع٤ّماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهملاظلؾؿملؾهملمؼبم)ؼب(مضّٕبـبماظّٔيمسّٓمب

م.م(14),مواب٤ّمػرملمملم(9)إٌّادي

ماظّٕض٨ّمٌضملؽمل٧ّماظلؾؾؿملهملمسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهملمإنؿبمإنمبمممممم مادؿرملؾملّٓمب٥ّممصّّمبمت٦ّجؿمل٥ّ صؿملؼملممل

وع٤ّمم,اظرمل٦ّاػّٓمسػمل٧ّمػّٔامطـريةمإنمب;مإذمّٕدعشملَّمشريالمؼلؿعملؿمل٣ّمؼبمشريهمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمصؾمل٦ّمكملغ٥ّمص

ّٓماظرملؿملّْمربؼملّٓمسؾّٓمأؼقبموع٤ّمأج٢ّمػّٔامضّٓسػمل٧ّماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهمل,مؾملمملمطػمّلشريماٌؼملغمل٤ّمتفملوؼػملؾملمملم

ماالدؿضملؼملممللمعلؿًّٓظاًمملظ٠ّمسسملؿملؼملهملم مصؿملؾملمملمصقهملمػّٔا مظ٥ّمبضملّٓدمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظعملّٕآغؿملهملمعلؿؽملّٓـبا ممل

ڤ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ  :ع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملظبماٌظمللّٕؼ٤ّ,وسػمل٧ّمعمملمذطّٕهمصّٕؼ٠ّمع٤ّماظؽملق٦ّؼنيم

اظضملغملربيمم,مصعملّٓمأوردمرأيؽبمؼ91د٦ّرةماٌمملئّٓةمع٤ّماآلؼهمل:ػ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     

م مواٌؿمللّٕ( ماًؼملّٕ م)ؼب متضملمملظب مض٦ّظ٥ّ مؼعمل٦ّل:)) مبذملعؿضملػملخملم"ؼب"اظّٔي ممبضملؽمل٧ّمم",ؼ٦ّضّٝ"عملهمل وػ٨ّ

                                                           

 . 1/453:ىداؽ()الىظغ : إغغاب اللغآنًُ  (1)

 .1/197:جذ:ص. خاجم صالح الظامً , ىظغ : مشيل إغغاب اللغآنًُ  (2)

ب ًُ  (3)  . 1/252غغاب اللغآن :إىظغ: البُان في غٍغ

 . 459 و,1/354غغاب اللغآن :إىظغ : الخبُان في ًُ  (4)

 ( .3482) 4/176صحُذ البساعي: (5)

ىظغ  :  123شىاَض الخىطُذ : (6)  . 257واللغاءاث: زغ اللغآن أ, وٍُ

 . 263ىظغ : شغح ابً الىاظم :ًُ  (7)

ىظغ:  (8)  . 4/278شغح الغض ي غلى اليافُت:ًُ

 . 250ًىظغ : الجنى الضاوي : (9)

 . 224ًىظغ : مغني اللبِب : (10)
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ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  چ  ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:و,م(1)((ماظلؾنمل,مأي:مبلؾنملمذّٕبماًؼملّٕموصضمل٢ّماٌؿمللّٕ

ماظعملؿػمل٧ّموؼب:م))اظّٔيمؼعمل٦ّلمث٣ّمذطّٕمرأيمأب٨ّمحؿملمملنم,ؼد٦ّرةماظؾعملّٕةػ چڇ  ڇ  ڍڍ  ڭ  

مم.م(2)(("مّٕةػكبمؼبماظؽملمملرؽبماعّٕأٌةم"دخػملومل:معـ٢ّماظعملؿػمل٧ّ,مبلؾنمل:مأيمظػمللؾؾؿملهمل,مػؽملممل"مؼب"

مَرُجاَلِنمٔصٖيمَػػمَلَكم))م:()٦ّيماٌؾمملركمض٦ّظ٥ّوع٤ّمذ٦ّاػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملالمماظضملػمَلم       

م.(3)م((مَضاٍلمُعِؾطمٔلْضمَومَشاٍلمُعٔقٙب

ماًمملرلملمصؿمل٥ّ,ػملغملمملنمغؿؿملفهملماسؿعملمملدػؼملمملمؼؾملمصؽملظملنيمع٤ّماظؽملمملسإظبمم()عمملممؼرملريماإلممممممممم

درجهملماِّظ٦ّػؿملهملموػّٔامصّٕؼّّماظغملظملّٕماٌلؿػملّٖممإظبممصؿمل٥ّمحؿ٧ّمأوصػمل٥ّموزادم٥ّصؽملّٟمشمملظبمؼبمحؾىب

مظػملؾملالكماؼسملـب معلؿق٠ّ موػّٔا معؾطملّٚمظ٥ّ موآخّٕ مسمملدىمأمِّنمبم;مملظػملؾملالك, مآع٤ّ متضملمملظبموظؿملمملء

ماظلنبؽملهمل مبزملقؿملّّ ماهلمملظغملنيماٌؽملزمل٦ّصمسػملؿملؾمل٣ّ موطمملنمع٤ّ مسمملدىمآمتضملمملظب مواظّٔيمدلمب(4)صعملّٓ م,

مسػمل٧ّمػّٔاماٌضملؽمل٧ّمادؿضملؼملممللمحّٕفماىّٕم)ؼب(ماظّٓالمسػمل٧ّماظؿضملػملؿمل٢ّ.

م

(مؼبمخشملؾهملمظ٥ّمؼّٔطّٕمصؿملؾملمملمعمملمجّٕىمؼ٦ّمماظرمل٦ّرىمبضملّٓممملمض٦ّظ٥ّ)وع٤ّماظرمل٦ّاػّٓمأؼسملـبمممممممممم

مَأِنمَاْظَقٚقمَؤصيمَتْأُخَذُهمَأِنمَاْظَقٚقمٔصيمِإٖنمَأاَلمَضاُظوا:م:م))(مملب)ب٤ّماًشمّلمععملؿ٢ّماًػملؿملظملهملمسؼملّٕ

مم.م(5)((َتِؿُرَطُه ماي٠ّ مبلؾنمل معضملؽملممله: ماي٠ّ( مبلؾنملمصعمل٦ّظ٥ّ)ؼب ماِّعّٕ مػّٔا مأخّٔ مظ١ّ ,أي

م.(6)اي٠ّقب

ماظرمل٦ّاػّٓممممممم م)أؼسملـبم٦ّؼهملػمَلاظضملؽبموع٤ّ مض٦ّظ٥ّ مذمىبم(ممل مؼب مظ٥ّ مَظِومَوَاظػملَّٔهم)):اظطملمملصػملنيمؼبمخشملؾهمل

مَأَخاُفمَظغمٔلِنمَومَظظمَلضمَلػمْلُتمَذْأٔغٔهمَجؼمٔلؿملِعمَومَعِؤظٔفٔهمَومٔبؼمَلِكَرٔجٔهمٔعؽمِلغمُلِممَرُجٍلمُطٖلمُأِخٔؾَرمَأِنمٔذِؽُت

م.(7)(((م)مَاظػملَّٔهمٔبَرُدوِلمٔصٖيمَتغمْلظمُلُروامَأِن

                                                           

 , وٍُ  1/459: غغاب اللغآنإالخبُان في  (1)
ُ
 . 1/2/282اللغآن: لىبؾىظغ : صعاؾاث ل

 , وٍُ  2/143:  البدغ اإلادُؽ (2)
ُ
 . 1/2/282ب اللغآن :لى ؾىظغ : صعاؾاث ل

ىظغ : الصحاح:  18/282( :شغح )اإلاػتزلي (3) ًُ ٌٍ : شضًض البغع.   )كال(. 6/2467. كا

 . 5/295, وشغح )اإلاىؾىي( :   5/304ىظغ : شغح )البدغاوي( : ًُ  (4)

 . 9/305شغح )اإلاػتزلي(:  (5)

 . 2/505البالغت:ىظغ : في ظالٌ ههج ًُ  (6)

 . 10/10( شغح )اإلاػتزلي( : (7
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مملمسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّماظؿضملػملؿمل٢ّماظلؿملمملقماظ٦ّاردمصؿمل٥ّمداًظإظبمماوبؾملّٔامؼغمل٦ّنمحّٕفماىّٕ)ؼب(مادؿؽملمملدـبممممممم

مػ٦ّمأص٢ّؾب,موإنمطمملنم مُأخّٕمضملمملٍنعإظبممظ١ّمالمميؽملّٝمع٤ّمخّٕوج٥ّذماظصملّٕصؿملهمل,مسػمل٧ّمأنمبمعضملؽملممله

ّٕادموػّٔامعمملمطرملّٟم,مظغمل٤ّمظؿملّٗمسػمل٧ّمارخملمواظعملّٕائ٤ّماحملؿملشملهملمبغمل٢ّىبمغّٙمؼغملرملّٟمسؽملؾملمملماظلؿملمملق

تضملمملورمحّٕوفماىّٕمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملموج٥ّمععملؾ٦ّلمؼبماظضملّٕبؿملهملم,ممأنقبإظبممذػنملاظّٔيممسؽمل٥ّماب٤ّمجين

اظّٓطؿ٦ّرمصمملض٢ّماظلمملعّٕائ٨ّمع٤ّممهّٓ,موأؼقب(1)ّٕدامملمعشمّلغملؼملـبسػمل٧ّمأغ٥ّمالمميغمل٤ّماظعملؿملمملسمسػملؿمل٥ّموجضملػمل٥ّمحؾب

م.(2)ماحملّٓثني

م

جيوزمادؿضملؼملالمحرفماجلرم:مبمملظعمل٦ّلتضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملمإظبممشبػملّٙممممملمتعملّٓممممممم

مسنماظعملرآنماظغملرؼممماظؾالشةيفمغؾملجمم)يف(مظػملدالظةمسػملىماظؿضملػملؿمللمظورودمذظك واظٗلؽملةمصسملػمًلا

ما.اموغـّرغصملؼمّلمطالمماظضملربمواظؽملؾوؼةماظرملرؼظملةم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اندالنخ عهً انشيبٌ:ٍ( يف انثبنثخ: جىاس استعًبل )يِ  ادلسأنخ
,مصؼملؽملؾمل٣ّمماىؼملػملهملماظضملّٕبؿملهمل)ع٤ّ(مؼبمماظّٓالظهملماظؽملق٦ّؼهملماظيتمتقملدؼؾملمملاخؿػملّٟماظؽملق٦ّؼ٦ّنمؼبم        

مسػمل٧ّ مدالظؿؾملممل ماظطملمملؼهملمع٤ّمضزملّٕ مصبّٕيمذبّٕاػمؿملهملاٌغملمملغمابؿّٓاء إجمملزةمإظبمم,موذػنملمآخّٕونمملوعممل

مؼبماٌغملمملن,مصعملّٓمذػنملمدؿملؾ٦ّؼ٥ّ مس٤ّمادؿضملؼملمملهلممل مؼبماظّٖعمملنمصسملػمًلممل مؼبمعؽملإظبممادؿضملؼملمملهلممل ّٝمذبؿملؽؾملممل

                                                           

ىظغ:  (1)  . 309ــــــ  2/308الخصائص :ًُ

 . 9-3/7ىظغ : مػاوي الىدى :ًُ  (2)
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موأعمملؾملمملمع٦ّض٦ّسهملمظػملّٓالظهملمسػمل٧ّماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملموعمملمؼعمل٦ّممععملمملعؾملممل,مصعملمملل:م))ماظطملمملؼهملماظّٖعمملغؿملهمل;مِّغقب

.موطّٔامطّٔامعغملمملنإظبمموطّٔامطّٔامعغملمملنمع٤ّ:مض٦ّظ١ّموذظ١ّماِّعمملط٤ّ,مؼبماظطملمملؼهملمالبؿّٓاءمصؿغمل٦ّنم"ع٤ّ"

,موعمملم(1)مبؽملّٖظؿؾملممل((ماِّعمملط٤ّمد٦ّىماِّمسمملءمصؾملّٔه.مصالنإظبممصالنمع٤ّ:ممملطؿمملبـبمطؿؾوملمإذاموتعمل٦ّل

م.(2)ػ٦ّمعّٔػنملمسمملعهملماظؾزملّٕؼنيمػؾملؽملمملمرآهمدؿملؾ٦ّؼ٥ّ

ورودػمملمإظبممادؿؽملمملدـبام(3)ج٦ّازمادؿضملؼملمملهلمملمؼبماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمواظّٖعمملغؿملهملإظبمماظغمل٦ّصؿمل٦ّنوذػنملمممممممم

مػ چ  چڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ؼبمض٦ّظ٥ّمتضملمملظب: ع٤ّمماظؿ٦ّبهملد٦ّرة

مؼ.4ع٤ّماآلؼهمل:ماظّٕومد٦ّرةمػ چ  ېۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ      ۋ  ۋچ  ,موض٦ّظ٥ّمتضملمملظبم:ؼ148اآلؼهمل:

ممممممممممم م)ع٤ّ(مرأيفبوظػملؼملربد مادؿضملؼملمملل مج٦ّاز مإظب مصؿمل٥ّ مط٢ّىبمذػنمل مابؿّٓاء معمملم(4)شمملؼهملمؼب ,وػ٦ّ

م.م(5)ماب٤ّمدردؿ٦ّؼ٥ّمأؼسملـبمملارتسملمملهم

واخؿمملرمعّٔػنملؽبماظغمل٦ّصؿملنيموصقق٥ّماب٤ّؾبمعمملظ١ّ,مصمملحؿيملمظ٥ّمبشملمملئظملهملمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظعملّٕآغؿملهملمممممممممم

ض٦ّلممؾملمملصؼملؽملم(6)وأعمملماظرمل٦ّاػّٓمايّٓؼـؿملهملوايّٓؼـؿملهملمواظرملضملّٕؼهملم,ع٤ّمذظ١ّمآؼهملماظؿ٦ّبهملماٌمملرمذطّٕػممل,م

م) ماظؽمليبمربؼملّٓ مع٤ّ:مصعملممللمّٕاء,جؽبُأمادؿفملجّٕمرج٢ّمطؼملـ٢ّماظغملؿمملبني,مأػ٢ّموعـ٢ّمػملغمل٣ّؽبعؽب(:م))

مع٤ّمظ٨ّمؼضملؼمل٢ّمع٤ّ:مضممللمث٣ّماظؿملؾمل٦ّد,مصضملؼملػملوملمضرياط؟مسػمل٧ّماظؽملؾملمملرمغزملّٟإظبممشّٓوةمع٤ّمظ٨ّمؼضملؼمل٢ّ

٤ّم:م))متسملؼملقباب٤ّمعمملظ١ّم,ث٣ّمضمملل(7)اظؽملزملمملرى((مصضملؼملػملوملمضرياط؟مسػمل٧ّماظضملزملّٕمصالةإظبمماظؽملؾملمملرمغزملّٟ

طـّٕممملمخظمل٨ّمسػمل٧ّمأممربّٝمعّٕاتم,موػ٦ّمعمملنمأػّٔامايّٓؼىملمادؿضملؼملممللم"ع٤ّ"مؼبمابؿّٓاءمشمملؼهملماظّٖ

                                                           

 . 4/224الىخاب: (1)

, والخبُان في إغغاب  (54)اإلاؿألت  1/370:في مؿائل الخالف , وؤلاهصاف 1/409ىظغ: ألاصٌى في الىدى:ًُ  (2)

 . 308, والجنى الضاوي: 2/797الشافُت: , وشغح اليافُت8/10:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل2/660اللغآن:

 . 380والجنى الضاوي: , 2/797, وشغح اليافُت  الشافُت: (54)اإلاؿألت 1/370:في مؿائل الخالف هصافىظغ : ؤلا ًُ  (3)

 .8/10:)ابً ٌػِش(, وشغح اإلافصل 1/409الىدى: ,وألاصٌى في 4/136ىظغ : اإلالخظب :ًُ  (4)

 . 419, ومغني اللبِب:  8/11:)ابً ٌػِش(ىظغ: شغح اإلافصلًُ  (5)

 . 189 ىظغ: شىاَض الخىطُذ:ًُ  (6)

 . (2268) 3/90صحُذ البساعي: (7)
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مظلؿملؾ٦ّؼ٥ّماظؽملق٦ّؼني متعملػملؿملّٓـبا مب٥ّ(1)((صؼملؽملضمل٦ّه ماظلؼملمملع مظزملقهمل معؽملعملمملدـبممل مصقؿملقـبممل مسّٓقبه مظّٔا م(2), مطؼملممل;

مؼع٤ّماظشمل٦ّؼ٢ّػ:م(4)عؽملؾملمملمض٦ّلماظؽملمملبطملهملماظّٔبؿملمملغ٨ّ,م(3)اظرملضملّٕؼهملمأوردمرمملئظملهملمع٤ّماظرمل٦ّاػّٓم

ماظٖؿفارٔبمطٖلمُجِرِبَنمضدماظؿملوِمإىلمممممحػملؿملؼملٕةمؼوِممأزعاِنمعنرينمَكَتممممممممم

معّٔػنملؽبمممممم ماخؿمملر موأؼّٓؽبقبهموضّٓ ماظضملغملربيمط٢ّوبمأؼسملـبمملماظغمل٦ّصؿملني ماظؽملمملز٣ّ(5)ع٤ّ مواب٤ِّ م(6), وأب٨ّم,

م(7)حؿملمملن مػرملمملم, م(8)مواب٤ّ مسعملؿمل٢ّ, م(9)واب٤ّ مواظلؿمل٦ّر٨ّ(14)واِّمش٦ّغ٨ّ, ماحملّٓثنيم(11), موع٤ّ ,

ماظؾزملّٕؼنيمسػمل٧ّمضزملّٕم(12)ماِّدؿمملذمسؾمملسمحل٤ّ مإصّٕار ماظرملؼمللمملنماظّٔيمسّٓمب مإبّٕاػؿمل٣ّ ,مواظّٓطؿ٦ّر

مسػمل)عكب مشّٕؼؾـبممل٤ّ( مأعّٕـبا ماٌغملمملغؿملهمل ماظّٓالظهمل م(13)٧ّ موواص٠ّ مبؽملؿملمملنم, مخػملؿمل٢ّ ماظّٓطؿ٦ّر مأؼسملـبممل اظغمل٦ّصؿملني

م.م(14)ايل٦ّن

وٕمؼّٕتِّٚماظؾزملّٕؼ٦ّنموع٤ّمتمملبضملؾمل٣ّمتػمل١ّماظؽملزمل٦ّص,مصفملخسملضمل٦ّػمملمظػملؿفملوؼ٢ّمواظؿعملّٓؼّٕمع٤ّم        

لؿضملؼمل٢ّمؼبماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمسػمل٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمتػمل١ّمّٓمظ٥ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمع٤ّمأنقبم)ع٤ّ(متؾبأج٢ّمدالعهملمعمملمضضملمب

اظؿ٦ّبهملمإمنمملمػ٨ّمسػمل٧ّمد٦ّرةمأنمآؼهملمإظبممأذمملروااظرمل٦ّاػّٓماظزملّٕضبهملماظؽملمملضسملهملمٌمملمذػؾ٦ّاماظؿمل٥ّ,مظّٔام

                                                           

 . 189شىاَض الخىطُذ : (1)

 . 2/797ىظغ : شغح اليافُت الشافُت :ًُ  (2)

(3)  ًُ ض مً الشىاَض  )ابً , وشغح الدؿهُل 2/797, وشغح اليافُت الشافُت: 191-190ظغ: شىاَض الخىطُذ:ىللمٍؼ

 . 131-3/130:مالً(

, جذ: صًىاهه, والبِذ في   2/70شمىوي:, وشغح ألا  3/16, وشغح ابً غلُل:  190 ًىظغ : شىاَض الخىطُذ: (4)

 ....( جىعزً) ه, وعواًت البِذ فُ 45: مدمض أبى الفظل إبغاَُم

 . 2/660غغاب اللغان:إًىظغ : الخبُان في  (5)

 . 259ىظغ : شغح ابً الىاظم:ًُ  (6)

 . 5/504ىظغ : البدغ اإلادُؽ:ًُ  (7)

 . 20-3/19ىظغ : أوضح اإلاؿالً:ًُ  (8)

 . 16-3/15ىظغ : شغح ابً غلُل:ًُ  (9)

 . 2/70ىظغ : شغح ألاشمىوي:ًُ  (10)

 . 2/293:الفظل إبغاَُم, جذ: مدمض أبى نآجلان في غلىم اللغ ىظغ :ؤلاًُ  (11)

 . 460-2/459ىظغ : الىدى الىافي:ًُ  (12)

ىظغ :  (13)  . 47خغوف الجغ صالاللتها وغالكاتها:ًُ

ىن واللغآن :ًُ  (14)  . 25-23ىظغ : الىدٍى
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م.(3)تضمللقبظمًلمملوسّٓقبهمإٌّاديم,(2)ظمل٥ّمأب٦ّماظؾعملمملءماظضملغملربيضضملقبموػ٦ّمعمملم,(1)متعملّٓؼّٕم)مع٤ّمتفملدؿملّٗمأولمؼ٦ّم(

م.(3)تضمللقبظمًلممل

مإذامدخػملوملؿبؼسملـبتفملت٨ّمزعمملغؿملهملمأم٤ّ()عكبمأنمبمذطّٕأمأنؿبمبعمل٨ّمممممممممم سػمل٧ّم)بضملّٓ(مأؼسملـبممل;مِّنؽبقبمممملمصؿملؼملممل

متضملمملظب: ممض٦ّظ٥ّ مبؽبضملؿبّٓؾب موؽبعكب٤ّؿب مَضؾؿب٢ّؾب معكب٤ّؿب ماَِّعؿبّٕؾب ماالبؿّٓاءكب مسػمل٧ّ مزمملػّٕة مدالظهمل مصؿمل٥ّ وسػمل٧ّمم))

٤ّ(م)عكبمصذملّٓخػملؾمل٣ّمصؿملؼملمملمؼؽملعملسمل٦ّغ٥ّمػ٣ّ,متعملّٓؼّٕػ٣ّمؼؾبم,مومممملمؼّٓصّٝمعّٔػنملماظؾزملّٕؼنيمأنمب(4)االدؿؼملّٕار((

)متفملدؿملّٗ(ممؾمل٣ّمدخػملوملمسػمل٧ّمظظملصملهملاتؼبمتعملّٓؼّٕظغملؽملؾملمملممسػمل٧ّموص٠ّمعّٔػؾؾمل٣ّمالمتّٓخ٢ّمإالمسػمل٧ّماٌغملمملن,

سملمملرعماِّزعؽملهملمع٤ّمحؿملىملمػ٨ّمعؽملعملسملؿملهملمطمملغوملماٌزملمملدرمتؾبممملم,موإنؿبوظؿملّٗمعغملمملغـبمملموالمزعمملغـبوػ٦ّمعزملّٓرم

مسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمأوظبمع٤ّماظؿعملّٓؼّٕم.ممملمس٤ّمأنمب,مػّٔامصسملػمًل(5)عـػملؾملممل

متعملّٓمبمممممممممم )ع٤ّ(مو٨ّءمداظهملمسػمل٧ّماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمواظّٖعمملغؿملهمل,مظ٦ّرودػمملمؼبممممأنمبوخالصهملمعممل

أصّّمأدظهملماظؽملق٦ّماظضملّٕب٨ّمع٤ّماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمواظلؽملهملماظؽملؾ٦ّؼهملماظرملّٕؼظملهملمواظرملضملّٕماظضملّٕب٨ّ,موع٤ّمشريم

ماظػملف٦ّء مماٌؼملغمل٤ّ مصمملظعمل٦ّإظب ماظعملمملسّٓة, مسػمل٧ّ مبّٓس٦ّىمايظملمملز ماظرمل٦ّاػّٓ مػّٔه مط٢ّىب مدبسملّٝمتعملّٓؼّٕ اسّٓ

ماظضملغملّٗم.ممظؿملؾملمملموظؿملّٗظػملؽملزمل٦ّصماظزملقؿملقهملموتلؿؽملّٓمإ

حممللماظؽملمملسمبضملّٓماظؾضملـهملممطِّٕؼبمذكبم()أعريماٌقملعؽملنيوع٤ّمذ٦ّاػّٓمذظ١ّمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمض٦ّلممممممم

م.(6)((طؽملُؿمميفمأصالٔبؾملممبؾضملؿملٕدموعامأغُؿمماظؿملوَممعنمؼوم))م:

أح٦ّالماظؽملمملسمبضملّٓماظؾضملـهملماظؽملؾ٦ّؼهملماظرملّٕؼظملهمل,موعمملمجّٕىمسػملؿملؾمل٣ّمم()اإلعمملمممبضملّٓمأنمذطّٕؽبممممممم

بؾؿملمملنمتعملمملربماِّزعمملنموترملمملب٥ّماِّح٦ّالمبنيماٌمملضنيمواظطملمملبّٕؼ٤ّ,مشّٕض٥ّممؼبماِّزعمملنماظطملمملبّٕةمذّٕؽبعؽب

موأدالصؾمل٣ّ مآبمملئؾمل٣ّ مجّٕىمسػمل٧ّ ممبممل ماظؿمل٦ّم ماظعمل٦ّم ماسؿؾمملر مػّٔا م(7)ع٤ّ مإذ مظؿملّٗم; مبؿملؽملؾملؼملممل ماظّٖع٤ّ إنمب

                                                           

,  309, والجنى الضاوي: 5/504, والبدغ اإلادُؽ: (54)اإلاؿألت  1/371:  في مؿائل الخالف صافهىظغ : ؤلا ًُ  (1)

ذ:420ب:ومغني اللبِ  . 1/638, وشغح الخصٍغ

ىظغ :  (2)  . 2/660الخبُان في إغغاب اللغان:ًُ

 . 309ىظغ : الجنى الضاوي:ًُ  (3)

ىن واللغآن: (4)  . 23الىدٍى

 . 11-8/10:)ابً ٌػِش(ىظغ : شغح اإلافصلًُ  (5)

 . 6/387شغح )اإلاػتزلي( :  (6)

 . 6/261غ : منهاج البراغت)الخىئي( :ىظًُ  (7)
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ماظؿؽملظملريم.بؾضملؿملّٓ مأج٢ّ مذظ١ّمع٤ّ معؽبمط٢ّنب محمملل ماظّٓغؿملمملس٤ّ مػّٔه ماظضملمملصنيمؼب مع٤ّ مدؾ٠ّ ّٔام,مهل(1)٤ّ

مصّٓالظهمُلم)ع٤ّ(مسػمل٧ّماظّٖعمملنمواضقهملمجػملؿملهمل,موع٤ّماٌلؿؾضملّٓمإشظملممللؾبمذظ١ّموتفملوؼػمل٥ّمبّٓالظهملماٌغملمملن.مم

جيوزمم:اآلت٨ّتضملّٓؼ٢ّماظعملمملسّٓةماظؽملق٦ّؼهملمسػمل٧ّماظؽملق٦ّمأرىمضّٕورةمموادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓقبممممممممم

ؽملةماظعملرآنماظغملرؼممواظٗلمصسملػمًلامسنمغؾملجماظؾالشةيفممظورودمذظكممظػملطملاؼةماظزعاغؿملةمادؿضملؼملال)عن(

ماظرملضملرماظضملربي,مودسوىماظؿعملدؼرمواظؿأوؼلمالمتؿظملقموطـرةماظؽملزملوصم.واظؽملؾوؼةم

م

 انزاثعخ: جىاس سيبدح )يٍِ( يف اإلجيبة: ادلسأنخ
اب٤ّمػرملمملمممذطّٕمهلمملزبؿػملظملهملموعؿضملّٓدة,مصعملّٓممطالمماظضملّٕبمعضملمملٍنؼبم٤ّ(ميّٕفماىّٕم)عكبممممممممم

ماظلؿمل٦ّر٨ّمم,(3)خّٕىُأمعضملؽمل٧ّمعّٕةمسرملّٕؽبمػبلهمَلإظبمم,مث٣ّمأوصػملؾملممل(2)عّٕةممدؾضملهملمعضملمملٍن وجضمل٢ّمهلممل

مم.(4)ثينمسرملّٕمعضملؽمل٧ّا

زؼمملدتؾملمملمموع٤ّمعضملمملغؿملؾملمملماٌكؿػملّٟمصؿملؾملمملمبنيماظؽملق٦ّؼنيمعضملؽمل٧ّماظّٖؼمملدة,مصّٕأىمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمأنمبمممممممممم

شريمع٦ّجنملموأنمؼغمل٦ّنمذبّٕورػمملمغغملّٕة,مػّٔامعمملمؼؾبظملؾمل٣ّممممملمجمملءمؼبممعرملّٕورهملمبفملنمؼؿعملّٓعؾملمملمطالمفب

مرضملمملم؟مع٤ّمػ٢ّ:مذظ١ّموع٤ّ.مطـريمادؿضملؼملمملهل٣ّمظغملـّٕةماظغملالممؼبمحّٔفموعمملغزمل٦ّص٥ّ,مصعملمملل:م))م

مطؼملمملمرضملمملم,م:ع٦ّضّٝمؼبمرضملمملممصؼمل٤ّمرضملمملم,مػ٢ّ:مؼّٕؼّٓموإمنمملمعغملمملن,مأومزعمملنمؼبمرضملمملممع٤ّمػ٢ّمأي

وطرملّٟم,م(5)رضملمملم((مع٤ّمعممل:مج٦ّاب٥ّموعـػمل٥ّم,رج٢ّمأتمملغ٨ّمعمملم:ع٦ّضّٝمؼبمرج٢ّمع٤ّمأتمملغ٨ّمعمملمطمملن

 .(6)ع٤ّمطؿمملب٥ّمّٔػؾ٥ّمػّٔامؼبمع٦ّاضّٝمُأخّٕس٤ّمع
مػموظػملؼملربدمممممممم ماٌلفملظهملّٔؼب مبؿملؽملؾملمملمه مصؿملؼملممل معؿؾمملؼؽملهمل متؾّٓو م)ع٤ّ((7)أض٦ّال مزؼمملدة مأغغملّٕ مصؼملّٕة م,

,موواص٠ّمدؿملؾ٦ّؼ٥ّمؼبمع٦ّرؽملنيمآخّٕؼ٤ّ,مؼصملؾملّٕمع٤ّمأحّٓػؼملمملمصّٕاحهملمتػمل١ّما٦ٌّاصعملهمل,مصعملمملل:م(8)مملعشملػملعمًل

                                                           

 2/46شغح )اإلاىؾىي( :: ىظغًُ  (1)

 . 3/18ىظغ : أوضح اإلاؿالً:ًُ  (2)

 . 419ىظغ : مغني اللبِب:ًُ  (3)

 . 295ـــــــ2/293ؤلاجلان في غلىم اللغآن:ىظغ : ًُ  (4)

 . 2/130الىخاب: (5)

ىظغ : (6)  .  225-4/224 ,و2/276, 1/38اإلاصضع هفؿه: ًُ

 إلى مىكف اإلابر   هكض جيب   (7)
ُ
ًُ  ؾخاطص َظا اإلادلم ألا , وخغوف  1/45ىظغ :اإلالخظب :مدمض غبض الخالم غظُمت , 

 . 57الجغ صالالتها وغالكاتها:

 . 1/45ىظغ : اإلالخظب: ًُ  (8)
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مواظؿؽملغملريؽبموضّٓماذرتطماظؽملظمل٨ّؽبم,(1)زائّٓة((ماإلصبمملبمؼبمتعملّٝموالماظؽملظمل٨ّمؼبمّٖادتؾبموإمنمملمزائّٓةم"ع٤ّ"))

٧ّمعضملؽملـبمّٓؿبظملكبؾملمملمٕمتؾبأغمبموتضملػملؿمل٢ّمذظ١ّ,م(3),موػ٦ّمعّٔػنملماظؾزملّٕؼنيمإالماِّخظملّ٘(2)سّٓدفبمع٤ّماظؽملق٦ّؼني

م.(4)امضؾ٢ّمدخ٦ّهلممل,مصّٓخ٦ّهلمملموخّٕوجؾملمملمد٦ّاءجّٓؼّٓـب

لنملماظعمل٦ّلم,مطؼملمملمغؾب(5)صبمملبجب٦ّازمزؼمملدتؾملمملمؼبماإل٦ّصؿملنيماظعمل٦ّلمسمملعهملماظغملإظبممنملؽبوغؾبلكبممممممممممم

ہ  ہ  ھ  ھ       ب٥ّماظظملّٕاءمؼبمتظمللريهمض٦َّظ٥ّمتضملمملظب:مدظبَأ,موػّٔامعمملم(6)اظغمللمملئ٨ّماؼسملـبمملإظبممبّٔظ١ّ

مػ ھ  ھ   مسػمل٨ّماظظملمملرد٨ّم٥ّوادؿقلؽمل,م(7)ؼ31ع٤ّماآلؼهمل:ماظغملؾملّٟد٦ّرة ماب٤ّمم,(8)أب٦ّ وتػملؼملؿملّٔه

م.م(14)معمملظ١ّماؼسملـبمملماب٤ّؾبم,مواخؿمملرمػّٔامأٌّػنملؽبم(9)جينم

ع٤ّماظرمل٦ّاػّٓماظعملّٕآغؿملهملمواظرملضملّٕؼهملمماٌقملؼّٓونمظ٦ّرودػمملمزائّٓةمؼبماإلصبمملبمبشملمملئظملهمللبموضّٓماحؿيملمبمممممممم

ع٤ّممآلمسؼملّٕاند٦ّرةمػ چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  چ  ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:مؾملمملعؽمل

متضملمملظب:مؼ81اآلؼهمل: موض٦ّظ٥ّ ماظؾعملّٕةػ چچ    چ  چ  ڇ  ڇ    چ  , ع٤ّممد٦ّرة

ّّماِّخظملّ٘مزؼمملدتؾملمملمؼبمض٦ّظ٥ّم,مطؼملمملمرجمب(11)أنمبم)ع٤ّ(مصؿملؾملمملمزائّٓةإظبممصّٔػنملماِّخظملّ٘,ؼ266اآلؼهمل:

م(12)ؼ271ع٤ّماآلؼهمل:مد٦ّرةماظؾعملّٕةػ چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چڦ   ڦ  چ  چ  ڦچ تضملمملظب:

مؼ31ع٤ّماآلؼهمل:ماظؽمللمملءد٦ّرةمػ چڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چ  ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:إظبمماادؿؽملمملدـب

                                                           

 . 4/420:لخظباإلا (1)

  ,259الػغبُت:ؾغاع هخاب أ, و  283, واإلافصل: 1/285لخظهغة :, والخبصغة وا 1/410ىظغ : ألاصٌى في الىدى :ًُ  (2)

 . 13ـــــ 8/12:)ابً ٌػِش(وشغح اإلافصل

  , وأزغ اللغآن واللغاءاث 2/798شغح اليافُت الشافُت:و ,  1/485:)ابً غصفىع(ىظغ : شغح حمل الؼحاجيًُ  (3)

:100 

 . 1/286ىظغ : الخبصغة والخظهغة :ًُ  (4)

  3/17ابً غلُل:شغح ىظغ : ًُ  (5)
ُ
 . 2/71شمىوي:, وشغح ألا

ذ:2/799افُت:الش, وشغح اليافُت  242ىظغ : البغضاصًاث:ًُ  (6)  . 1/640, وشغح الخصٍغ

ىظغ :   (7)  . 141-2/140:)الفغاء( مػاوي اللغآنًُ

 . 428, ومغني اللبِب: 243-242ىظغ : اإلاؿائل البغضاصًاث:ًُ  (8)

 . 1/164ىظغ : اإلاددؿب:ًُ  (9)

 . 2/799ىظغ : شغح اليافُت الشافُت:ًُ  (10)

,  1/217, والخبُان في إغغاب اللغآن: 1/164, واإلاددؿب: 298, و 1/225:)ألازفش(  ىظغ : مػاوي اللغآنًُ  (11)

 . 428, ومغني اللبِب: 2/672والبدغ اإلادُؽ:

ىظغ :  (12)  . 1/105:)ألازفش( مػاوي اللغآنًُ
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ورودم)ع٤ّ(مم٤ّمأجمملزعؽبطؼملمملمادؿؽملّٓمم,م(1)ع٤ّماٌظمللّٕؼ٤ّمطؼملمملمضممللمبّٖؼمملدة)ع٤ّ(مبضملّٓماإلصبمملبمسّٓدفبم,

م,مأي:مضّٓمطمملنمعشملّٕ.(2)مض٦ّلماظضملّٕب:مضّٓمطمملنمع٤ّمعشملّٕمإظبزائّٓةم

  ىى  ى   ى    ى  ىچ ض٦ّظ٥ّمتضملمملظب:ػ٦ّميمزؼمملدتؾملمملمؼبم)ع٤ّمأدمملور(مإنمبمعمملمؼعمل٦ّقبممممممممممم

إظبممىماظظملضمل٢ّ,م))مإذمتضملّٓقبؼاإلغلمملند٦ّرةمػچ  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى

وظبم٦ّرماظّٓظؿمل٢ّمسػمل٧ّمزؼمملدةم"ع٤ّ"مازؾملّٕموَأ٠ّمحبّٕف,مصمملظضملشملّٟمسػملؿمل٥ّمعّٝمزؾمل"أدمملور"مع٤ّمشريمتضملػمّل

وظبمطّٔظ١ّمع٤ّمتعملّٓؼّٕمصضمل٢ّ,موػّٔامع٤ّموَأم,(3)ع٤ّمتعملّٓؼّٕمسشملظمل٥ّمسػمل٧ّماجملّٕورمحبّٕفمشريمزائّٓ((

سػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملمؼبمت٦ّجؿمل٥ّماظغملـريمم٢ّنبضؾؿمل٢ّمتّٕجؿملّّماظعملّٕآنمبمملظعملّٕآن,موػ٦ّمعؽملؾمليملمدػملؿمل٣ّمضّٓماتؾضمل٥ّمجؾب

م.م(4)ع٤ّممعلمملئ٢ّماًالفمؼبمإسّٕابماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

مممممم موعقملؼّٓوػ٣ّمسؼملّٓوضّٓ مماظؾزملّٕؼ٦ّن م)ع٤ّ(مإظب مزؼمملدة موسّٓم مؼؽمللف٣ّ ماظؽملزمل٦ّصممبممل متػمل١ّ تفملوؼ٢ّ

أنمبم)ع٤ّ(موذبّٕورػمملمصظملهملم٦ٌّص٦ّفمربّٔوف,موسػمل٧ّمػّٔاماظؿفملوؼ٢ّمغبػمل٦ّامض٦ّظ٥ّمإظبممصؿملؾملممل,مصّٔػؾ٦ّا

مسّٕب٦ّام)ع٤ّمغؾكمل(صفملم ؼ34ػد٦ّرةماِّغضملمملممع٤ّماآلؼهمل: چ  ى     ى  ى  ى  ى  ىچ  تضملمملظب:

ظمل٥ّماب٤ّم,موضّٓمضضملقب(5)إٌّدػملني((مغؾكملمع٤ّممملطمملئؽملـبماًربمع٤ّمجمملءربّٔوفمواظؿعملّٓؼّٕ))م٦ٌّص٦ّفلبمصظملهمًل

م.م(6)ػرملمملم

اػّٓمجمملزةمذب٨ّءم)ع٤ّ(مزائّٓةمؼبماإلصبمملبمالمميغمل٤ّمدصضمل٥ّمظغملـّٕةماظرمل٦ّؼؾّٓوممممملمتعملّٓممأنمإممممممم

موظبمع٤ّماظؿعملّٓؼّٕمواظؿفملوؼ٢ّ.جمملزةمَأتػمل١ّماإلمنمبظّٔظ١ّ,مػّٔامصسملػمًلمملمس٤ّمأمّٓةاٌقملؼىب

ّٕمأصؽملمملفمْط(مؼبمبؿملمملنمأح٦ّالمزعمملغ٥ّ,موذكبوع٤ّمذ٦ّاػّٓمذظ١ّمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمض٦ّظ٥ّم)ممممممممم

مٔعِنمَراَعَنمَضِدمَاظٗدِغؿمَلامٔبضمَلؼمَلِلمَاآْلٔخَرَةمَؼشمْلػمُلُبمَواَلمَاآْلٔخَرٔةمٔبضمَلؼمَلِلمَاظٗدِغؿمَلامَؼشمْلػمُلُبمَعِنمَؤعؽمِلؾمُلِماظؽملمملس:م))

مَاظػملَّٔهمٔدِؿَرمَؤاٖتَكَذمٔظػمْلَأَعاَغٔةمَغظمْلٔلٔهمٔعِنمَزِخَرَفمَومَثِؤبٔهمٔعِنمَذؼمٖلَرمَومَخشمْلِؤهمٔعِنمَضاَرَبمَومَذِكزمٔلٔه

م.(7)م((َاْظؼمَلضمِلزمٔلؿمَلٔةإىلممَذِرؼضمَلًة

                                                           

ــــ  18/594ىظغ : حامؼ البُان:ًُ  (1) , 2/938, والخبُان في إغغاب اللغآن: 4/270, ومػاوي اللغآن وإغغابه:  595ـ

 . 7/497والبدغ اإلادُؽ:

ذ: 3/17,وشغح ابً غلُل: 428ىظغ : مغني اللبِب:ًُ  (2) مؼ الهىامؼ: 1/640, وشغح الخصٍغ  . 2/464, َو

ىن واللغآن: (3)  . 19-18الىدٍى

 . 5ن: آ: الترحُذ باللغآن في إغغاب اللغ ىظغ ًُ  (4)

 . 429مغني اللبِب: (5)

ىظغ:  (6)  . اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿهاًُ

 . 2/174شغح )اإلاػتزلي( : (7)
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ٌُبؿملمملنم(ؼبمطالع٥ّ)مممممممم اظضملكبؾمملدموطلنملمضػمل٦ّبؾمل٣ّمإظبممباظؿعملّٕقبإظبمم٦ّنّٕائنيماظّٔؼ٤ّمؼلضملؽبصظملمملتما

ّٕمسؽمل٥ّمبعمل٦ّظ٥ّ)موظبمػّٔهماظزملظملمملتمإزؾملمملرماظؿ٦ّاضّٝماظّٖائّٟموضّٓمسؾقب٥ّ,موُأمبمملمميعملؿ٥ّمآمتضملمملظبموؼّٔعنب

مظػملؿ٦ّاضّٝرمملع٤ّمع٤ّمذكزمل٥ّ(,أي:مخظملّٚمأومخسملّٝمودغمل٤ّمإزؾملمملرـب مزؾملّٕهمإذامرمملع٤ّماظّٕج٢ّ,موا

ؼبماظؽملّٙمزائّٓةماظظملضمل٢ّمطؼملمملمت٦ّردهماٌضملفؼملمملتمعؿضملّٓلبمبالموادشملهمل,مظّٔامصذمل)ع٤ّ(م,مو(1)حؽملمملهموخظملسمل٥ّ

مَضمملرؽببؽبمملموػ٨ّمض٦ّظ٥ّ)ؼؿعملّٓعؾملمملماظؽملظمل٨ّ,موػ٨ّمزائّٓةمؼبماظزملظملهملماظـمملغؿملهملمأؼسملـبمؼبماٌظملضمل٦ّلمب٥ّمع٤ّمدونمأنؿب

م.(2)مامظػمل٦ّضمملر٢ّمإزؾملمملرـبخؽبشمْل٦ِّهكب(م,مأيمميرمل٨ّمبؾّٛءمومتؾملقبمعكب٤ّؿب

مبضملّٚؽبمممممممم متظمللريػ٣ّ مؼبمض٦ّء ممواظػملطمل٦ّؼ٦ّن مؼّٔطّٕون ماظػملطمل٦ّؼهمل مبالما٦ٌّاد م)ضمملربماًشمل٦ّ( سؾمملرة

موؼّٕدؾبّٟمؼّٕدكبّٟمبالمودمملرهملمأؼسملـبمملم,مضممللماب٤ّمدرؼّٓ:))رؽبدؽبّٟؽباظظملضمل٢ّ)ضمملرب(معؿضملّٓلبمم)ع٤ّ(,مأيمإنمب

ؼبممزؼمملدةم)ع٤ّ(مؼؿسملّّ,موبؾملّٔامم(3)((خشمل٦ّؽبهمَضمملربمِإذاماٌعملؿملمبّٓمعرمل٨ّموؽبػؾب٦ّؽبمورؽبدؽبظملمملغممًل,مورؽبدؿملظملممًلمرؽبدؿبظملممًل

مظػملؾزملّٕؼنيموع٤ّمتمملبضملؾمل٣ّ,موػ٨ّمزائّٓةممماظؽملظمل٨ّمخالًصسػمل٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمسّٓممتعملّٓقبم()ض٦ّلماإلعمملمم ممل

ممملمؼبمض٦ّظ٥ّ)ومشّٕمع٤ّمث٦ّب٥ّموزخّٕفمع٤ّمغظملل٥ّ(.أؼسملـب

وطبمملظّٟمعمملمسػملؿمل٥ّماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّممعمملمذػنملمإظؿمل٥ّماظؾزملّٕؼ٦ّنمعّٕدودفبمؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓممأنمبمممممممممم

مصسملػمًل ماظؾالشهمل مصمملَِّوغؾمليمل مظّٔا ماظضملّٕب٨ّ, ماظرملضملّٕ مس٤ّ متلؿؽملّٓؽبممل مأن مماظعمل٦ّاسّٓموظب ماظؽملزمل٦ّصمإظب تػمل١ّ

ماالحؿفمملج.سزملّٕمإظبمماظضملّٕبؿملهملماظظملزملؿملقهملمعمملمداعوملمػ٨ّمعؽملؿؼملؿملهمل

ممممممممم ماظعملمملسّٓة متضملّٓؼ٢ّ مؤّٕت٥ّ ماظعمل٦ّل مؼفملت٨ّوصظمل٦ّة ممبممل ميفم: مزائدة م)عن( مادؿضملؼملال جيوز

ممااإلجيابمادؿؽملاّد ممثؾوتمذظكإىل مسنيف مصسملػمًلا ماظؾالشة ماظمغؾملج ماظعملرآن ماظضملربموغملرؼم طالم

 م.ذضملّراموغـّرا

 
 م

                                                           

 )ػمً(. 254/ 13: ىظغ : تهظًب اللغتًُ  (1)

 . 1/258,وشغح )اإلاىؾىي(:55-4/54ىظغ: منهاج البراغت)الخىئي(:ًُ  (2)

 1/316:) كهض( , والصحاح 5/256تهظًب اللغت: ٍىظغ :, و )عؾف(  2/716 :, جذ: عمؼي مىبر بػلبيي حمهغة اللغت (3)

 )صَمج(.2/276:)صهج( ,ولؿان الػغب 1/316:والصحاح
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  تٌطئت:    
ممأسالمؾبمدرجؽب      مبوظشعّٕ ماالدؿشفود مسؾ٧ّ مب٦ّصػكباظّٓرسماظـق٦ّي معفؿـبماعصّٓرـب٥ّ معصودرمو ع٤ّ

مظغيماظشعّٕمتؿل٣ّمبّٕطقّٖتنيمأدودقؿنيمػؿوماظ٦ّزنمواظؼوصقيم٣ّمب٥ّمأنمب,موع٤ّماٌلؾَّاظؿؼعقّٓماظـق٦ّي

م ماتقبصضًؾو مخبالفممولوعفس٤ّ ماالغػعول مبطوبّٝ م,ظغي مإظبمماظــّٕ م ماظشوسّٕ مؼضطّٕ مضّٓ مػـو وع٤ّ

ماضطّٕار,مع٦ّضّٝماظشعّٕض٦ّاسّٓماظـق٦ّمع٤ّمأج٢ّمإؼصولمأصؽوره,مضولماب٤ّمجين:))مس٤ّإًّوجم

ٌُؾب٢ّمصق٥ّموتؾبقولمأبـقؿ٥ّمس٤ّماظَؽؾكب٣ّمصق٥ّمفؾبؼؾبقّٕؽبمعوماوطـريـب.ماسؿّٔارموع٦ّضّٟ مصكبقؽبغفومأوضوعمس٤ّما

,مموبـقًيمودـبجّٕؿبماتوع٤ّمػـومطوغًمظؾغيماظشعّٕمخص٦ّصقيمؼبمرّٕؼؼيمادؿعؿولماٌػّٕدم,(1)ِّجؾ٥ّ((

واظؿلثريمؼبماٌؿؾؼ٨ّمع٤ّممإلؼصولماالغػعولمع٤ّمجفي,موادؿعؿولماِّدوظقى;مطقىااظرتمغ٦ّؿبصؽبوؼبم

م.اظشعّٕؼيمبوظضّٕورةمؼبماظرتاثماظؾغ٦ّيماظعّٕب٨ّمػّٔامإًّوجم٨ّؽبودؾبؿكبم,(2)ُأخّٕىجفيم

مطؿوومممممممم مٌصّٓرمماظضّٕورة ماد٣ّ موػ٨ّ م)ضّٕر(, معودة مع٤ّ معشؿؼي ماظؾغي مععفؿوت تـووظؿفو

موضّٓمحوجي,مذوم:أيمضّٕورة,مذومورج٢ّفبظق٥ّ,ماظش٨ّءمأوماإلىوءمإإظبممّٕار(موػ٦ّمايوجي)االضط

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    چ  ,موعـ٥ّمض٦ّظ٥ّمتعوظب:(3)إظق٥ّمهىكبُأم:أيم,اظش٨ّءإظبمماضطّٕ

م.ؼ173:مع٤ّماآلؼيماظؾؼّٕةد٦ّرةمػم  چں  ں  ڻ     ڻٹ  

متعينمسـّٓػ٣ّمواظضّٕورة            مإذ مواٌػلّٕؼ٤ّ, ٌُم))ايوظيمع٤ّمعصطؾقوتماظػؼفوء مؽيؾفكبا

مىأدقبمعومط٢ّمبتشؿ٢ّم))صف٨ّموسؾ٧ّمػّٔامم,(4)ايوجي((مدرجوتمأذّٓنبمواظضّٕورةمعـ٥ّ,مبّٓمبمالمعوإظبم

إظبمماظشّٓؼّٓةمطويوجيوشريػو,مماظـػّٗمحػّٜمب٥ّموعومعّٓصّٝمهلو,مالماظيتمطوٌشؼيماالضطّٕار,إظبم

م.(5)(("مؾقّّماحملظ٦ّراتتؾبماظضّٕورات"مموعـفو.مأوماِّط٢ّماٌوء

))مإًّوجمسؾ٧ّماظؼ٦ّاسّٓممؼعينعػف٦ّمماظضّٕورةماظشعّٕؼيمؼبماالصطالحماظؾغ٦ّيمإعبوًظومومممممممم

مػظؾؿزماظؼّٓعوءمظؾشوسّٕمعومٕمصب٦ّقببلؾىماظ٦ّزنمواظؼوصقي,موضّٓمج٦ّمبمص٦ّلاُِّو مِّنقبم;(6)((ؼريثلزوا

                                                           

ىٍش : لشائش الؽّش: 3/188( الخفائق:(1  . 13, وٍُ

(2 ًُ خ الىلذ لا (  لٌى ظالم والبالٔت ختى نهاًت اللشن الشابْ الهجشي  دبيىٍش : جاٍس ٌ  59 :, د. مدمذ ٔص ى )جمام , ولـا

 . 88ـــ79:خعان(

3) ًُ  )لشس(  .4/483)لش( , ولعان الّشب: 11/315)لش( , وتهزًب اللٕت: 7/7الّحن: هخاب ىٍش : ( 

 . 1/288( اللىاِذ الفلهُت وجىبُلاتها في املزاَب لاسبّت, د. مدمذ مفىفى الضخُلي:(4

 . 263الفله الجّفشي,د. ؤخمذ فخذ هللا: ؤلفاً( معجم (5

 ومابحن املّلىفخحن خىإ وباعي والفىاب: للىازش. , 2/188( معجم الىلذ الّشبي اللذًم,د.ؤخمذ مىلىب:(6
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مميّٓنبونموالماٌؿّٓود,مؼؼصّٕونماظؽالم,مّٕاءعؽبُأماظشعّٕاء))ؼول:ؼؾبمأدمبىمإظبمأنؿبماحؿػولماظعّٕبمبوظشعّٕ

م.م(1)وؼلؿعريون((موؼؾبعريونموطبؿؾل٦ّنموؼشريون,م٦ّنؽوؼ٦ّعكبموؼمخّٕون,موؼؼّٓقبع٦ّنماٌؼص٦ّر,

مصؿّٔػىممممممممممم معّٔػؾني, مسؾ٧ّ ماظشعّٕؼي ماظضّٕورة مععـ٧ّ ماظـق٦ّؼنيمؼب ماخؿؾػًمطؾؿي وضّٓ

م ممأنمبمؼّٕىاىؿف٦ّر ماظضّٕورة مأطونمسـفممو مد٦ّاء ماظــّٕ مدون مأومموتؼّٝمؼبماظشعّٕ عـّٓوحي)دعي

ماظـق٦ّؼيمبعّٚماِّضقليمس٤ّإًّوجمإظبمماظشوسّٕماضطّٕارؽبمصقفومؼشرتر٦ّامصؾ٣ّ,م(2)مصلقي(مأممال

موأَظ:م))ضولمإذم,جينماب٤ّؾبمؿـ٢ّمػّٔاماظّٕأيؽب,موؼؾب(3)اظؽالممؼبمّٖصُبمٕمعوماظشعّٕمؼبمظ٥ّمج٦ّقبزوامب٢ّ

مايوجيمظ٦ّضًموػوظقعّٓقبمتّٕطفو,مسؾ٧ّمضّٓرتف٣ّمعّٝماظضّٕورةمضؾّّمهًمؼّٓخؾ٦ّنمطقّٟمتّٕاػ٣ّ

مػّٔا,و(4)إظقفو(( مضوئًؾوماب٤ّؾبمأٌّػىؽبماخؿور م))اسؾ٣ّؿبسصػ٦ّر ممأنمبم: مطون مٌو ماظشعّٕ ومع٦ّزوغـبطالعـبو

م جوزتماظعّٕبم٠ّماظشعّٕمأؼصقيماظ٦ّزنموضبقؾ٥ّمس٤ّمرّٕمعـ٥ّمس٤ّواظـؼّٙمصق٥ّمطبّٕج٥ّماظّٖؼودة

مأؼضـبوموأخّٔمبفّٔامأٌّػىم,(5)((إظق٥ّمذظ١ّمأومٕمؼضطّٕواإظبممصق٥ّمعومالمصب٦ّزمؼبماظؽالمماضطّٕوا

م.م(9)ظ٦ّد٨ّاآلدمذؽّٕيمؿ٦ّرب,مو(8)م(ػـ1993:مت)م,مواظؾغّٓادي(7)واب٤ّمػشوم,(6)اظّٕض٨ّ

,مأيمتؼّٝم(19)صقؿومظقّٗمظؾشوسّٕمسـ٥ّمعـّٓوحيفومتؼّٝموعّٔػىمآخّٕمؼّٕىمؼبماظضّٕورةمأغقبممممممممم

موػ٦ّ م, ماالضطّٕار مبعّٚماظـق٦ّؼنيمبشّٕط ممأٌّػىماظّٔيمغلؾ٥ّ مؼؽ٦ّن(11)دقؾ٦ّؼ٥ّإظب موسؾق٥ّ م,

مب٥ّمإعومؽبم٦ّؼ٥ّؾدق مأٌّػىمواٌشؿفّٕ ماب٤ّمعوظ١ّمح,مصؼّٓمصّٕمبطـريـباماب٤ّمعوظ١ّماظّٔيمػ٦ّمرائّٓمػّٔا

                                                           

ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها:  468( الفاخبي :(1 ىٍش : املَض  . 2/399, ٍو

, 98,  لٕت الؽّش دساظت في المشوسة:  1/33, وخضاهت لادب:2/549:)ابً ِففىس(( ًىٍش :  ؼشح ظمل الضظاجي(2

ت دساظت اظلىبُت, ببشاَُم مدم  . 61ذ:والمشوسة الؽٍّش

حن(3 ت ومفهىمها لذي الىدٍى  . 484بشاَُم بً ـالح الحىذود:ب,دساظت ِلى ؤلفُت ابً مالً ( ًىٍش : المشوسة الؽٍّش

 188 ساظت في المشوسة:,   ولٕت الؽّش د2/594:)ابً ِففىس(ؼشح ظمل الضظاجيٍىٍش: و ,  3/188الخفائق: ((4

 . 183ـــــــ

ىٍش : ؼشح ظمل 13( لشائش الؽّش:(5 مْ  5/2377, واسحؽاف المشب: 2/594:)ابً ِففىس(الضظاجي , ٍو , َو

 . 3/273الهىامْ:

 . 1/33دب:, وخضاهت لا  1/44ي ِلى اليافُت: ( ًىٍش : ؼشح الشض (6

مْ الهىامْ: 1/31دب:, وخضاهت لا  72ٍش : مٕني اللبِب:( ًى(7  .98, ولٕت الؽّش دساظت في المشوسة:3/273, َو

 . 1/31دب:( ًىٍش : خضاهت لا (8

 . 6( ًىٍش : المشائش وما ٌعٓى للؽاِش دون الىازش:(9

 .6:اِشمشائش وما ٌعٓى للؽ,وال 1/31دب:( ًىٍش :  خضاهت لا (18

, ولٕت الؽّش دساظت في  5/2377, واسحؽاف المشب: 2/549:)ابً ِففىس(( ًىٍش : ؼشح ظمل الضظاجي(11

ت ومفهىمها لذي الىدٍى 92المشوسة:  . 397ن:ح, والمشوسة الؽٍّش
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مإذعورمذظ١ّمصػ٨ّمادؿطوسؿ٥ّمعّٝمذظ١ّمؼػعؾ٦ّامٕمصنذبقوتماظشعّٕؼيمضوئًؾو:م))اِّؾـبومسؾ٧ّمبعّٚمععؼخمل

ماىؿف٦ّرمؼبماظضّٕورةمدقؾ٦ّؼ٥ّمؼّٕىمرأيؽبمأنؽبقبإظبمم,موأذورمآخّٕون(1)((ماالضطّٕارموسّٓممبوالخؿقور

صّٕؼ٠ّممهؾق٢ّمط٢ّقِبماظؿؾوؼ٤ّمؼبمإظبمؼبمػّٔاماالخؿالفمواالضطّٕابمؼّٕجّٝماظلّٕقبظع٢ّموم.(2)اظشعّٕؼي

مظؽالممدقؾ٦ّؼ٥ّ.

مأنمبممممممممم مذطّٕهمدقموأشؾىماظظ٤ّىب م;م))مِّنمباٌللظيمصف٣ّماىؿف٦ّرمؼبمػّٔهإظبممؾ٦ّؼ٥ّمأضّٕبعو

امع٤ّماظش٦ّاػّٓماظيتمأوردػومؼبمأضلومماظضّٕورةماٌكؿؾػيمع٤ّمتؾ١ّماظش٦ّاػّٓماظيتموردتمصقفومطـريـب

م مؼّٔطّٕؿبتؾبمُأخّٕىرواؼوت مٕ مذظ١ّ موعّٝ ماظضّٕورة, مذبول مع٤ّ متؾ١ّممكّٕجفو مع٤ّ مذقؽـبو دقؾ٦ّؼ٥ّ

موالممنمب,مسؾ٧ّمَأم(3)اظّٕواؼوتمؼبمطؿوب٥ّ(( ماظؾوبماظّٔيمسّٕضمصق٥ّم)عومضبؿؿ٢ّمؼبماظشعّٕ( خؿوم

وسؾ٧ّم,م(4)((ووجفـبمب٥ّمضبووظ٦ّنموػ٣ّمإالمإظق٥ّمؼضطّٕونمذ٨ّءموظقّٗ:))صق٥ّصب٦ّزمؼبماظؽالممجوءم

مإالمأنمبمـعيماظؽالمموإنمطوغًمتؼؿصّٕمسؾ٧ّماظشعّٕموالمو٦ّزمؼبمدؽبمـاظضّٕورةمسـّٓهمموص٠ّمػّٔامصننمب

طيمع٤ّمفقّٖهمأضقليماظعّٕبقيماٌلؿـؾؽبععـ٧ّمتؾبإظبممؼلع٧ّمع٤ّموراءمارتؽوبفوماظشوسّٕمالمبّٓمع٤ّمأنؿب

مب٥ّمزبوظكبًػومعّٓنباظــّٕ,موإالمؼؾب مجوء ماٌعـ٧ّمعوظؾؼ٦ّاسّٓ,ممعو ؼبمبوبماٌؿـ٦ّعمع٤ّمم٥ّضوظمودظق٢ّمػّٔا

م)) مؼـصّٕف,مالمعومصّٕفمع٤ّماظؽالممؼبمصب٦ّزمالمعوماظشعّٕمؼبمصب٦ّزم٥ّأغمبماسؾ٣ّاظصّٕف:

اٌلوئ٢ّمبعضفومسؾ٧ّمبعّٚمم,مطؿومجّٕىمغب٢ّ(5)و((ربّٔوًصمعؿ٢ّوادؿؾبمّٔفحؾبمضّٓممبومؼشؾف٦ّغ٥ّ

وهلّٔامضق٢ّ:))مسؾيماظضّٕائّٕم,م(6)مع٤ّمطؿوب٥ّمخّٕؼبمع٦ّاضّٝمُأمسؾ٧ّمسب٦ّماظؿشوب٥ّمبقـفومؼبماِّحؽوم

ماظّٕدمإظبماِّص٢ّ(( مأو ماظؿشؾق٥ّمظش٨ّءمبش٨ّء مذػىماظلقّٓمإبّٕاػق٣ّمم,(7)ماظضّٕائّٕ وع٤ّمأج٢ّمػّٔا

مبؾ٦ّغمعلؿ٦ّىم))ماٌعـ٧ّماظّٔيمتؿ٦ّج٥ّمسؾق٥ّممأنمبإظبممربؿّٓ اظضّٕورةماظشعّٕؼيمسـّٓمدقؾ٦ّؼ٥ّمأغفو

ماظؼ٦ّاسّٓمس٤ّصوظػّٕقمبنيمعومؼؼّٝمؼبماظشعّٕمواظــّٕمع٤ّمخّٕوجم,م(8)عؾؾّٞمعلؿ٦ّىمآخّٕ((مع٤ّماظؿعؾري

                                                           

ت ومفهىمها لذي  1/388ىٍش : ؼشح اليافُت الؽافُت:, وٍُ  1/282:)ابً مالً(( ؼشح الدعهُل(1 , والمشوسة الؽٍّش

حن:  . 399الىدٍى

2) ًُ ت, ببشاَُم خعً:6:مشائش وما ٌعٓى للؽاِش ىٍش :  ال(  ه والمشوسة الؽٍّش , وؼىاَذ الؽّش في هخاب 35, وظِبٍى

م ظم ه,د.خالذ ِبذ الىٍش  . 438ّت:هخاب ظِبٍى

ه:(3  . 437( ؼىاَذ الؽّش في هخاب ظِبٍى

 . 18:ؽاِش ىٍش : المشائش وما ٌعٓى لل, وٍُ  1/32( الىخاب:(4

 . 282ـــ2/281ىٍش : لاؼباٍ والىٍائش:, وٍُ  1/26( الىخاب: (5

6) ًُ  . 99,  48, 32, 1/29: ىخابىٍش : ال( 

 . 2/281ؼباٍ والىٍائش:( لا (7

ت دساظت(8  . 13 ؤظلىبُت: ( المشوسة الؽٍّش
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اظشعّٕموضّٝمصق٥ّممواحّٓم))مصؽالػؿومخّٕوجمس٤ّماظؼقوس,موإمنوماظػّٕقمبقـفؿومأنمبماظـق٦ّؼيماظؼ٦ّاسّٓ

٥ّم,موػّٔامػ٦ّموج(1)ػ٦ّمرب٢ّماظضّٕورة((مـؾًماظّٕواؼيمب٦ّض٦ّس٥ّمؼبماظؽالمم,موػّٔاع٤ّمذظ١ّمعومٕمتؽب

مسؾ٧ّماظضّٕورةماظشعّٕؼيمووردم)عومغبؾ٥ّمأشؾىماظـق٦ّؼنيمبـم٥ّاظؽالممؼبمػّٔاماظؾوبماظّٔيمومسؿؾب

امؼبمارتؽوب٥ّماظضّٕوراتمكؿورـبد٦ّاءمأطونماظشوسّٕمعؾبم,مإذمظقّٗمعفؿـبومظّٓيمب(م()اإلعومممؼبمطالم

معضطّٕـبا ممأم مإظب ماظؿؿوسمذ٨ّءلبمػفـوماظّٕئقليمصوظغوؼيذظ١ّ, ماظــّٕؼيممتـصىمح٦ّل ماظـظوئّٕ ع٤ّ

م) مطالع٥ّ مؼب محؾبؽكب (اظ٦ّاردة ماظيت ماظـق٦ّؼي ماظؼ٦ّاسّٓ مع٤ّ مبلغمبم٣ّؽبؽبىؿؾي ما فوسؾقفو ظضّٕائّٕمع٤ّ

مُِّ ماظــّٕمّٔظ١ّمأغقببثؾًماظشعّٕؼي, مؼب مواردة مب٢ّمػ٨ّ مصؼّٛ, ماظشعّٕ مظغي مسؾ٧ّ مظقلًمعؼؿصّٕة فو

مؼ ماظـق٦ّؼنيمبلؾىمأؼضـبو,موبفّٔا مظـص٦ّصمغفٍماظؾالشيمؼبمظفّٕمعّٓىمغؼّٙمادؿؼّٕاء إشػوهل٣ّ

ماظؿؼعقّٓماظـق٦ّي.

ٌّممممممم متعّٔقبو مأحّٓ مب٥ّ مضبقّٛ مال معو مواظشعّٕ مبوظشعّٕ, معّٕتؾطي ماظضّٕورات مطوغً ػومحصّٕؾبمرؽبو

مػّٔامٕمميـّٝمسؾؿوءماظعّٕبقيمع٤ّموضّٝمتؼلقؿوتمسوعيمتـط٦ّيمهًمط٢ّىبموإحصوؤػو,مسؾ٧ّمأنمب

مؼبم ماظؿصـقّٟ معؾودئ متـؾقً مؼب ماظلؾ٠ّ مضصى ماظلّٕاج مالب٤ّ موظع٢ّ مصّٕسقي, معؾوحٌ ضل٣ّ

مضول:م))ضّٕورة مأوم,تؼّٓؼ٣ّمأوم,زؼودةمأوم,حّٔفإظبمماظ٦ّزنمؼضطّٕمأنؿبماظشوسّٕماظضّٕورة,مإذ

متلغقٌمأوم,اظؿلوؼ٢ّمسؾ٧ّموجف٥ّمس٤ّمإسّٕابمتغقريمأوم,حّٕفمبّٓالوإم,ع٦ّضع٥ّمشريمؼبمتلخري

مص٦ّلُأمظّٔظ١ّمب٢ّمذوءمعومؼّٖؼّٓمأنؿبموالمظ٥ّماتػ٠ّمعومضبّٔفؽبمأنؿبمظؾشوسّٕموظقّٗماظؿلوؼ٢ّمسؾ٧ّمعّٔطّٕ

,م(3)اظلرياؼبمعـف٣ّع٤ّماظعؾؿوءممع٤ّمجوءمبعّٓهمأشؾىؾبمص٦ّلؽباُِّوضّٓمراس٧ّمتؾ١ّمم,(2)سؾقفو((مؼعؿ٢ّ

 .م(5)حقونموأب٦ّم,(4)واب٤ّمسصػ٦ّر

تؾ١ّماظؿؼلقؿوتمممإظبوضّٓمدورمػّٔاماظؾوبمؼبمسّٕضماظؼ٦ّاسّٓماظـق٦ّؼيمــمإعبوًظومـــممادؿـودـبامممممم

مسؾ٧ّمصصؾني:ماٌـفٍمتؼلقؿ٥ّتـظق٣ّمادؿّٓس٧ّموإنم

مؼبماظؽالم:مؽبثؾكبكباظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقؿومُأعومحؾبؿكب٢ّمسؾ٧ّماظػص٢ّماِّول:م

مخّٕ:ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقؿوماسؿ٦ّرهمائّفموعلوئ٢ّمُأعومحؾبؿكب٢ّمسؾ٧ّماظػص٢ّماظـوغ٨ّ:م

                                                           

ت  دساظت (1  ( المشوسة الؽٍّش
ُ
 . 15ظلىبُت:ؤ

2) 
ُ
 . 3/435ـٌى  في الىدى: ( لا

ىٍش : ما ًدخمل الؽّش مً المشوسة, جذ: د. ِىك بً خمذ اللىصي: ((3  .35ـــــــ34ًُ

ىٍش : لشائش الؽّش:  ((4  . 17ــــــ 16ًُ

ىٍش : اسحؽاف المشب: ((5 ًُ5/2378. 
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م

  :التٌكيد (نٌىـ)جٌاة الشزط بتٌكيد األًىل: جٌاس  ادلسألت
مبـ٦ّغؽبمممممم ماظؿ٦ّطقّٓ مذظ١ّ مع٤ّ معؿعّٓدة موأدوظقى مزبؿؾػي مأمنوط ماظعّٕبقي مؼب ماظؿ٦ّطقّٓمظؾؿ٦ّطقّٓ ّ٨

مسؾ٧ّممقػي,موػؿومحّٕصونمع٤ّمحّٕوفماٌعوغ٨ّاًػموأاظـؼقؾيم ضّٓماتػ٠ّماظـق٦ّؼ٦ّنمسؾ٧ّمدالظؿفؿو

 .(1)اًؾق٢ّؼ٢ّمس٤ّمطؿومغؾبمدالظًيمطونماظؿ٦ّطقّٓمبوظـؼقؾيمأذّٓمبماظؿ٦ّطقّٓ,موإنؿب

مخالففبممممم مدار مإظبممبنيماظـق٦ّؼنيمؼبمأصؾفؿو,مصّٔػىماظؾصّٕؼ٦ّنموضّٓ مأصالن, مسؾ٧ّأغفؿو

,موػؿومحّٕصونمطبؿصونمبوظّٓخ٦ّلمسؾ٧ّماِّصعولم,(2)اٌشّٓدةمػ٨ّماِّص٢ّمحنيمؼّٕىماظؽ٦ّصق٦ّنمأنمب

 مم.(3)وامأوموج٦ّبـبج٦ّازـباظػع٢ّماٌضورعممبفؿوّٓمصقمطَّ

ماظـق٦ّؼ٦ّنمدخ٦ّلمومممممممم اظؿ٦ّطقّٓمؼبمج٦ّابماظشّٕط,مم(غ٦ّن)ع٤ّما٦ٌّاضّٝماظيتماخؿؾّٟمصقفو

معـف٣ّ مذػىمصّٕؼ٠ّ ممصؼّٓ مإظب ماظــّٕ, مؼب مال ماظشعّٕ مؼب مصب٦ّز مإغقبؿو ماظؿ٦ّطقّٓ مػّٔا مػّٔاأنقب ضولمموؼب

عّٕ,مذؾف٦ّهمبوظـف٨ّمؼبماىّٖاء,موذظ١ّمضؾق٢ّفبمؼبماظشم"عو"بغريمم"اظـ٦ّن"وضّٓمتّٓخ٢ّم:م))مدقؾ٦ّؼ٥ّ

مػع٤ّماظط٦ّؼ٢ّؼمم:(5)طؿق٢ّمب٤ّمععّٕوفممسب٦ّمض٦ّلماظشوسّٕم(4)((شريمواجىموحنيمطونمذبّٖوعـب

ـُِهمَتَشلمصؿفؿاممممممممممممم ـِهمَتَشلموعفؿامممممممُتِعٔطُؽِممُةَصزارمٔع مَتِؿـََعامصزاَرُةمٔع

مؼعّٕضمممممممممممم موػ٦ّ ماظػّٕقباء معـف٣ّ ماظعّٕبقي مسؾؿوء مع٤ّ معبّٝفب مػّٔا مدقؾ٦ّؼ٥ّ معّٔػىؽب ماغؿفٍ وضّٓ

,م(7)دؾباٌربقبو,(6)ؼم18ع٤ّماآلؼي:ماظـؿ٢ّد٦ّرةمػمچڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ظؼ٦ّظ٥ّمتعوظب:

,موأب٦ّماظربطوتم(1)ػــ(412)ت:ماز,واظؼّٖقب(19),موأب٦ّمسؾ٨ّماظػورد٨ّ(9),مواظلرياؼب(8)واب٤ّؾبماظلّٕاج

مم.(5)مآخّٕونسؾؿوءم,مو(4),مواب٤ّمايوجى(3),مواظّٖزبشّٕي(2)اظربطوتماِّغؾوري

                                                           

ىٍش  : الىخاب (1)   .4/167, والىدى الىافي :  9/37:  )ابً ٌِّؾ( , وؼشح املففل 3/589: ًُ

ىٍش  : إلا (2)   .443ومٕني اللبِب : (, 94)املعإلت  658/ 2:  هفاف في معائل الخالفًُ

ىٍش : جمهُذ اللىاِذ: (3) ت في الّشبُت 2/3917-3933ًُ  . 138ـــــــــ135:, د. َادي نهش, والتراهُب اللٍٕى

ىٍش  : امللاـذ الؽافُت:  3/515الىخاب : (4)  .5/558, وٍُ

ىٍش : الىخاب:(5) والبِذ  , 11/388دب:, وخضاهت لا 5/551وامللاـذ الؽافُت:,  8/3934جمهُذ اللىاِذ:و ,  3/515ًُ

 . 58ببشاَُم خىس, وؤخمذ مدمذ ِبُذ: في الحماظت, البدتري, جذ:د. مدمذ 

 .11/389دب:, وخضاهت لا  1/162:  )الفشاء(مّاوي اللشآن ىٍش :ًُ  (6)

ىٍش  : امللخمب : (7) ًُ3/14. 

(8)  
ُ
ىٍش  : لا  .2/288ـٌى في الىدى :ًُ

ىٍش  : ما ًدخمل الؽّش مً المشوسة : (9) ًُ81 . 

ىٍش  : الخّلُلت :  (18) ًُ4/18 . 
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إنمبمغب٢ّماظشوػّٓماظشعّٕيمسؾ٧ّماظضّٕورةماظشعّٕؼيمالمميـّٝمع٤ّمتعؾقؾ٥ّموبقونموجف٥ّمؼبمممممممم

ماظعّٕبقي مإذ مذػىم(6)و((وجفـبمب٥ّمضبووظ٦ّنموػ٣ّمإالمإظق٥ّمؼضطّٕونمذ٨ّءمظقّٗم)), ,موع٤ّمػـو

مماظعّٕبقيمسؾؿوء مػ٨ّمإظب مـ ماظؽالم مؼبمدعي مالمصب٦ّز مممو موػ٦ّ مـ مج٦ّابماظشّٕط مت٦ّطقّٓ مسؾي أنمب

ٌّومأدخ٢ّموضّٓمصلمبعشوبفؿ٥ّمظؾـف٨ّ,م م"اظـ٦ّن"ّٕمػّٔامأب٦ّمسؾ٨ّماظػورد٨ّمبؼ٦ّظ٥ّ:م))مذؾف٦ّاماىّٖاءم

مأنمبم ماظـف٨ّمصع٢ّمذبّٖومموػ٦ّمشريمواجىمطؿو مأنمب سؾق٥ّمبوظـف٨ّ;مِّنماىّٖاءمصع٢ّمذبّٖوممطؿو

ظش٨ّءموإنمف٦ّنماظش٨ّءمبوؼشؾىبم,مأيمإنمبماظعؾيمسؾيمعشوبفي,مصوظعّٕبم))(7)اظـف٨ّمشريمواجى((

ماظػف٣ّ,م(8)((ذقوءِّٕمؼؽ٤ّمعـؾ٥ّمؼبمعبقّٝما مداسقـبومصوٌػرتضمأنؿبموحبلىمػّٔا إظبممؼؽ٦ّنمػّٔا

موظع٢ّقب مسؾق٥ّ, مضصّٕه مال ماظشعّٕ مشري مؼب ماظؿ٦ّطقّٓ مػّٔا مدسوػ٣ّمضؾ٦ّل مماظّٔي مإظب مػّٔا غؼّٙمػ٦ّ

ظيمطـريةمشعّٕ;مِّنمبماظش٦ّاػّٓمسؾ٧ّمتؾ١ّماٌللادؿؼّٕائف٣ّموسّٓمماظؿؼصقب٨ّمبّٓضيمس٤ّمذ٦ّاػّٓمؼبمشريماظ

 ع٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموشريه.

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  پ  پ  چ  ض٦ّظ٥ّمتعوظب:م(9)صؿ٤ّماظش٦ّاػّٓماظؼّٕآغقيمؼبمػّٔاماظؾوبممممممم

ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  چ وض٦ّظ٥ّمتعوظب:,مػد٦ّرةماِّسّٕافؼ چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

د٦ّرةمػ چڎ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ  ہ  

م.ؼاٌوئّٓة

تعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓةممؼبمود٦ّاػومػّٔهماظـص٦ّصماظؼّٕآغقيإظبممؼلؿـّٓوامطونمسؾ٧ّماظـق٦ّؼنيمأنؿبممممممممم

مص مصبىمأنؿباظـق٦ّؼي; ماظـق٦ّؼي مموظض٦ّابّٛ مإدبضّٝ موتلؿـّٓ ماٌلؿ٦ّسي ظقفومظؾـص٦ّصماظػصققي

متؼّٕمبمف٣ّممتلؽ٦ّاظؽقبوظقّٗماظعؽّٗ,م ماظـص٦ّصمسؾ٧ّمائّفممبو مظّٓؼف٣ّمربووظنيمتلوؼ٢ّمػّٔه ر

                                                                                                                                                                      

ىٍش  : ما ًجىص للؽاِش في المشوسة (1) م له وولْ فهاسظه: د. سممان ِبذ ًُ الخىاب, ود. ـالح الذًً  , خّلله وكذَّ

 . 326:الهادي

ب  (2) ىٍش : البُان في ٍٔش ىن واللشآن: 1/386ِشاب اللشآن:بًُ  . 133, والىدٍى

ىٍش  : املففل : (3) ًُ331 . 

ىٍش  : إلاًماح في ؼشح املففل : (4) ذ : 276ـــــــــ 2/275ًُ  . 2/387, وؼشح الخفٍش

ىٍش  :  (5)  .  2/656, واسحؽاف المشب : 29 : الؽّش  لشائش ًُ

ىٍش  : المشائش  1/32الىخاب: (6)  . 18: وما ٌعٓى للؽاِش دون الىازش , وٍُ

 . 19-4/18الخّلُلت : (7)

 . 3/646ىخاب:ال (8)

ىٍش  : الىدىٍىن واللشآن : (9) ًُ133 . 
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ماظؿ٦ّطقّٓمؼّٕ,مب٢ّمجّٖمواظؿؼّٓ م))ال:صؼولماب٤ّماظلّٕاجمبعّٓممج٦ّازمت٦ّطقّٓمج٦ّابماظشّٕطمبـ)غ٦ّن(

م.(1)ِّصعؾ٤ّم((مينتلتكبمإنؿب:صب٦ّز

ضّٓمم-ع٤ّمأج٢ّمإًّوجمع٤ّمتضوربماظلؿوعمواظؼقوسم–اظـق٦ّؼنيمموإؼضوحمعومتؼّٓمبممأنمبممممممممم

م٣ٍّؼبمج٦ّابمضلؽبمؼؼّٝمؼبمج٦ّابماظشّٕط,مب٢ّموضّٝػفـومٕمم(اظـ٦ّنـ)ّٓمباظػع٢ّماٌمطَّمأنمبإظبممذػؾ٦ّا

ممؿبدظَّ مسؾ٧ّما٦ٌّرخملم(اظالم)سؾق٥ّ مؼؽ٦ّنماظرتطقىمضوئؿـبو مؼبم)إنؿب(,موسؾ٧ّمػّٔا ماحملّٔوصي مظؾؼل٣ّ ؽي

مأنؽبمب مإال محؾبّٔكبفؽبماظشّٕط, مضّٓ ؽيما٦ٌّرخملم(اظالم)سؾق٥ّ,مئّفمماٌؼّٓمبرماظؼل٣ّمج٦ّابمظّٓالظيمج٦ّاب٥ّ

مضؾ٢ّم)إنؿب( ما٦ٌّرخملم.ظؾؼل٣ّ مسؾ٧ّمحّٔفم)اظالم( موتلطقّٓػ٣ّ مإمنو مظؾؼل٣ّ أصؾ٥ّماًالفمؼبمج٦ّازمؽي

مماظؼل٣ّمسؾق٥ّ,مصننمبماظـوبًمظّٓىمأطـّٕماظـق٦ّؼنيمأغ٥ّمإذاماجؿؿّٝموض٦ّعماى٦ّابمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓمب

م١ّ,طّٕعمبُِّمأتقؿينمنؿبدقؾ٦ّؼ٥ّ:م))صؾ٦ّمضؾً:مإمضولمظؾلوب٠ّمعـفؿو;ماظشّٕطمواظؼل٣ّمصننمبماى٦ّاب

م١ّ,ِّشؿمبمتلتينمٕموظؽ٤ّم,١ّطّٕعمبُِّمأتقؿينمظؽ٤ّم:ععـ٧ّمؼبم٥ِّّغمبممجوزم١ّ,ِّشؿمبمتلتينمٕموإن

مضؾًمطلغ١ّمظؾقؿني,مِّغفوم;عظفّٕةمأومعضؿّٕةم"اظالم"مػّٔهمع٤ّمبّٓموال مأتقؿينمظؽ٤ّموآ:

مم.(2)١ّ((طّٕعمبُِّ

,مػّٔامع٤ّموج٥ّ,م(3)روهوػّٔاماظّٕأيمٕمؼصؿّٓمأعوممطـّٕةماظش٦ّاػّٓماظـق٦ّؼيماٌكوظػيمٌومضّٕقبمممممممم

ؽيمظؾؼل٣ّمط٨ّمسؾ٧ّمتؼّٓؼّٕم)اظالم(ما٦ٌّرخملمصق٥ّمف٣ّمؼبماظ٦ّضًماظّٔيمؼؾبصّٕنبونصنغمبوج٥ّ,موع٤ّموج٥ّمآخّٕم

مدخ٦ّلمؼل٦ّقب م(اظالم)ؼبمصع٢ّماى٦ّابمنّٓػ٣ّمحنيمؼؾبفوبماظؼل٣ّمبوظشّٕطمضبؿؾ٦ّنمم(اظالم)ش٦ّا

ماظشعّٕؼيا٦ٌّرخمل ماظضّٕورة مسؾ٧ّ مأو ماظّٖؼودة مسؾ٧ّ موجؾكب(4)ؽي مواضّّ مخؾّٛ متؼّٓؼ٣ّم,وؼبمػّٔا ٨ّمأدود٥ّ

صعولماظيتمؼبمت٦ّجق٥ّماِّمضّٓمذػؾ٦ّإّاػ٣ّم,مهلّٔامتاظؼوسّٓةمواظؼقوسمسؾ٧ّمأدظيماظلؿوعما٦ٌّث٦ّقمبفو

مم.(5)تؼّٓؼّٕماظؼل٣ّمسؾ٧ّاظؿ٦ّطقّٓمؼبمج٦ّابماظشّٕطمم(غ٦ّنـ)اضرتغًمب

متؼّٓمبمممممممممم مواظؼّٕائ٤ّمٌو مؼبمدقوضوتفو مواظـظّٕ متؾ١ّماظش٦ّاػّٓ ماظ٦ّض٦ّفمسـّٓ مؼـؾغ٨ّ مطون مطؾكبقب٥ّ م

مظؾ٦ّص٦ّل مبفو مإظبمماحملقطي مسوعي متمدّٗمظؼوسّٓة مؼؿػّٕقبٌمبالمإشػولض٦ّابّٛمسب٦ّؼي مع٤ّمعمعو ـفو

                                                           

ٌى في الىدى: (1)  . 2/161لـا

  66-3/65الىخاب: (2)
ُ
ىٍش : لا ب بِشاب اللشآن: ,2/161ـٌى في الىدى:, ٍو ,وؼشح اليافُت  2/161والبُان في ٍٔش

  .241, والىدىٍىن واللشآن: 3/1615الؽافُت:

ىٍش  : الص (3)  مً َزا البدض.  (185ــــــــ179)ت ُفحًُ

ىٍش : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت: (4)  . 2/126, وخاؼُت الخمشي: 3/1298,  وجىلُذ امللاـذ: 4/457ًُ

ىٍش :   (5) ـــ  2/532ِشاب اللشآن وبُاهه :بو  , 7/461, واللباب في ِلىم الىخاب :1/465:ظحزاملدشس الى ًُ  . 534ـــ
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إظبمما٦ٌّروثماظؾغ٦ّيماحملؿٍمب٥ّ,موإذامطونمادؿؼّٕاءماظـق٦ّؼنيمضّٓمأوصؾف٣ّإظبممعلوئ٢ّمادؿـودـبا

مش٦ّاػّٓسّٓدمع٤ّماظواظؼل٣ّمواجؾيمسـّٓماجؿؿوسفؿومصننمبمورودمضوسّٓةمتّٕىمإجوبيماٌؿؼّٓممع٤ّماظشّٕطم

مسؾق٥ّماظيتماظعؾ٦ّؼي ماظؼل٣ّ متؼّٓقبم مإن مــ م ماظشّٕط مصقفو ممجوء مذمــ مدبّٕق م مبوظشّٕط ظ١ّمعؾبفوبـبو

م.م(1)ؼّٕاءموتـؼض٥ّؿاالد

;مؼبمصفؿ٥ّموبقونمإٌّادمعـ٥ّماوظـّٙمأثّٕـببؾؼّٕائ٤ّماظّٓالظقيماحملقطيمظرمػّٔامصننمبمواذامتؼّٕمبممممممممممم

مصمّٔاهل ممت٦ّجق٥ّننمب محّٔف ماظـص٦ّصمسؾ٧ّ موتؽّؾا٦ٌّرخملم(اظالم)تؾ١ّ مبؾبعّٓ مصق٥ّ مظؾؼل٣ّ مإؽي ذمّٟ,

سّٕافماِّمد٦ّرةمصؿّٓارماظؽالممؼبمآؼيت٦ّطقّٓماظشّٕطمواظؼل٣ّمسؾق٥ّم,مإظبمماظرتطقىمٕمؼؽ٤ّمحبوجي

م;مظّٔامدمهل٣ّ(موبقونمخشقؿفؿومع٤ّماًلّٕانماٌفّٓكبقبـومآدمموح٦ّاءم)ػ٦ّمايّٓؼٌمس٤ّمضصيمغؾقىب

ماظـّٙ مماظؽّٕؼ٣ّمسؿّٓؽب مبإظب ماظػع٢ّ مظؽقب(اظـ٦ّنـ)ت٦ّطقّٓ مووض٦ّس٥ّ, مهؼؼ٥ّ مطبوصون مِّغفؿو فؿوم;

٢ّماظؿّّٔظإظبمموػّٔامعومدسوػؿوؼلؿومسؾ٧ّمػّٔا,مّٔامٕمؼؾبؼطؿعونمبغػّٕانمذغ٦ّبفؿومواظعػ٦ّمسـفؿو;مهل

مظؾؿعؾريمسؿقب مع٤ّماٌكوظػيواٌلؽـي مسـفؿو مصّٓر مس٤ّمحوهلؿومّٔاهلم;و ماظؽّٕؼ٣ّ بؼ٦ّظ٥ّممسربماظؼّٕآن

م))خلّٕانمماًودّٕؼ٤ّمظـؽ٦ّغ٤ّمع٤ّموتّٕغبـومظـومتغػّٕمٕموإنم :تعوظب مايقوةمواٌعـ٧ّمأنمب

مذظ١ّمبعّٓمإؼوغوموششقوغ١ّمسـوماظصودرمعغػّٕت١ّمظؾّٔغىمإالمداصّٝمع٤ّمظ٥ّموعومبـومأر٢ّمبموضّٓمؼفّٓدغو

مع٤ّمأنمبماٌغّٕوزةمبػطّٕت٥ّمؼشعّٕمعصـ٦ّعمط٢ّمع٦ّج٦ّدمب٢ّماالغلونمأنمبموكٌبماظلعودةموػ٨ّمبّٕغبؿ١ّ

مواظعقى,ماظـؼّٙمع٤ّمؼعّٕضفومعومتلؿؿ٣ّمأنماظؾؼوءماظ٦ّج٦ّدموعلريمعـّٖلمؼبماظ٦ّاضعيماِّذقوءمذلن

مػ٦ّمهلّٔاماىوبّٕماظلؾىموإن موبفّٔام(2)اظّٕب٦ّبقي((مسودةمع٤ّمصف٦ّموحّٓهمدؾقوغ٥ّمآماظؽلّٕ ,

اظؼّٕآنمماظؿ٦ّطقّٓ,موعومؼعضؾبّٓمػّٔامأنمبم(غ٦ّنـ)ّٓمببػع٢ّمعمطَّم(3)ؼؽ٦ّنمصع٢ّماظشّٕطمضّٓمُأجقىمبوظؼل٣ّ

ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ صؼولمآمتعوظب:مم,(ضصيماظـيبمغ٦ّحم)إظبمماظؽّٕؼ٣ّمأذور

إظبمماظـّٙمؼّٔػىصؾ٣ّمم ,ػ٦ّدؼد٦ّرةمػ چچ  چ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

(م)مب٢ّمجوءمسؾ٧ّماظشّٕطمصؼول:م))وإالمتغػّٕ...((;ِّنماظـيبمبما٦ٌّرؽيمظؾؼل٣ّ,م(اظالم)ادؿعؿولم

ماظشّٕطماٌـػ٨ّ.مؼمطَّّٓظّٔامٕمم;مورغبؿ٥ّمـمطغريهمع٤ّماظؾشّٕـمؼطؿّٝمؼبمعغػّٕةمآمتعوظب

                                                           

ت في ههج(1  . 398:البالٔت ( ًىٍش : الجملت الخبًر

 . 265ــــــ  6/264املحزان : (2)

 . 535ــــــ  2/534ىٍش  : بِشاب اللشآن وبُاهه:ًُ  (3)
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مممممممم مايولمؼبمآؼي موطّٔا ماظّٔيمدسود٦ّرة مصننمب مإظبمماٌوئّٓة ج٦ّابماظشّٕطمأنمؼؾبعؿـ٧ّمبؿ٦ّطقّٓ

اظػع٢ّماظؿ٦ّطقّٓمدونمت٦ّطقّٓماظشّٕطمػ٦ّمعّٕاسوةماظلقوقموزّٕوفماٌؼولمأؼضـبوم,مصننمبمت٦ّطقّٓمم(غ٦ّنـ)ب

سؾ٧ّمصعؾؿ٥ّم,موتـؾقفـبومسؾ٧ّمأنمبمم٠ّماظعؼ٦ّبيمػ٦ّمع٤ّمأصّٕمبإمنومجوءمظؾقونمأنمبمعلؿقكبم)َظقؽبؿؽبلمب٤ّقب(مصقفو

اظؼ٦ّلموأػؿقؿ٥ّمتشّٓؼّٓماظعؼ٦ّبيم.مصؿّٓارؾبم(1)٤ّمداممسؾ٧ّماظؽػّٕموٕمؼـؼؾّٝمسـ٥ّاظعّٔابمػ٦ّمجّٖاءمعؽب

م;اظص٦ّابإظبممسؾ٧ّمػّٔاماظصـّٟمع٤ّماظـوسم,مأعقبوماظّٔؼ٤ّمٕمؼـؿف٦ّامصؾف٣ّمصّٕصيمؼبماظؿ٦ّبيمواظع٦ّدة

ؽيمظؾؼل٣ّ,مودظق٢ّمػّٔاماظؿ٦ّطقّٓمواظؿشّٓؼّٓمبودؿعؿولم)اظالم(ما٦ٌّرخملإظبممهلّٔامٕمؼؽ٤ّمٔيمعومؼّٓس٦ّ

م.مموؼؽبلؿبؿؽبغؿبػكبّٕؾبوغؽب٥ّماظؾ٥َّّإظبممؼؽبؿؾب٦ّبؾب٦ّنؽبمَأَصالؼىماآلؼي:مأنمآمتعوظبمضولمؼبمسؽب

ؼبمضلؿيماِّرزاقمبنيمم(مؼبمخطؾيمظّ٥اظش٦ّاػّٓماظعؾ٦ّؼيمسؾ٧ّمػّٔهماٌللظيمض٦ّظ٥ّم)وع٤ّممممممممممم

ـًَة:م))اظـوس م.(2)م((صِنِنمَرَأىمَأَحُدُطِممٔظَلٔخقٔهمَشٔػرَيًةمٔصيمَأِػٍلمَأِومَعاٍلمَأِومَغْػٍس؛مَصاَلمَتُؽوَغٖنمَظُهمٔصِؿ

أعٍّٕمعومؼبممأوممنوءـبمع٤ّمؼّٕىمسـّٓمأخق٥ّمزؼودًةمبلنقب(مؼبماظـف٨ّمس٤ّمايلّٓمطالع٥ّم)ممممممممممم

ٌُصالم ماظّٓغقومأح٦ّالمؼبمغظّٕم٤ّعؽبمنمب))ِّ;م(3)ػض٨ّمإظبمايلّٓمواظغريةضبؿؾ٥ّمذظ١ّمسؾ٧ّماالصؿـونما

,مصوظؿعؾق٠ّماظشّٕر٨ّم(4)((سؾق٥ّمصؿـيمذظ١ّمصقؽ٦ّنماظّؾ٥ّ,مغع٣ّمع٤ّمسـّٓهمعومؼلؿقؼّٕمص٦ّض٥ّمع٤ّمظبإ

ج٦ّابماظشّٕط,موػ٨ّمعبؾيمم:)صالتؽ٦ّغ٤ّ(اظـف٨ّمبـ)اظػوء(مضّٕنؽباإلعوممماظرتطقىمبّٓظق٢ّمأنمبضوئ٣ّمؼبم

ماظؿ٦ّطقّٓ.م(غ٦ّنـ)امبوضّٓمجوءمصعؾفومعمطَّّٓـب

م)مممممممممم مٔبَكطٍن:م))(5)عوظ١ّماِّذرتإظبممؼبمعؼطّٝمع٤ّمطؿوبم(وعـؾ٥ّمض٦ّظ٥ّ ماِبُؿٔؾقَت ،موِإِن

م مأِو مَدِقُػَك مأِو مَدِوُرَك مَسَؾِقَك مصالموأْصَرط مَعْؼَؿَؾًة، مَصِوَضفا مَصؿا ماْظَوْطَزٔة مٔصي مَصِنٖن مٔباْظُعُؼوَبٔة، َؼُدَك

م.(6)((َأِؤظقأءمادَلْؼُؿوِلمَحّؼُفِمإىلممتْطَؿَقٖنمٔبَكمَغِكَوُةمُدْؾطأغَكمَسِنمَأِنمُتَمدَِّي

مابؿؾبمممممممممم م)إن مج٦ّابمذّٕط مؼب ماظ٦ّاضّٝ م)تطؿق٤ّ( مؾقً(صوظػع٢ّ مبمإمنو معمطَّّٓـبا م(غ٦ّنـ)جوء

اظؿ٦ّطقّٓم;ِّنمعّٓارماظؼ٦ّلموأػؿقؿ٥ّمتؼّٝمسؾ٧ّمج٦ّابماظشّٕطماٌؿؿـؾيمدالظؿ٥ّمبضّٕورةماظـف٨ّمس٤ّم

م.(1)س٤ّمأداءمح٠ّموظ٨ّماٌؼؿ٦ّلمسؾ٧ّمأوظقوءماٌؼؿ٦ّل,مواالعؿـوعمّٕمواظؿلؾّٛاظؿؽؾقب

                                                           

ىٍش  : (1) ل: ًُ  . 2/138ؤهىاس الخجًز

ادة((. لعان الّشب: 1/312ؼشح )املّتزلي( :  (2)  )ٔفش(. 5/27. ))الٕفحرة : الىثرة والٍض

3) ًُ  . 1/168, وفي ٌالٌ ههج البالٔت: 2/5ىٍش : ؼشح )البدشاوي( :( 

 . 1/192( منهاط البراِت)الشاوهذي( :(4

 ( مً َزا البدض. 65مذ جشظمخه في الصحُفت )( جلذَّ (5

ىٍش  :  17/111ؼشح )املّتزلي( :  (6) ًُ  )وهض(. 5/394الّحنهخاب , الىهضة : الىّىت , ووهٍض : وّىه: 
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م)موعـؾ٥ّممممممم مَؼُؾوَعٖن:م))ؼبمإحّٓىمحكبَؽؿ٥ّ(ض٦ّظ٥ّ مَصاَل ماظٗؿَفَؿٔة مَعَوأضَع مَغْػَلُه مَوَضَع َعِنممَعِن

م٤ّ(ماد٣ّمذّٕطمجوزم,مو)وضّٝ(مصع٢ّماظشّٕط,موج٦ّاب٥ّمعبؾيم)صالؼؾ٦ّع٤ّ()عؽبـ,مص(2)((َأَداَءمٔبٔهماظظَّٖن

م.ماظؿ٦ّطقّٓم(غ٦ّنـ)ّٓمبواٌمطَّم,اٌـػ٨ّمصعؾفومبـ)ال(

مؼؼّٓىبمممممممم مواظـق٦ّؼ٦ّن مؼب مرون م)عـ٢ّ ماظش٦ّاػّٓ مالعـبوػّٔه مضؿؽبع( مضؾ٢ّ)إن(م٦ّرخملعّٕة مظؾؼل٣ّ ؽي

ومو)تطؿق٤ّ(,مصف٨ّممّمم,ؼصّّمعّٝموج٦ّدم)اظػوء(مؼبماِّصعولم)تؽ٦ّغ٤ّ(,موػّٔامالم(3)واظؿؼّٓؼّٕ)ظؽ٤ّ(

 ٥ّ.اظشّٕطمجب٦ّابكبمتّٕبّٛمصع٢ّؽب

اإلعومممعومؼّٓحّٚمتؾ١ّماظؿؼّٓؼّٕاتمطـّٕةماظش٦ّاػّٓماظــّٕؼيمع٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموطالمموظع٢ّقبممممممممم

()مضولمبوظضّٕورةمصف٨ّمطوصقيم مسؾ٧ّمع٤ّ مذػىمظؾّٕد مؼبمدعيمإظبمماب٤ّمعوظ١ّ,موهلّٔا ج٦ّازه

,م(5)اظؿلطقّٓماخؿقورـبامؼبمج٦ّابماظشّٕط((م"غ٦ّن"صؼول:م))وضّٓمتّٓخ٢ّمم,موتوبع٥ّماظّٕض٨ّ(4)اظؽالم

ع٤ّموهمتؾقب,مو(8)مش٦ّغ٨ّاُِّموارتضوه,مم,(7)ػـ(م799)ت:اظشوريب,مو(6)غوزّٕماىقّ٘موػ٦ّمعومرآه

م.(9)احملّٓثنيماظّٓطؿ٦ّرمخؾق٢ّمبـقونمايل٦ّن

موردممممممممم معو مأنؿبمآغًػوموصػ٦ّة مؼصّّ ماظؼل٣ّ مج٦ّابـبمأنمب مداس٨ّموؼؼّٝ موال ممظؾشّٕط, ّٟمتؽّؾإظب

تلوؼ٢ّمتؾ١ّماظـص٦ّصماظـق٦ّؼيماظؽـرية,مإظبممعؿّٓؽبع٤ّماظص٦ّابمأنمؼؾبِّغ٥ّمظقّٗمماظؿؼّٓؼّٕمواظؿلوؼ٢ّ;

ماظػع٢ّماٌضورعمبومّم ماظؼل٣ّمؼبماى٦ّابمت٦ّطقّٓ مؼـؿٍمس٤ّموض٦ّعمػّٔا اظؿ٦ّطقّٓم,مصلص٢ّمم(غ٦ّنـ)و

ع٢ّمعلؾ٦ًّضومبـ)ال(ماظـوػقيمومظؾشّٕط,موػ٦ّمعومهؼ٠ّمب٦ّرودماظػاٌللظيمػ٦ّمج٦ّازموض٦ّعماظؼل٣ّمج٦ّابـب

م,م ماظػع٢ّهلّٔا مععؿؿكبم;مِّنمب(19)اج٦ّازـبمعمطَّّٓـباماٌضورعمجوء ماظؽالم موعـعؼكبّٓفبمسؾ٧ّماى٦ّابمّٓفبعّٓار

م.مسؾ٧ّمت٦ّطقّٓه

                                                                                                                                                                      

1) ًُ  . 4/195جىلُذ ههج البالٔت: ىٍش :( 

 . 18/388: ؼشح )املّتزلي( (2)

ىٍش  : الىخاب: (3) ًُ3/65-66 ,  
ُ
  . 4/118وؼشح الشض ي ِلى اليافُت: ,2/161ـٌى في الىدى:ولا

ىٍش  : ؼشح اليافُت ال (4)  . 11/388دب:, وخضاهت لا   1485-3/1484:ؽافُت ًُ

ىٍش : خضاهت لا  4/485يافُت:ؼشح الشض ي ِلى ال (5)  . 11/388دب:, وٍُ

ىٍش : جمهُذ اللىاِذ:  (6) ًُ8/3934 . 

 . 11/388دب:ت لا خضاهو ,  5/558امللاـذ الؽافُت:ىٍش :ًُ  (7)

(8)  
ُ
ىٍش  :ؼشح لا  . 3/122ؼمىوي:ًُ

ىٍش  : الىدىٍىن واللشآن: (9) ًُ133 . 

م, ِبذ الشخمً املىشدي: (18) ىٍش  : ؤظالُب الخىهُذ في اللشآن الىٍش ًُ43 . 
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توطقدممجيوزممهمميؽ٤ّمإسودةمص٦ّغماظؼوسّٓةماظـق٦ّؼيمبوآلت٨ّ:ممذطّٕؾبعومتؼّٓمبإظبمموادؿـودـبامممممممم

ماظؿوطقدم(غونـ)جوابماظشرطمب موردميفإىلمميفماظلعةمواالخؿقارمادؿـاّدام مغفجماظؾالشةمعا

مم.سنماظؼرآنماظؽرؼمصضًؾام

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 بقبء ألف )هب( االستفيبهيت عند جزىب حبزف اجلز :الثبنيت :جٌاس إ ادلسألت
مأنمبضّٕمبممممممم ماظـق٦ّؼ٦ّن متؾبمر ماالدؿػفوعقي مدؾبأظّٟم)عو( مأنؿبؾكبقّٔفمإذا مسؾ٧ّ مؼًمحبّٕفمجّٕ,

مدظقًؾ مسؾقفو,تؾؼ٧ّماظػؿقي موا٦ٌّص٦ّظيمو مظؾػّٕقمبنيماالدؿػفوعقي مائّفمإعو ,أوم(1)وتعؾق٢ّمػّٔا

إذمإنمبمتّٕطقىمحّٕفماىّٕمعّٝم)عو(مم,أومظؾّٓالظيمسؾ٧ّماظرتطقى;(2)ظؾؿكػقّٟمظؽـّٕةماالدؿعؿول

مؼصقىب مطؽؾؿيلباالدؿػفوعقي معمّٕػؿو مسؾ٧ّمصّٓارةواحّٓة مظؾقػوز مظالدؿػفوم ,م(3)االدؿػفومم٦ّض٦ّسي

م مأموج٦ّبؽبمأنمبسؾ٧ّ محّٔف ماالدؿػفوعقي مأعوممسؾ٧ّمعؼص٦ّرفبظّٟ)عو( ماىّٕ, محبّٕف اجملّٕورة

م.(4)صوئّفمظقّٗمالزعـبوم,اجملّٕورةمبوإلضوصيمؼبمسب٦ّ:مذب٨ّءمعومجؽً

                                                           

ىٍش  : مّاوي اللشآن  (1) , ومٕني  4/9ل)ابً ٌِّؾ(  :,  وؼشح املفف 1/338, وؤمالي ابً الشجشي: 2/292: (لفشاء)اًُ

 . 2/288جلان في ِلىم اللشآن:, وإلا394ومٕني اللبِب :

ىٍش  : الاهفاف (2)  ( .78)املعإلت  2/572: في معائل الخالف ًُ

ىٍش  :  (3) ان في ِلىم اللشآن :  3/58: ِلى اليافُت , وؼشح الشض ي املفذس هفعه والصحُفت هفعهاًُ  4/483, والبَر

حن والبالُٔحنؤ, و  4/483  . 381: ,د. كِغ اظماُِل لاوس يظالُب الىلب ِىذ الىدٍى

ىٍش  : الىخاب: (4)  . 97-8/96, وامللاـذ الؽافُت: 4/164ًُ



ت ووسد في هالم إلامام 131 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

صؼّٓمذػىماب٤ّمجينمإظبمأنمبمحّٔفمموضّٓماخؿؾػًمآراءماظعؾؿوءمؼبمحؽ٣ّمػّٔامائّف,ممممممممم

أغ٥ّمع٤ّمم(ػـ429:مت)ورأىمماظـعوظيبمم,(2)أغقب٥ّمواجىوأذورمآخّٕونمإظبم,(1)اِّظّٟمظغيمضعقػيم

ماظعّٕبقي م(3)دـ٤ّ مصّٕموظؾّٖزبشّٕي, مائّف, مػّٔا مت٦ّجق٥ّ مؼب مإثؾوتمرأؼون مأنمب مأحّٓػؿو أىمؼب

مجوئّٖاِّ ماآلخّٕ(4)ظّٟ مؼب موأذور مم, مضؾق٢ّفبإظب ماثؾوتفو مسّٓمب(5)ذوذمأنقب موضّٓ محًّٔصوم, ماظلق٦ّر٨ّ ه

مممممم.(6)ؼقلـبوعؽب

ٌّمممممممم مطونماظ٦ّج٦ّبماظـق٦ّيمؼبمتؾ١ّمو معـؿؼكباٌللو ماظيتمظي ماظشعّٕؼي ماظش٦ّاػّٓ مع٤ّ مبعّٓد ضـبو

جوءتمصقفوماظّٟم)عو(ماالدؿػفوعقيمعـؾؿيمبوظّٕش٣ّمع٤ّمجّٕػومحبّٕفماىّٕمؼبمعـ٢ّمض٦ّلمحلونم

مػع٤ّماظ٦ّاصّٕؼم:(7)ب٤ّمثوبً

ـٔيمَضاَممَعامسؾىممممممممممممممممممم معأدَرمٔصيمغؿٓرَتمطكـزؼٍرممممممممظؽقممَؼِشؿؿ

ماظـق٦ّؼنيمعبؾيمذػىممممممم ممع٤ّ ماإلإظب مػّٔا موضصّٕوهمغب٢ّ ماظشعّٕؼي ماظضّٕورة مسؾ٧ّ ثؾوت

ماظؼّٖقبمسؾقفو, م8)ازوع٤ّمبقـف٣ّ ماظّٔيوأ,م(9)واظعؽربيم,( محقون مإثؾوتمأنمبمواٌشف٦ّرم:م))ضولمب٦ّ

سؾ٧ّمومم.(19)((بوظضّٕورةمزبؿّٙمجّٕ,محّٕفمسؾقفومدخ٢ّمإذاماالدؿػفوعقي,م"عو"مؼبماِّظّٟ

مػشوم ماب٤ّ موم,(1)مش٦ّغ٨ّاُِّوم,(11)ذظ١ّ ماحملّٓؽبم,(2)زػّٕياِّخوظّٓ مذؽّٕيموع٤ّ مربؿ٦ّد ثني

م.(5)وسؾّٓماظلالممػورونم,(4)(ػـ1351:مت)وأغبّٓمايؿالويم,(3)ػـ(1342)ت:ظ٦ّد٨ّاآل

                                                           

ىٍش :املددعب : (1) ُتلا وهخاب , 2/347ًُ والبدش , 86: في ِلم الحشوف, الهشوي,جذ: ِبذ املّحن ملىحي َص

ت 18/383املدُي: م وازٍش في الذساظاث الىدٍى  . 327:,د. ِبذ الّاٌ ظالم مىشم, واللشآن الىٍش

ىٍش :  (2) ُتلا هخاب ًُ جلان في ِلىم إلاو, 394, ومٕني اللبِب:85:في ِلم الحشوف, الهشوي,جذ: ِبذ املّحن ملىحي َص

 .195:في الىدى الّشبي, ِبذ العالم َاسون , ولاظالُب إلاوؽائُت 2/288اللشآن:

ىٍش  : فله اللٕت وظش الّشبُت,  (3)  . 348ً:ٍخش آجذ: العلا و ًُ

 . 9/58املدُي: البدش , و 12-4/11ىٍش  : الىؽاف:ًُ   (4)

ىٍش : الىؽاف: (5) ًُ2/92 . 

ىٍش  : َمْ الهىامْ: (6) ًُ3/461 . 

مْ الهىامْ: , 394, ومٕني اللبِب: 2/347ىٍش :  املددعب: ًُ   (7)  , والبِذ في6/99دب:, وخضاهت لا  3/461َو

ىن  فشواًخه فُه: ففُم جلٌى ٌؽخمني  1/258دًىاهه : ى فُه ِلى خالف ما ًشوٍه الىدٍى ش جمٓش , َو في لئُم  هخجًز

لى َزا فال ؼاَذ فُه  في معإلخىا َزٍ. سماد , ِو

ىٍش : ما ًجىص للؽاِش في المشوسة: (8) ًُ317 . 

ىٍش  :  (9)  . 66:الىبىي, جذ:د. ِبذ الحمُذ َىذاوي  لفاً الحذًضؤمً  ِشاب ما ٌؽيلبًُ

 . 9/58البدش املدُي: (18)

ىٍش  : مٕني اللبِب: (11) ًُ394 . 
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ماثؾوتمممممممممم مسؾ٧ّمم(ظّٟأ)إنمب مٕمؼؽ٤ّمعؼؿصّٕـبا محبّٕفماىّٕ مجّٕػو مسـّٓ ماالدؿػفوعقي )عو(

م م, مؼبما٦ٌّروثماظؾغ٦ّيماظػصقّّ موارد مب٢ّمػ٦ّ م, مصؼّٛ ماظشعّٕ مع٤ّممصؼّٓ معؿعّٓدة مؼبمع٦ّار٤ّ جوء

س٤ّمذبقؽ٥ّمؼبمضّٕاءةمسقل٧ّموسؽّٕعيماظيتمعّٕقبمذطّٕػوم,مصضًؾوممايّٓؼٌماظـؾ٦ّيماظشّٕؼّٟم,مػّٔا

ؽبم))بكبؿؽبوم(:(مظإلعوممسؾ٨ّم))مّٓلبربؿمبمع٤ّمذظ١ّممض٦ّلماظـيبىب مبكب٥ّكبمَأػؽب٢ّمبمبكبؿؽبو:مَضولؽبمسؽبؾكب٨ّنب؟مؼؽبومَأػؿبَؾْؾ

ؿبمَصوػؿبّٓكب:م(مَضولؽباظـيب) ؽبمَطؿؽبومحؽبّٕؽباعـبوموؽباعؿبُؽ مَظومزؽبعؽبونفبماظمبوِسمسؽبَؾ٧ّمَظقؽبْلتكبقؽب٤ّمب(:م))وض٦ّظ٥ّم)م,(6)((َأغؿب

م.م(7)((ّٕاٍمحؽبم٤ّعكبمأممحالٍلم٤ّؿبأعكبم,اْظؿؽبوِلمعكب٤ّؽبمَأخؽبّٔؽبمبكبؿؽبوماْظؿؽبّٕؿبءؾبمؼؾبؾؽبوظكب٨ّ

ظقفومؼبمو٦ّؼّٖمػّٔامؼنيمسؾ٧ّمبعّٚمػّٔهماظش٦ّاػّٓمصودؿـّٓمإورمبوموضّٝمغظّٕمسّٓدمع٤ّماظـق٦ّممممم

م"أي"مع٦ّضّٝمؼبم"عؽبو"مطوغًمذمضول:م))موإذااظػّٕاءمؼؼّٟمؼبمعؼّٓعؿف٣ّ,مإ,موظع٢ّقبماالثؾوتمعطؾًؼو

ماًربمع٤ّماالدؿػفوممظقعّٕفم"عؽبو"مع٤ّماِّظّٟمغؾبؼصًمخوصٍّٚمحبّٕفلبموصؾًمث٣ّ مذظ١ّموع٤ّ.

وأخّٔمب٥ّماظّٖزبشّٕيمؼبمأحّٓمم,(8)صص٦ّاب((مأمتؿؿفوموإنؼؿلوءؽبُظ٦ّنؽبمسؽب٣ّمبموُطؿبؿ٣ّمصكبق٣ّؽب:مض٦ّظ٥ّ

پ  ٹ  ٹ   چ محممبـ٢ّمػّٔاماظّٕازيمؼبمت٦ّجق٥ّم)عو(مؼبمض٦ّظ٥ّمتعوظب:ذطّٕهم,موصّٕمبموضّٓمعّٕمبم(9)ق٥ّض٦َّظ

م.(م19)ؼ159ع٤ّماآلؼي:مد٦ّرةمآلمسؿّٕانػ چٹ  ٹ  ڤڤ  

مأؼمبمممممممم ماب٤ّمعوظ١ّمومم٤ّ مذظ١ّمأؼضقبو مأِنّٓ مبمبعّٓ مماحؿ مايع٤ّممل٣ٍّؼكببظ٥ّ ماظيتماظش٦ّاػّٓ ّٓؼـقي

مإثؾوتماِّذطّٕتؾب م,ورأىمج٦ّاز مبوظشّٔوذفو مسؾقفو محؽ٣ّ مأغ٥ّ مضول:))م,ظّٟمإال مثؾ٦ّتممإذ وذّٔ

مأم"ظّٟاِّ" ماٌول"ؼبم"مبو ماخّٔ ممبو مؼؾوظ٨ّمإٌّء مال مس٦ّدهمػؾؾً",و" مإغ٨ّمسّٕفمممو م(...)"و"

م"عو" مأنؿبؼبما٦ٌّاضّٝماظـالثيمادؿػفوعقيمذبّٕورةمصقّؼم;ِّنقب موبنيمصًّٕضمأظػفومقّٔفؽبتؾبمفو مبقـفو و

                                                                                                                                                                      

ىٍش  : ؼشح لا  (1)  . 4/16ؼمىوي :ًُ

ذ: (2) ىٍش : ؼشح الخفٍش ًُ 2/635 . 

ىٍش : ال (3)  . 227 مشائش وما ٌعٓى للؽاِش :ًُ

ىٍش : ؼزا الّشف (4)  . 168:في فً الفشف, جذ: هفش هللا ِبذ الشخمً هفش هللا ًُ

ىٍش : لا  (5)  . 195:في الىدى وؽائُتظالُب إلاًُ

ىٍش: ( , 1557)2/148صحُذ البخاسي : (6) ,  (3718)4/51, اليعائي ,جذ :خعً ِبذ املىّم ؼلبي: العجن الىبري ٍو

 .38/627وبداس لاهىاس:

 .( 2883) 3/59صحُذ البخاسي :  (7)

 . 2/292:)الفشاء( مّاوي اللشآن (8)

ىٍش : الىؽاف: (9) ًُ4/11-12    . 

ىٍش : (18 ًُ  . 487ــ9/486: مفاجُذ الُٕب( 
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ؼؼ٦ّلم)سالممضوم...ممنؿب٧ّماالخؿقورمالماالضطّٕارمإلعؽوغ٥ّمأونمسؾحلقبمبقًث٣ّمغب٢ّمم,(1)ا٦ٌّص٦ّظي((

كوظّٟماٌـفٍماظّٔيمدورمسؾق٥ّم٥ّمسؾ٧ّمتؾ١ّماظش٦ّاػّٓمبوظشّٔوذمؼؾبؽؿكب,مواب٤ّمعوظ١ّمؼبمحؾب(2)ضوم...م(

إظبممتعّٓؼ٢ّماظؽـريمع٤ّماظؼ٦ّاسّٓماظـق٦ّؼيماحؿؽوعـبوإظبممؼبمطؿوب٥ّم)ذ٦ّاػّٓماظؿ٦ّضقّّ(ماظّٔيمسؿّٓمصق٥ّ

,مم(3)ربل٤ّغص٦ّصمايّٓؼٌماظـؾ٦ّيماظشّٕؼّٟ,موػّٔامعومغؾقب٥ّمسؾق٥ّمربؼ٠ّماظؽؿوبماظّٓطؿ٦ّرمر٥ّم

ظيمبوظشّٔوذمٕمؼؼؿصّٕمسؾ٧ّماب٤ّمعوظ١ّمب٢ّمدؾؼ٥ّمؼبموصّٟماظشوػّٓمايّٓؼـ٨ّمؼبمػّٔهماٌللمسؾ٧ّمأنمب

م.مم(4)مأؼضـبومذظ١ّماظعؽربي

اظؼصّٓمبشّٔوذماظش٦ّاػّٓمايّٓؼـقيمخّٕوجفومس٤ّماظؾوبموضقوسممؼؾّٓومظ٨ّمممومتؼّٓممأنمبمممممممممم

ف٣ّم,موػّٔامعومغوئكبَؾف٣ّموبؾبقوئكبصؽبسـّٓمُصالدقؿوموفومٕمتشّٔمؼبمادؿعؿولماظعّٕبماظـق٦ّؼني,مإالمأغمب

مس٤ّمذّٔمبمعومعـ٥ّ:مأضّٕبمثالثيمسؾ٧ّمواظشوذ:م))مصّٔطّٕمأغ٦ّاعماظشوذمبؼ٦ّظ٥ّمسؾق٥ّماب٤ّماظلّٕاجمغّٙمب

ؼبممّٓمإظبمتؾ١ّماظش٦ّاػّٓلؿؽبؼؾبمصبىمأنؿبم;مظّٔا(5)ظ٥ّ((ماظعّٕبمادؿعؿولمؼبمؼشّٔموٕموضقود٥ّمبوب٥ّ

مبؾب مِّغفو ماظـق٦ّؼي, ماظؼوسّٓة مكـبتعّٓؼ٢ّ مادؿؼّٕاء مِّنمبقًمسؾ٧ّ ممغوضّٙ; مأمنوط م))اظشوذماظشوذع٤ّ

,موالذ١ّم(6)غوء((َؾواظؾؾبمقوء,صؽباظُػمسـّٓمؼؾ٢ّوؼؾبماظؼقوس,مخالفمسؾ٧ّمصب٨ّءماظّٔيمصف٦ّماٌؼؾ٦ّل;

ع٤ّمغط٠ّمبوظضود,موضبّٓىبثماظـوسممبومؼعّٕص٦ّنمومبومػ٦ّمذوئّٝمم(مأصصّّؾب)ماربؿّٓـبمؼبمأنمبماظـيبمب

م.(7)اظؼقوس((مخبالفمظؽ٤ّمطـريـباماظعّٕبمطالممؼبمؼؽ٦ّنمإنمبماظشوذمػ٦ّمعوم))مضق٢ّ:م;مظّٔامسـّٓػ٣ّم

م.(7)اظؼقوس((

وع٤ّمأج٢ّم,م(8)ب٥ّمعؿّٓنبؼؾبمؼبمتعّٓؼ٢ّمأضقليماظـق٦ّؼنيمأص٢ّفبمّٝؽبعومدؾبؿكبإظبمموالحؿؽومؾبوهلّٔامصممممممم

مع٤ّمدونمضصّٕهمسؾ٧ّمإظبممذػىماظػّٕاءمػّٔا ماالثؾوتمعطؾًؼو ,موػ٦ّمعـط٠ّماظشعّٕظغيمو٦ّؼّٖمػّٔا

طالمممع٤ّمػصقّّاظــّٕماظؼبمماظّٔيموردؽبماإلثؾوتّٓمهلّٔامظ٦ّاضّٝماظؾغ٦ّيماٌمؼىبصوئىمودؾق٣ّمؼػّٕض٥ّما

                                                           

 . 217ؼىاَذ الخىلُذ : (1)

ىٍش  املفذس هفعه : (2) ًُ218 . 

ىٍش  :  (3)  . 31:املفذس هفعه ًُ

ىٍش : بِشاب ما ٌؽيل مً ؤلفاً الحذًض :  (4) ًُ66 . 

(5)  
ُ
 . 1/57ـٌى في الىدى :لا

فاث:هخاب  (6)  . 124الخٍّش

 املفذس هفعه والصحُفت هفعها. (7)

ىٍش : الخفائق: (8) ًُ1/125 . 
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وهلّٔامم,(2)ب٦ّجاظ٦ّالممبوى٦ّازّٔفمايمػّٔامضبؽ٣ّمسؾ٧ّاظّٕض٨ّمماِّعّٕماظّٔيمجع٢ّم,(1)اظعّٕب

زػّٕيم,موػّٔامعومسؾق٥ّماَِّوإنمطوغًمضقودـبومّٝؽبؿكبعومدؾبإظبممبوالدؿـوداظؼوسّٓةممتصققّّؾبوظبماَِّمصننمب

٦ّازمورودػومؼبماظشعّٕمجبمحمؼبمع٦ّضّٝمآخّٕصّٕمب٥ّمظؽمبظيمبوظضّٕورةمؼبمع٦ّضّٝ,ماظّٔيموصّٟماٌلل

م.(3)ضّٕاءةمسؽّٕعيموسقل٧ّإظبممعلؿـّٓـبامؼبمذظ١ّممواظــّٕ

متؼّٓمبممممممممممم معو موخالصي مأنمب مؼبمثؾوتمأإم محبّٕفماىّٕ ماالدؿػفوعقيمسـّٓمدؾؼفو ظّٟم)عو(

مواردمؼبماظــّٕمؼبمأصصّّماظـص٦ّصموأبؾغفوم مسؾ٧ّمظغيماظشعّٕ,مب٢ّمػ٦ّ شريماظرتطقىمظقّٗموضًػو

م, ممع٤ّمذظ١ّمض٦ّلمأؼضو مطؿق٢ّم()سؾ٨ّماإلعوم م))م()مؼبمدسوء مَوَدقِّٔديمَوَرٓبيمٔاهليمؼا:

ـِفامَؤظؿام؟ِذُؽوَأمٔاَظِقَكماالُُْعوِرميِّأَلمَوَعِوالَي مٔظُطوِلمأِممَؤذٖدٔتٔه،ماْظَعذأبمظقِمأَلم؟َوَاِبؽيمٔضٗجَأمٔع

 .م(4)((؟َوُعٖدٔتٔهماْظَؾالٔء

موإممممممممم مإثؾوت مت٦ّجق٥ّ مع٤ّ ماعؿـع٦ّا مضّٓ ماظـق٦ّؼ٦ّن مطون مدالظقـبومم(ظّٟأ)ذا )عو(االدؿػفوعقي

مؼعّٓقبِّغمب; ماضطّٕارـبف٣ّ مإوغ٥ّ مؼؾفل مظؾفّٕوبممظق٥ّا ماظشوسّٕ مرأيمع٤ّمغب٢ّمع٤ّ مسؾ٧ّ سق٦ّبماظ٦ّزن

مسؾ٧ّمػّٔا مؼبممصننمبم;(5)اٌعـ٧ّماظضّٕورة ماظـوزّٕ مإنمب مإذ مذظ١ّ, مظؾقون مبوظلقوق ماالدؿّٓالل ب٦ّدعـو

موػ٦ّموج٦ّدماظؼّٕؼـيماظّٓاظيمسؾ٧ّمصبّٓمأنمبمٔيمجوععـبمآغًػووردتماظش٦ّاػّٓماظيتم مبقـفو معشرتًطو و

ماِّدؾوبماظيت مأحّٓ م)عو(,موػّٔا ماظـق٦ّؼ٦ّنمسؾ٧ّموج٦ّبمحّٔفمأادؿػفوعقي مظّٟ)عو(مؼّٔطّٕػو

صبودمدظق٢ّمظؾػّٕقمبنيماالدؿػفوعقيموا٦ٌّص٦ّظيم,مواظّٓظق٢ّمواضّّمإإظبمم٦ّن,مصف٣ّمؼلعؽبوعقيفاالدؿػ

م مصقؿو موع٦ّج٦ّد مذ٦ّاػّٓ, مع٤ّ مطوصقونموػ٨ّورد مصفؿو م, مواظلقوق ماٌعودظي ظؾقونمم)أم(

م(اٌعودظيمطؿومطوغًمإن)أم:ميؽــوماظؼ٦ّل;مظّٔامظػفوحّٔفمأإظبمموعقي)عو(مع٤ّمدونمايوجيادؿػف

االدؿّٓاللمبفومسؾ٧ّمهّٓؼّٓم)عو(ماالدؿػفوعقيممؾ٧ّمػؿّٖةماالدؿػفومماحملّٔوصيمميؽ٤ّومؼّٓلمسذًّٕر

 .م(6)اب٤ّمجينمضولعّٝمغؼقض٥ّمطؿوممعّٝمغظريهمطؿومؼّٕدؾبمع٤ّماًربؼيم,مصوظش٨ّءمؼّٕدؾب

                                                           

ىٍش  : ؼشح ؼافُت ابً الحاظب (1) ًُ,  ًِ  . 2/297:جذ: مدمذ هىس الحعً وآخٍش

ىٍش  : ؼشح ا (2)  . 6/99دب:وخضاهت لا ,  3/58لشض ي ِلى اليافُت:ًُ

ل الىالب الى كىاِذ إلا ًُ  (3) م مجاَذِشابىٍش  : مـى  . 149: ,جذ: ِبذ الىٍش

ماٌ  : (4)  . 558:املفباح , الىفّمي ىٍش :ٍُ , و  3/335بكباٌ لِا

ىٍش : امللاـذ الؽافُت: (5) ًُ8/97 . 

ىٍش  : الخفائق: (6) ًُ2/281 . 
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ؿبؼول:معوماظّٓظق٢ّمسؾ٧ّماإلوضّٓمؼؾبممممممممم ظق٢ّمع٦ّج٦ّدم:ماظّٓثؾوتمؼبمضّٕاءةمسؽّٕعيموسقل٧ّ,مضؾ

جوبيماظيتموردتمؼبماآلؼيماظالحؼيمدظق٢ّفبمسؾ٧ّماالدؿػفوم,مصؼولماإلمنقبوواضّّ,موػ٦ّماظلقوق,مصن

مممممم.ؼد٦ّرةماظـؾِنػ چٱ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ       پ  چ متعوظب:

مغص٢ّمممممممممم مإظبمموبفّٔا ماظـق٦ّؼيمؼبمض٦ّء :مبوظؼ٦ّلتؾ١ّماظـص٦ّصماظػصققيمتعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓة

مإ ماالدؿم)أظف(مثؾاتجيوز ماظٖل)عا( ميف ماظؾؾسموإػفاعقة مأعن مبشرط مواالخؿقار ؼضاحمعة

مممممدمذظكميفمغفجماظؾالشة.ورادمظورادُل

(: ادلسألت 
ْ
  الثبلثت: جٌاس اقرتاى خرب)كبد( بـ)أى

ماالصـعول        معــ٤ّ مصــع٢ّ ماإلم)طــود( ماىــؿؾي مسؾ٧ّ مؼّٓخ٢ّ مصقـّٕصّٝماظـــودكي دــؿقي,

مادــؿـب موؼؽــاٌــؾؿّٓأ مظ٥ّ, مأو معــ٤ّ موػــ٦ّ مغصـى, مع٦ّضّٝ مؼب مظـ٥ّ مخـربـبا ماًرب صـعولم٦ّن

م.(1)٣ّ(ممموٕمؼُؼواٌــؼوربي,مصؼ٦ّظـوم:م)طودمزؼّٓمؼؼ٦ّم(مععـوه:م)ضوربماظؼق

مغبًؾممممممممم مامسـبو مخربه موض٦ّع ماظـق٦ّؼ٦ّن معـّٝ معـ٢ّموضّٓ مع٤ّ ماٌعـ٧ّ, مؼب مؼـوزّٕه معو مسؾ٧ّ و

(مدبؾّٙمِّنم)أنؿبم;(ومعضورسـبومعؿفّٕدـبامع٤ّم)أنؿبوظغوظىمؼبمخربهمأنمؼؽ٦ّنمصعًؾصم;مظّٔام(2))سل٧ّ(

مم.م(3)اظػع٢ّمظالدؿؼؾولموم)طود(مع٦ّض٦ّعمظؾؼّٕبمصقؿّٓاصّٝماٌعـقون

مصؼّٓ(مؼبمخربم)طود(,مأضقليمسؾؿوءماظعّٕبقيمٕممتـّٝماظشعّٕاءمع٤ّمادؿعؿولم)أنؿبمسؾ٧ّمأنمبمممممم

ماظّٕجّٖؼع٤ّمػم:(4)مٌومضّٕروهمع٤ّمذظ١ّمض٦ّلمرؤبيموردتمبعّٚماظش٦ّاػّٓماظشعّٕؼيمزبوظػًي

مصقاِؿَؼمنمرولماظؾؾىمأِنٔعمىمممممضدمطاَددماٖعَقعدمعامَضنمَبردْممسػامٔعمممممممممم

                                                           

 . 7/119: )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففلًىٍش : (1)

ىٍش  :الىخاب :  (2) والىىاسخ في هخاب ظِبىٍه , د. خعام  ,517ـــــ1/515, وجىلُذ امللاـذ:3/75وامللخمب:, 3/12ًُ

 . 78الىُّمي:

(3)  
ُ
ىٍش : لا شاب:,  2/287ـٌى في الىدى : ًُ  )ابً ٌِّؾ( وؼشح املففل, 1/194واللباب في ِلل البىاء وإلِا

 . 1/338وؼشح ابً ِلُل :  ,1/515وجىلُذ امللاـذ: ,2/85وإلاًماح في ؼشح املففل:,7/119:

الش يء مصح ))وكىله )ًمصحا ( مً : , 172دًىاهه : , والبِذ في 3/75, وامللخمب:3/168ىٍش : الىخاب:ًُ (4)

 .)مصح( 1/485:الصحاح  ((مفىخا: رَب واهلىْ
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ماظشعّٕؼي,مصؼول:م))موطّٓتؾبممممممم مضّٕرمدقؾ٦ّؼ٥ّمأغ٥ّمربؿ٦ّلمسؾ٧ّماظضّٕورة مالمأصع٢ّؽبمأنؿبمهلّٔا

ّٓمذظ١ّمؼبم,موأطَّم(1)و((صوسًؾموؼؽ٦ّنموصوسًؾمطون:مض٦ّظ١ّمؼبم"طون"معـ٢ّم٥ِّّغمبمذعّٕ;مؼبمإالمصب٦ّز

م.م(2)مع٦ّضّٝمآخّٕمربؿفـبومبؾقًمرؤبيمأٌّط٦ّرمآغًػو

مأغمبمممممم مع٤ّمتعؾق٢ّمدقؾ٦ّؼ٥ّ مؼلت٨ّمعؼرتغـبوم٥ّمغب٢ّمؼظفّٕ مال مخربػؿو مؼبمأنمب مسؾ٧ّم)طون( )طود(

سّٓمبمذظ١ّمغ٦ّسـبومع٤ّمم(ػـم469:مت)اب٤ّمبوبشوذمبـ)أنؿب(مصفؿومعؿشوبفونمع٤ّمػّٔهماظـوحقيم,مإالمأنمب

اٌكوظػيمبقـفؿو,مذطّٕمذظ١ّموػ٦ّمؼ٦ّازنمبنيم)سل٧ّ(مو)طود(مع٤ّمحقٌماضرتانمخربػؿومبـ)أن(م

مرأؼؿفوموإذام,بـ"سل٧ّ"معشؾفيمػ٨ّمصنمنوماِّصعولمػّٔهمأخؾورمؼبم«أن»مرأؼًمصننؿبمؼول:))ص

مصؿـول.مبقـفؿوماظّٔيمظؾؿؼوربموأخ٦ّاتفوم"طودـ"بمعشؾفيم"سل٧ّ"مصننمسل٧ّمخربمع٤ّمربّٔوصي

ماظشوسّٕمض٦ّلم«طود»مؼبم«أنؿب»مذب٨ّء موج٥ّم)...(صفّٔامميصقومأنؿبماظؾؾ٧ّمر٦ّلمع٤ّمطودمضّٓ:

مال,مأخؾورػومؼبم"أن"متّٓخ٢ّمالم"وأخ٦ّاتفومطون"مِّنم";وأخ٦ّاتفومطونـ"ظماِّصعولمػّٔهمزبوظػي

م.م(3)((ؼؼ٦ّممأنؿبمزؼّٓمطون:مصب٦ّز

صلقؾ٦ّؼ٥ّمسؾ٧ّموص٠ّمػّٔاماظؿعؾق٢ّمضّٓمغب٢ّ)مطود(مسؾ٧ّم)طون(مؼبمسّٓممذب٨ّءمخربػؿوممممممممممم

مبـ)أنؿب مؼؿقبعؼرتغـبو مصّٕأؼ٥ّ مبوبؽبشوذ ماب٤ّؾب مأعو ماظشعّٕؼي, مسؾ٧ّماظضّٕورة ممف٥ّ( ماضرتانمخربمإظب و٦ّؼّٖ

طالمموؼؾّٓومظ٨ّمأنمبمسّٓممج٦ّازماضرتانمخربمطونمبـ)أن(,موػ٦ّم(,مإذمضّٕغ٥ّممبومطبوظػ٥ّ)طود(مبـ)أنؿب

دقؾ٦ّؼ٥ّمطالمممصؾقّٗاظّٓضيمواالدؿؼّٕاءماظؿوم,مإظبمماظؿعؾقؾنيمـمصقؿومطبّٙمعشوبفيم)طون(مـمؼػؿؼّٕ

(مظقّٗمضّٕورًةمذعّٕؼيمطؿوم;مِّنمبماضرتانمخرب)مطون(مبـ)أنؿبدؾقؿـبواب٤ّمبوبؽبشوذمتعؾق٢ّمدضقًؼو,موالم

تعوظبم:متؾوركمومؼبمض٦ّظ٥ّممطؿومرأىماظـوغ٨ّ,مصف٦ّمواردمؼبمصصقّّماظؽالمذػىماِّول,موالمممـ٦ّسـبوم

مػ چڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  چ سؾ٨ّماإلعوممم,موؼبمض٦ّل(4)مؼ37ع٤ّماآلؼي:مؼ٦ّغّٗد٦ّرة

(((م:)َصِنذؽبامَطونؽبمذظكب١َّمَطونؽبمَأْطؾؽبّٕؾبمعؽبؽقّٓؽبتكب٥ّكبمَأنؿبمؼؽبؿؿبؽبّّؽبماْظَؼ٦ّؿبمؽبمدؾبؾمبؿؽب٥ّؾب))(5)م.م

                                                           

 . 3/12الىخاب :  (1)

ىٍش  :  (2)  .1/237: )الىداط(, و بِشاب اللشآن  3/168املفذس هفعه :ًُ

م :  (3) دِعبت, جذ: د. خالذ ِبذ الىٍش
ُ
 . 353-2/352ؼشح امللذمت امل

ىٍش  : الىدىٍىن واللشآن :  (4) ًُ274 . 

ّبت بالمم :  . 6/288ؼشح )املّتزلي( :  (5) ه في ه وّىَ ه ٌعبّ وظبَّ  ,مما ًدشؿ إلاوعان ِلى بخفائه َى ظذ , و إلا العُّ

 .6/288)ظبب( , وؼشح)املّتزلي(:  145ـــــــ1/144ًىٍش: الصحاح:  بت : الّاس., والعُّ  العبت
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م          ماظؿعؾق٢ّ موج٥ّ مصننمبأعو مسؾ٧ّم)سل٧ّ( م)طود( مغب٢ّ موػ٦ّ مػ٦ّمماآلخّٕ مإظق٥ّ اظّٔيمدسو

مؼبمععـ٧ّماٌؼوربيم,مصـ)سل٧ّ(مٌؼوربيمحص٦ّلماظػع٢ّمؼبماٌلؿؼؾ٢ّم;ِّغ٥ّمؼّٓلم اٌشوبفيمبقـفؿو

بـ)أن(ماظّٓاظيمسؾ٧ّماٌلؿؼؾ٢ّم,أعوم)طود(مصف٨ّمٌؼوربيمم,مهلّٔاماضرتنمخربهم(1)سؾ٧ّمرؿّٝموتّٕج

مظّٔظ١ّمالمؼؼرتن موادّٝ(2)(بـ)أنؿبمخربهماظػع٢ّمؼبمايول مدؾق٢ّمؼبماظعّٕبقي موػّٔا مب٥ّمم, ادؿعون

مإذام))ماظعّٕبمذطّٕهماب٤ّمجينمضوئًؾو:اظعؾؿوءمؼبمتػلريماظؽـريمع٤ّمعلوئ٢ّماظـق٦ّماظعّٕب٨ّ,مضّٓم

م.مم(3)بقـفؿو((مايولمب٥ّموسؿّٕتمهلؿو,ماظشؾ٥ّمذظ١ّمـًعؽَّمبش٨ّءموذقؽؽبمفًذؾمب

اظضّٕورةماظشعّٕؼيمسّٓدفبمع٤ّماظعؾؿوءممظيمسؾ٧ّؾ١ّمعّٔػىؽبمدقؾ٦ّؼ٥ّمؼبمغب٢ّمتؾ١ّماٌللوضّٓمدممممممممم

,موأب٦ّم(8)اىّٕجوغ٨ّسؾّٓماظؼوػّٕم,مو(7),مواظػورد٨ّ(6),مواظّٖجقبوج٨ّ(5),مواب٤ّماظلّٕاج(4)عـف٣ّماٌربقبد

م.م(19),موشريػ٣ّم(9)وأب٦ّماظربطوتماِّغؾوري

ممممممممم ماظــّٕؼي ماظش٦ّاػّٓ مع٤ّ مؼبمسّٓد ماظرتطقيبمواردفب ماظـؿّٛ مػّٔا مأنمب مبوب٥ّمم-واي٠ّ وٕمؼؽ٤ّ

طـّٕمع٤ّموردمؼبمايّٓؼٌماظـؾ٦ّيماظشّٕؼّٟمؼبمأصؼّٓمم–حمبّٔظ١ّمدقؾ٦ّؼ٥ّموعؿوبع٦ّهماظشعّٕؽبمطؿومصّٕمب

مربؿّٓلب ماظـيبىب مض٦ّل معـفو مؼغؾىؽبمأنمايلّٓموطودمطػّٕـبا,مؼؽ٦ّنمأنؿبماظػؼّٕمطودم(:)))ع٦ّضّٝ

ماظلنب(11)ماظؼّٓر(( مع٤ّ مُأخّٕ مع٦ّاضّٝ مؼب ماالضرتان مػّٔا معـ٢ّ مورد ماٌطفمبّٕة,طؿو مػّٔامم,(12)ـي وجوء

                                                           

ىٍش  : لعان الّشب  (1)  )ِعا( .15/54:ًُ

 , ؤبى ِلي الؽلىبُني, دساظت وجدلُم:د. ًىظف ؤخمذ املىُىالخىوئتو , 7/124: )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففلًىٍش : (2)

:299 . 

 . 1/384الخفائق :  (3)

ىٍش  : امللخمب : (4) ًُ3/75 . 

ٌى في الىدى :  (5) ىٍش  : لـا ًُ2/287 . 

ىٍش  : خشوف املّاوي والففاث (6)  . 67:  , جذ: ِلي جىفُم الحمذًُ

ىٍش  : إلا  (7) ـــ  78ًماح الّمذي :ًُ  . 88ـــ

ىٍش  :  (8)  . 1/361: امللخفذهخاب ًُ

ىٍش  :  (9)  . 129ؤظشاس الّشبُت : هخاب ًُ

ىٍش  : الخىوئت : (18)  . 61 , ولشائش الؽّش: 1/98ب : , وامللشَّ  299ًُ

 .( 1848) 1/319: مفىفى ِبذ اللادس ِىا , جذ:,والذِاء للىبراوي 2/387اليافي :  (11)

ىٍش  : الىخاب املفىف في الاخادًض وآلازاس  (12) , (37378) 7/478:, جذ: هماٌ ًىظف الحىثؼِبت  , ابً ؤبيًُ

 2/29صحُذ البخاسي :و ,  1/133:  د. مدمذ ظُّذ ظالم اللدىاوي , جذ:, والعىت : ابً خىبل(37895) 7/555

 . 8/217واليافي : ,(4888) 4/272:,جذ:مدمذ مديي الذًً ِبذ الحمُذظجن ؤبي داوود و ( , 1815)
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مسؾ٧ّمض٦ّهل٣ّمبوٌـّٝمصؼولمشريمأغ٥ّمحؽ٣ّاظع٦ّاممزػّٕيمس٤ّمأب٦ّمعـص٦ّرماِّمغؼؾ٥ّاالضرتانمأؼضـبومصقؿوم

م.م(1)تّٓخ٢ّمعّٝم"طود"م((مو"أنؿب"مالم,مممي٦ّتمأنمزؼّٓمطودماظع٦ّام:موضوظً))م:

ماظعؽبمممممممممم ماظؽالم مؼب ماالضرتان مػّٔا مذ٦ّاػّٓ مَؾوع٤ّ مض٦ّظ٥ّ ماٌؾورك ماظشفقّٓم()٦ّي مصض٢ّ مؼب

مَأِنمَاْظَعٔػقُفمَظَؽاَدمَصَعٖفمَضَدَرمٔعٖؿِنمَأِجّرامٔبَلِسَظَممَاظؾَّٔهمَدٔؾقِلمٔصيمَاظٖشِفقُدمَاْظُؿَفأػُدمَعام:))وأجّٕه

مم.(2)((َاْظَؿاَلٔئَؽٔةمٔعَنمَعَؾًؽامَؼُؽوَن

متؼ٦ّؼ٣ّمم()اإلعومممؼّٕؼّٓممممممممممم ماظؼ٦ّلمبقونمأػؿقيماظعػوفموتّٕكماظؼؾقّّمواٌـؽّٕمؼبم بفّٔا

أنؽبقبمع٤ّمميؿـّٝمس٤ّمصع٢ّماظؼؾقّّمعّٝمضّٓرت٥ّمسؾق٥ّمظ٥ّمأجّٕممصلوضّّؽب,مأخالض٥ّتفّٔؼىمودؾ٦ّكماظػّٕدم

مادؿؾب مرفورةمذبوػّٓ مواظعػوفمػ٦ّ مبنيماظشفودة ماظشؾ٥ّ موظع٢ّموج٥ّ م مؼبمدؾق٢ّمآمتعوظب, شفّٓ

معالئؽيم٥ّطلغمبمظّٔظ١ّماظػوس٢ّمنمبإمحؿ٧ّمغػل٥ّ,مزعومماالغلونمأخّٔمظشّٓةموذظ١ّاظـػّٗموغؼوؤػوم))م

ماظعّػم,(3)اظـػّٗ((مرفورةمؼب مصػي مإنمب متؾ١ّمتّٕتؼ٨ّمبصوحؾفوإذ ماظّٔؼ٤ّمالمإظبممي ماٌالئؽي عـّٖظي

سؾ٧ّمذظ١ّمبودؿعؿولمعومؼّٓلماإلعومممؼػعؾ٦ّنماظؼؾقّّمأبّٓـبا,موتؼرتبمبلؾ٦ّط٥ّمع٤ّمصػوتف٣ّ,موضّٓمدلمب

تّٕكماظؼؾقّّمػ٨ّمصػيمواحّٓةمع٤ّمبنيمصػوتمطـريةممسؾ٧ّماٌؼوربيموػ٦ّماظػع٢ّم)طود(م,مشريمأنمب

خّٕ,مصؿ٤ّمذوءماالضرتابمع٤ّمدرجيماٌالئؽيمسؾق٥ّماعؿالكمصػوتمُأمّٔاهل;مهؾ٧ّماٌالئؽيمبفوضّٓم

مدرجيماظؼّٕبمهؿوجمنمبأمإظبم()ضبوءمعـ٥ّم(مؼبمخربم)طود(,مؼبمإوع٤ّمػـومطونمادؿعؿولم)أنؿب

هؼ٠ّمإظبممػّٔاماالضرتانمؼشريمس٤ّمأنمبصضًؾومم٠ّمبصػوتمُأخّٕم,مػّٔاحنيماظؿكّؾمذّٓمبأمتؽ٦ّنؽبمأنؿبإظبم

ماٌصّٓرؼيمتّٓلػّٔهماظصػيمؼبم م)أن( مؼعضؾبمسؾ٧ّماٌلؿؼؾ٢ّ;مِّنمب مإاٌلؿؼؾ٢ّ,موظع٢ّمعو ؼّٕادمّٓمػّٔا

منومؼؿ٣ّمؼبمؼ٦ّمماظؼقوعيموػ٦ّمعلؿؼؾ٢ّ,موػّٔامؼـودىمأجّٕماظشفودةمإموععؾ٦ّممأنمبمصػيم)اظشفقّٓ(,

وظعػقّٟمإمنومؼؽ٦ّنمع٤ّماٌالئؽيموبّٓرجؿف٣ّمؼبمؼ٦ّممصم;اٌلؿؼؾ٢ّإظبممقق٢ّماٌعـ٧ّ(ماظيتمتؾبذطّٕم)أنؿب

م,موػّٔامع٤ّمبّٓؼّٝماظؿؼوب٢ّماظّٓالظ٨ّ.وػ٦ّمعلؿؼؾ٢ّمايلوب

                                                           

مً ظىاَش اللامىط,  )وىد( , وجاط الّشوط 3/382لعان الّشب: ىٍش :وٍُ  )وىد( , 18/179تهزًب اللٕت :   (1)

ت مً املدللحن  .)وىد( 9/121:الضبُذي, جذ: مجمِى

 . 233/ 28ؼشح )املّتزلي( :  (2)

 . 4/483جىلُذ ههج البالٔت : (3)
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ماظعؽبمممممم ماظش٦ّاػّٓ مأَؾوع٤ّ م٦ّؼي مض٦ّظ٥ّ مأب٨ّمروظىمظعؼق٢ّم()ؼضـبو مَظُهمَصَلِحَؿِقُت:))(1)()مب٤ّ

مَؼِقَؿِرَقمَأِنمَوَطاَدمَأَظٔؿَفامٔعِنمَدَغٕفمٔذيمَضٔفقَجمَصَضٖجمٔبَفامٔظَقِعَؿٔؾَرمٔجِلٔؿٔهمٔعِنمَأِدَغِقُؿَفامُثٖممَحٔدؼَدًة

مَومٔظَؾٔعٔؾٔهمِإِغَلاُغَفامَأِحَؿاَػامَحٔدؼَدٕةمٔعِنمَتٔؽٗنمَأمَسٔؼقُلمَؼامَاظـَٖوأطُلمَثٔؽَؾِؿَكم:َظُهمَصُؼْؾُتمٔعقَلٔؿَفامٔعِن

م.م(2)((؟َظَظىمٔعِنمَأٔئٗنماَلمَومَاْظَلَذىمٔعَنمَتٔؽٗنمَأمٔظَغَضٔؾٔهمَجٖؾاُرَػامَدَفَرَػامَغاٍرإىلممَتُفٗرٔغي

,موػ٨ّم()مايودثيماظيتمجّٕتمبقـ٥ّموبنيمأخق٥ّمسؼق٢ّإظبم()اإلعومممؼشريمطالمممممممممم

مأربوبماظلىب مؼّٔطّٕػو مح٦ّادثمطـرية مع٤ّ ماإلذورةحودثي مؼب مواظؿورؼّْ ممرية ممسّٓلإظب أعريماإلعوم

ّٕارةمحبغب٧ّمايّٓؼّٓةمظقعؿربمسؼق٢ّم٥ّمضّٓمأسؾ٧ّمأغمبمضبرتق(مؼّٓلنبم)طودمأنؿبم,موض٦ّظ٥ّ()ماٌمعـني

م مبفوغورػو مإلؼّٔائ٥ّ م))م;ال مصقّٗمعـ٥ّماضرتبًمواغقبؿوم,مسؼق٢ّمجبل٣ّمتؿص٢ّمٕمايّٓؼّٓةمإذ

سؾ٧ّمتّٕاخ٨ّممفومتّٓلنبطونمعـودؾـبومإؼّٕادم)أن(;مِّغمبم;مظّٔام,مصػع٢ّماإلحّٕاقمٕمضبص٢ّ(3)بؾػقفو((

سؼق٢ّممع٤ّمذظ١ّمإحّٕاقؽباإلعومممؼؽ٦ّنمعّٕادؾبم,موالمميؽ٤ّمأنؿب(4)حص٦ّلماظػع٢ّموهؼقؼ٥ّمؼبماٌلؿؼؾ٢ّ

م;.(م,موالمذ١ّمؼبمذظ١ّ.غػل٥ّ:م)ث٣ّمأدغقؿفومع٤ّمجلؿ٥ّ.م()اإلعومممواظّٓظق٢ّمسؾ٧ّمذظ١ّمض٦ّل

نماصرتضـوهمذغؾـبومصؾقّٗمجّٖاؤهماإلحّٕاقم,موظّٔامٕمؼؿّٓاصّٝماٌعـقون,مّٔغى,موحؿ٧ّموإِّغ٥ّمٕمؼؾب

مدلمب مسؼق٢ّمُضمصودؿعؿولم)طود( ماضرتبًمع٤ّمجلّٓ مإمنو مايّٓؼّٓة مجعؾ٥ّمّٕبـبسؾ٧ّمأنمب مممو مذّٓؼّٓـبا و

مع٤ّم ماظػع٢ّ مضّٕب مذّٓة م)) مسؾ٧ّ متّٓل ماظيت مدالظي)طود( معّٝ مؼؿػ٠ّ موػّٔا محبّٕارتفو ؼشعّٕ

                                                           

ِبي والبِِلُُل ب( (1
َ
ًِ  ًُ ؤ اِؼِم ْب ََ  ًِ َظِذ ْب

َ
ُذ ؤ

ْ
 ِبي

ُ
اِوَمت

َ
بً ِبذ املىلب بً َاؼم بً ِبذ مىاف ابً كص ي. وؤمه ف

 ًُ ْبِذ مىاف ْبً كص ي.   ؤىنى َِ
ً

ذ ولم ًٌض اظمه في الجاَلُت وإلاظالم ِلُال ى با ًٍض   خى ؤمحر املامىحن )ؤ, َو
ُ
مه ( ل

ًَّ ؤبُه ووان ؤو  مً ؤمحر املامىحن بّؽش ظىحن. ؤِلم كَشؾ بإًامها  ظًؤسخمه هللا بّؽش ظىحن وظّفش مً ظّفش  ظ

ا ومشالبها وؤوعابها. ففُذ اللعان, ؼذًذ الجىاب وكذ كاٌ سظٌى هللا) ذ بوي ؤخبً خبحن ؤ( لّلُل ًا ومأزَش با ًٍض

اِلب فُمً ؤخشط مً بني َاؼم  خبا " للشابخً منى وخبا " ملا هىذ ؤِلم مً خب ِمي بًان.
َ
ووان ِلُل ْبً ؤبي و

 ًَ اط ْبً ِبذ املىلب.هش بَّ َّ ْ
ى بْذس فؽهذَا وؤظش ًىمئٍز ووان ال ماٌ له ففذاٍ ال

َ
ووان في خلب   ا مْ املؽشهحن ِبل

 ٌُ اَن ظىت  فىن ببني ِلُل,ّشَ وؤوشافها ظماِت ًىدعبىن بلُه  َُ ِبي ُظْف
َ
ًِ ؤ  ب

َ
اِوٍت َّ ِت م

َ
ِمَي ِفي ِخالف َِ وكذ جىفي بّذ ما 

الم : 33ــــــــــ4/31ٌ(. ًىٍش : الىبلاث الىبري: 68)  . 443ـــ 4/242 , ولِا

 

))الذهف: املشك املالصم; واملٍشن دهف, هإهه كذ كاسب الزَاب((. معجم ملاًِغ  , 11/245ؼشح )املّتزلي ( : (2)

ىَظم بها, والجمْ مىاظم ومُاظم. ًىٍش: لعان  ,)دهف(2/384اللٕت: ًُ املِعم : امليىاة ؤو  الحذًذة التي 

 )وظم(.12/636الّشب:

 . 3/383جىلُذ ههج البالٔت :  (3)

ت في ههج البالٔت: (4  . 285( ًىٍش: الجملت الخبًر
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مذب٨ّء)أنؿب(1)اظ٦ّض٦ّع(( ماإل,ظؽ٤ّ موسّٓم ماظرتاخ٨ّ مدالظي مأسط٧ّ ماالدؿؼؾول مسؾ٧ّ ماظّٓاظي حّٕاق,م(

موبفّٔامٕمؼؿّٓاصّٝماٌعـقون;مععـ٧ّماظؼّٕبماٌػف٦ّممع٤ّ)طود(,موععـ٧ّ)أنؿب(ماظّٓاظيمسؾ٧ّماالدؿؼؾول.

ظق٥ّماضطّٕارؽبماظشوسّٕمطؿومؼبمخربم)طود(مٕمؼؽ٤ّماظّٓاس٨ّمإ(مذطّٕم)أنؿبم٤ّمأنمبؿؾقمبؼموع٤ّمػّٔامممممممم

مأنمبمسؾؿـوموضّٓسؾّٓماظؼوػّٕماىّٕجوغ٨ّ:م))مضولماب٢ّمظؾقونمدالظيماظؼّٕبموذّٓت٥ّ,موؼبمػّٔمضق٢ّ,

,م(2)اظ٦ّج٦ّد((مذورفمضّٓم٥ّأغمبموسؾ٧ّماظ٦ّض٦ّع,مع٤ّماظػع٢ّمضّٕبمذّٓةمسؾ٧ّمؼّٓلمبمِّنؿبمع٦ّض٦ّع"مطود"

م.م(3)آخّٕونمسؾؿوءفباٌعـ٧ّموأطّٓمػّٔام

ومالمامسـبو;مِّنمبماالد٣ّمؼؽ٦ّنمصعًؾمأنؿبماذرتطماظـق٦ّؼ٦ّنمؼبمخربهوضّٓمؼؽ٦ّنمع٤ّمأج٢ّمػّٔامممممممم

مم.(4)ّٔاماذرتر٦ّاموض٦ّعماظػع٢ّمؼبمخربهالمدالظيمصقفومسؾ٧ّماظّٖع٤ّمطؿومػ٦ّمععؾ٦ّم,مهل

بعّٚم,موظقّٗمطؿومغؾبؼ٢ّمس٤ّمطالمماظعّٕبمغظؿـبوموغـّٕـباّٛمذوئّٝمؼبم٥ّممَنغمبممأاتضّّمممومتؼّٓقبمممممم

م(5)بلغ٥ّمتّٕطقىمالمؼؼ٦ّظ٥ّمسّٕب٨ّ!ماظؾغ٦ّؼني مصننمب;مظّٔا ماظـؿّٛمم مصقؿومطبّٙمػّٔا غؼّٙماالدؿؼّٕاء

إظبممواضّّفبموجؾ٨ّموالمميؽ٤ّمردنبهمأومغؼض٥ّ,موػّٔامعومجع٢ّمسب٦ّؼنيمآخّٕؼ٤ّمضبؿؽؿ٦ّناظـق٦ّيم

:مضول,مواب٤ّمعوظ١ّماظّٔيم(6)عـف٣ّماب٤ّمؼعقّ٘ؼ٤ّمج٦ّازهمؼبماظلمبعيمواالخؿقور,متؾ١ّماظـص٦ّصمعؼّٕر

:م))موػ٦ّمممومخػ٨ّمسؾ٧ّمأطـّٕماظـق٦ّؼنيمأسينموض٦ّس٥ّمؼبمطالممالمضّٕورةممصق٥ّمواظصققّّمضول

ومبـ"أن"موظّٔظ١ّمٕم"مأطـّٕموأذفّٕمع٤ّموض٦ّس٥ّمعؼّٕوغـبوض٦ّس٥ّمشريمعؼّٕونمبـ"أنؿبمج٦ّازموض٦ّس٥ّمإالمأنمب

م(( ما(7)ؼؼّٝمؼبماظؼّٕآنمإالمشريمعؼّٕونمبـ"أن" ومًربمعؼرتغـب,موطّٔظ١ّمؼبمغفٍماظؾالشيمصؼّٓمورد

مأطـّٕبـ)أنؿب ما(8)( موأطّٓ ممظؼ٦ّلؽب, ماٌللمغب٢ّبّٕصّٚ متؾ١ّ مسؾ٧ّ مواموؼضـبأماظضّٕورةظي مب٤ّؾباظّٕض٨ّ,

                                                           

لم ِلُه:ؤبى فهش مدمىد مدمذ ؼاهشدالئل إلاعجاصهخاب  (1) ىٍش : الضمً الىدىي  275:  , الجشظاوي, كشؤٍ ِو , وٍُ

 . 185في اللٕت الّشبُت, د. وامل سؼُذ :

 . 275دالئل إلاعجاص :هخاب  (2)

ىٍش  ؼشح املففل (3) ذ: 1/99, وامللشب : 7/119:  )ابً ٌِّؾ( ًُ  .285ــــــــ1/284, وؼشح الخفٍش

ىٍش  : الىخاب :  (4) ه) ,وؼشح 3/11ًُ  .185, والضمً الىدىي : 1/99, وامللشب : 3/282: (العحرافيهخاب ظِبٍى

ى س  9/349دب :ىٍش  : خضاهت لا ًُ  (5) معي . ي ؤَو  ؤبي ِمشو ولـا

ىٍش  : ؼشح املففل (6)  . 7/121:)ابً ٌِّؾ(ًُ

 . 159ؼىاَذ الخىلُذ : (7)

ىٍش  : ؼشح )املّتزلي(:  (8) ًُ8/287  ,9/269 ,19/257 . 
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اظّٓطؿ٦ّرمربؿ٦ّدمصفولممأؼضـبومػّٔاموتؾقـب٧ّ,م(1)واظلق٦ّر٨ّم,زػّٕيوخوظّٓماِّم,مش٦ّغ٨ّواُِّم,سؼق٢ّ

م.(3)غفٍماظؾالشيع٤ّمموجوغؾـبّٓطؿ٦ّرمسؾ٨ّمسؾّٓماظػؿوحمؼبمدرادؿ٥ّمدؿوذيماظ,موُأ(2)احملّٓثنيمع٤ّ

اظشعّٕمطؿوممعيمواالخؿقورموظقّٗموضًػومسؾ٧ّػّٔاماالضرتانمصب٦ّزمؼبماظلمبمأنمبممممومتؼّٓمبمؼظفّٕمممممم

ماظـق٦ّؼني. مع٤ّ مسّٓع٥ّ,مممذػىمصّٕؼ٠ّ ماظؼّٕبمع٤ّ مذّٓة مبقون ماالضرتان مػّٔا ماظؾوسٌمسؾ٧ّ وطون

صشّٓةماظؼّٕبمع٤ّمسّٓع٥ّمأوماظرتاخ٨ّمؼبمحص٦ّلماظػع٢ّمػؿوماظػقص٢ّمؼبمت٦ّجق٥ّمػّٔاماالضرتانمطؿوم

م.٦ّؼيػّٔامؼبماظش٦ّاػّٓماظعَؾماتضّّ

م

جيوزمتعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓةماظـق٦ّؼيمسؾ٧ّماظـق٦ّماآلت٨ّ:ممصبىمعومتؼّٓمبممط٢ّىبإظبمموادؿـودـبامممممممممم

مبـ)أِن ماضرتانمخربم)طاد( مواالخؿقار ماظزعينميفماظلعة ماظػارق مظؾقان يفمحتؼقماخلربم،م(

اظشواػدماظــرؼةماظػصققةمورودمإىلمماادؿـاّدإرادةمذدةمضربماظػعلمعنماظوضوعممزؼادةممسؾى

م.سنماحلدؼثماظـؾويماظشرؼفموطالمماظعربصضًؾاممعنمغفجماظؾالشةمدةمظذظكادلمؼِّ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

ىٍش  (1)   , 1/295, واملعاِذ : 4/228ؼشح الشض ي ِلى اليافُت :  :ًُ
ُ
وؼشح  ,278ــــــ1/276ؼمىوي:وؼشح لا

ذ: مْ الهىامْ :,1/284الخفٍش  . 476ــــــ1/474َو

ىٍش  :  (2) ي الىدى الّشبي, الىدى الّشبي ,دساظت معخفُمت لٍاَشة الاظدؽهاد بالحذًض ففي  الىبىي  الحذًضًُ

ت لل   . 189:  ىاسدة في ؤهثر ؼشوح ؤلفُت ابً مالًخادًض الودساظت هدٍى

ت في ههج البالٔت:(3  .285( ًىٍش : الجملت الخبًر
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م

م

م

م

 

 

 

  ادلسألت
 
 الزابعت: جٌاس اقرتاى خرب )لعل

ْ
ب( بـ)أى

ً
  :(1)( أً ًقٌعو فعال هبضي

)إنمب(,ماخؿؾّٟماظؾغ٦ّؼ٦ّنممفيمبوظػع٢ّمؼعؿ٢ّمسؿ٢ّؽبع٤ّماظـ٦ّادّْمايّٕصقيماٌشؾمبحّٕفم(م)ظع٢ّمب      

مىمو)اظالم(مصق٥ّ٥ّمحّٕفمعّٕطَّظؾصّٕؼ٦ّنمأغمب,مصريىماواظرتطقىؾبمواظـق٦ّؼ٦ّنمصق٥ّمع٤ّمحقٌماظؾلورُي

م.م(4)طـّٕماظـق٦ّؼنيأإظبممغؾبلى,موػ٦ّمعوم(3)بلورؿ٥ّإظبممحنيمذػىماظؽ٦ّصق٦ّنمسؾ٧ّ,م(2)زائّٓة

واظؿعؾق٢ّ,مواظؿؿينم(مٌعونمعؿعّٓدةمعـفو:ماظرتج٨ّ,موا٦ًّف,مواظؿ٦ّضّٝ,موؼّٕدم)ظع٢ّمبممممممممم

ٌُؿؿبؽكب٤ّماظؼوب٢ّم,(5)ذػوق,مواظش١ّ,مواظؿقؼق٠ّ,مواإلواظطؿّٝ وػ٦ّمؼبمتؾ١ّماٌعوغ٨ّمإمنومؼّٓخ٢ّمسؾ٧ّما

م.(7)ذػوق٨ّمواإلظرتجقبافومإظبمّٕجع٦ّنمػّٔهماٌعوغ٨ّمطؾَّواظؾصّٕؼ٦ّنمؼؾبم.م(6)ظؾؿقّؼ٠ّ

ومؼؽ٦ّنمصعًؾموػ٦ّمحّٕفمؼـصىماالد٣ّموؼّٕصّٝماًرب,موؼشرتطماظـق٦ّؼ٦ّنمؼبمخربهمأنؿبممممممممم

مع٤ّ)أنؿبومذبّٕمبعضورسـب ماالضرتانم,م(دـبا ػّٔامؼبمدعيماظؽالم,مأعومؼبماظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقف٦ّزمػّٔا

                                                           

 مجيء خبر )ل (1)
ً

ت ا لِغ لشوسة مالًُ ّل( فّال ى الخبر. ُث املعإلت رهش  ي, لىىن ؼٍّش  َىا الجفاق املىلْ َو

ىٍش :   (2) )املعإلت  1/218: في معائل الخالف وإلاهفاف,  135, والالماث :  3/332الىخاب:و ,  1/89الّحن :هخاب ًُ

 . 579, والجنى الذاوي:(26

ىٍش  : إلاهفاف (3) , والجنى 8/88: )ابً ٌِّؾ(, وؼشح املففل(26)املعإلت  1/218/219: في معائل الخالف ًُ

 . 579الذاوي:

ىٍش : الجنى الذاوي: (4) ًُ579 . 

ىٍش  : مٕني اللبِب : (5)  . 1294-3/1291, وجمهُذ اللىاِذ: 379ًُ

ىٍش  : ؼشح ابً ِلُل : (6)  . 3/1293,و جمهُذ اللىاِذ: 1248 /3, واسحؽاف المشب : 1/388ًُ

ىٍش  : (7)  . 1/488َمْ الهىامْ :, و  3/1382جمهُذ اللىاِذ: ًُ
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.م(1)أصع٢ّ((مأنؿبمسلقًم:مبـّٖظيمأصع٢ّ,مأنؿبمَظعؾخمل٨ّم:وأؼضـبماظشعّٕمؼبمصب٦ّزموضّٓضولمدقؾ٦ّؼ٥ّ:م))

ماٌربد معـف٣ّ ماظعؾؿوء مع٤ّ معبّٝ مػّٔا مسؾ٧ّ ماظلّٕاجم,(2)ودور مواظّٖزبشّٕي(3)واب٤ّ مواب٤ّم(4), ,

م.(5)(ػـ729:مت)اظصوئّٞ

ًمَؾذػوقم,مصقؾبؿكبفؿومظؾرتج٨ّمواإلصنمػّٔاماالضرتانمبويؿ٢ّمسؾ٧ّم)سل٧ّ(م٢ّ٦ّماظـق٦ّؼوضّٓمسّؾممممم

ؼؽ٦ّنمامسـبوممص٢ّمؼبمخربػومإعومأنؿباِّم(;مِّنمب)أنؿبـ)ظع٢ّ(مسؾ٧ّم)سل٧ّ(مؼبمج٦ّازماضرتانمخربػومب

,موبفوم(,مطؿومحؾبؿؾًم)سل٧ّ(مسؾ٧ّم)ظع٢ّ(مؼبماظعؿ٢ّمبـ)أنؿبمعؼرتٍنمصّٕضًبومأومصعًؾومعضورسـبومشريؽب

سؿ٢ّماظـصىمواظّٕصّٝ,مإظبممس٤ّمسؿ٢ّماظّٕصّٝمواظـصىمسؾ٧ّماظرتتقىضّٓمخّٕجًمم)سل٧ّ(متؽ٦ّنم

م)ظع٢ّقب(صقؾب ماظـصىمواظّٕصّٝمسؾ٧ّماظرتتقىمع٤ّ مسؿ٢ّ معؼرتضي موسلوكموسلوه, ,م(6)ؼول:مسلويؽب

م.(7)وػّٔامع٤ّمضؾق٢ّماظؿؼورضمؼبماظؾغيم

وممومؼـؼّٚمت٦ّجق٥ّمػّٔاماالضرتانمسؾ٧ّماظضّٕورةماظشعّٕؼيمورودهمؼبمع٦ّار٤ّمطـريةمع٤ّممممممممممم

مب١ّمؼـؿػّٝؽبمحؿ٧ّمدبؾّٟؽبمأنؿبمظعؾ١ّ(:م)))مربؿّٓلبمـيماظـؾ٦ّؼيماظشّٕؼػي,مع٤ّمذظ١ّمض٦ّلماظـيبىباظلنب

م))إمنووض٦ّظ٥ّ)م,(8)آخّٕون((مب١ّموؼضّٕمأض٦ّام, موظع٢ّمإظ٨ّ,مدبؿصؿ٦ّنموإغؽ٣ّم,بشّٕفبمأغوم(:

عّٕوؼوتمأئؿيممطؿومجوءمؼبمع٦ّاضّٝمعؿعّٓدةمع٤ّ,م(9)بعّٚ((م٤ّعكبم٥ّقفؿكببكبمأي٤ّمؼؽ٦ّنؽبمأنؿبمبعضؽ٣ّ

م.(11)أؼضـبومس٤ّمورودهمطـريـبامؼبمطالمماظعّٕبصضًؾومم,(19)(أػ٢ّماظؾقًم)

                                                           

 . 3/168الىخاب :  (1)

 

ىٍش : امللخمب :  (2) م ؼمخي)سظالت ماظعخحر  3/74ًُ ت(, ظّذ ِبذ الىٍش , والىىاسخ في ههج البالٔت)دساظت هدٍى

 . 115مخىىوت(:

 ًىٍش:  (3)
ُ
 . 2/287ـٌى في الىدى : لا

ىٍش  (4)  . 5/345دب :, وخضاهت لا  8/86: ؼشح املففل)ابً ٌِّؾ(  : ًُ

ىٍش  : اللمدت (5)  . 2/539:  في ؼشح امللحت, جذ :ببشاَُم بً ظالم الفاِذي ًُ

ىٍش  : الىخاب: (6)  . 1/242, والىدى الىافي: 283, ومٕني اللبِب:  1/77, وؼشح اليافُت الؽافُت: 2/375ًُ

 . 234:  الىدى الّشبي, ؤخمذ مدمذ ِبذ هللاالخلاسك في ًىٍش: ٌاَشة  (7)

 . (14592)6/6:( , وهجز الّماٌ 2864)3/112بي داوود:ؤ( , وظجن 1295) 2/81حُذ البخاسي:ص (8)

 .(3583) 3/381ي داوود: بؤ( , وظجن 6967) 9/25صحُذ البخاسي:  (9)

ىٍش  : الىافي (18)  . 6/29,  21/33: , الفُن الياؼاويًُ

ىٍش  : دس  (11)  . 686ــــــــــ 1/2/684اظاث لظلىب اللشآن :ًُ
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ماظعؽبمممممممممم ماظؽالم مؼب ماالضرتان مػّٔا مذ٦ّاػّٓ ماٌؾورؽبَؾوع٤ّ م)٦ّي مكمض٦ّظ٥ّ مؼبما٦ًّارج حنيم(

مهؽق٣ّؽبأ ـََكمَجَعْؾَتمٔظَممَضِوُظُؽِممَوَأٖعاماظّٕجول:))مغؽّٕوا ـَُفِممَومَبِق مَصِنٖغَؿامَاظٖؿِقٔؽقِممٔصيمَأَجاًلمَبِق

ـَٖؾَتمَومَاْظَفأػُلمٔظَقَؿَؾٖقَنمَذٔظَكمَصَعْؾُت مَػٔذٔهمَأِعَرمَاْظُفِدَغٔةمَػٔذٔهمٔصيمُؼِصٔؾَحمَأِنمَاظؾََّهمَظَعٖلمَومَاْظَعأظُممَؼَؿ

ـَِؼاَدمَومَاْظَققِّمَتَؾٗقِنمَسِنمَصَؿِعَفَلمَلْطَظأعَفأبمُتِمَخَذماَلمَومَاْظُلٖعٔة م.م(1)((َاْظَغيِّمٔظَلٖوِلمَت

مأجًؾإظبمم(شريمطالع٥ّم)ؼؾبمممممممممم ومهلو,موػ٦ّمج٦ّابمضضقيماظؿقؽق٣ّموآٌّةماظيتماذرترفو

٥ّمبلغمبرادمبقونمذظ١ّممممإمنومأظؾك٦ّارجماظّٔؼ٤ّمدلظ٦ّامس٤ّماهلّٓفمع٤ّموراءمتعقنيمػّٔهمآٌّةم,مصوإلعو

رتكمػّٔهماِّعيمؼبمػّٔهماهلّٓغيماظيتمؼؿ٦ّضّٟمصقفوماظؼؿولمصقؾبمتصؾّّؽبمؼّٕج٦ّمآمدؾقوغ٥ّموتعوظبمأنؿب

اي٠ّ,مإظبمماهلّٓىمواظّٕج٦ّعإظبمممخّٔمسؾقفوماظطّٕؼ٠ّصؾقفو,موالمؼؾبهلوماًقورمؼبماظـظّٕمصقؿومؼؾب

متؼؾ٢ّؿبص مٕ ماظع٦ّدةمنذا مع٤ّ مبعّٚماظـوس معـعـو مضّٓ مغؽ٦ّن ماِّج٢ّ مأو مآٌّة ممتؾ١ّ ,م(2)اي٠ّإظب

ذظ١ّمربؿ٦ّلمسؾ٧ّمم(مإمنومجوءمعؿلووًضومعّٝمتعؾق٢ّماظـق٦ّؼني,مبلنمب(مؼبمخربم)ظع٢ّقبصودؿعؿولم)أنؿب

مم)سل٧ّ(م;مِّن مآمسّٖمباإلعوم ػّٔامإظبمماالدؿـودمأغ٥ّمبوإلعؽون,مسؾ٧ّمموج٢ّمبمؼبمععّٕضمرجوء

مذػىمإماظشوػّٓمؼبماالدؿّٓاللمسؾ٧ّ معو مظؾؿعؾق٢ّموػ٦ّ م)ظع٢ّ( ماِّخػّ٘مواظؽلوئ٨ّذب٨ّء ,م(3)ظق٥ّ

ماظيتمأدقبتمإظبدؾوبماِّبقونمدقوقمؼبمم()صلقوقماظـّٙمطػق٢ّمبؿلطقّٓمذظ١ّماٌعـ٧ّم,مصف٦ّم

ضّٓمعبّٝمبنيمععؽـب٨ّماظّٕجوءمواظؿعؾق٢ّمؼبمدقوقمم()اإلعوممموبفّٔامؼؽ٦ّناذرتاطمتؾ١ّماهلّٓغيم,م

مواحّٓ.

مممممممممم ماالضرتانمؼبمع٦ّضّٝمآخّٕمع٤ّمغفٍماظؾالشيمأؼضـبو مػّٔا إظبم()طؿوبمظ٥ّممؼبوضّٓمجوء

مم.(4)((َظَك،مَواظٖلاَلُم َوَظَعؾِّيمَأالَّمَأُطوَنمَذٖرمُواَلٔتَك,مضولمصق٥ّ:م))أذربقفونمسؾ٧ّم٥ّسوعؾ

مبـ)أمممممممم ماضرتانمخربم)ظع٢ّ( مؼؾبنؿبإنمب مواظــّٕ مع٤ّماظشعّٕ مؼبمع٦ّاضّٝمطـرية ماظؼ٦ّلمحبؿ٢ّم( ؾعّٓ

ماظشعّٕؼياٌلل مسؾ٧ّماظضّٕورة مضّٕمبهلم;ظي مع٤ّماظـق٦ّؼنئّا مسّٓد ماالضرتانممر مػّٔا ؼبماظشعّٕمو٦ّؼّٖ

                                                           

ى مخشط الىفغ مً الحلم ًلاٌ : هٍام ظمْ هٍم, ولا 8/183ؼشح )املّتزلي( :  (1) خزث بىٍمه ؤي بمخشط ؤَو

ىٍش : الصحاح ًُ عه, 
َ
 . )هٍم( 2823ـــــ5/2822:هف

ىٍش  : ؼشح )املىظىي( : (2)  . 2/263: البالٔت , وجىلُذ ههج 2/351ًُ

ىٍش : الجنى الذاوي: (3)  . 379, ومٕني اللبِب : 588ًُ

 . 14/33ؼشح )املّتزلي( : (4)
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امورودهمطـريـبإظبممذػىماب٤ّمػشوموم,(1)ومؼبماظــّٕامؼبماظشعّٕمضؾقًؾاظّٕض٨ّمطـريـبمسّٓمبهمواظــّٕ,مصؼّٓ

,مم(2)ومهلومسؾ٧ّم"سل٧ّ"م((ن"مطـريـبامغبًؾ))موؼؼرتنمخربػومبـ"أصؼول:م,٥ّمؼبماظشعّٕوٕمطبصقب

م٥ّدؾق٣ّ;مِّغمبػّٔامعـفٍم,مو(3)خّٕونمعطؾًؼومع٤ّمشريمبقونمحؽ٣ّماظؽـّٕةمأوماظؼؾيسؾ٧ّمحنيمج٦ّزهمآ

٥ّم,موالمذ١ّمؼبمأغمب(4)وراءه((مشوؼيمالمعومصّٔظ١ّماظؼقوسمؼبموض٦ّيماالدؿعؿولمؼبماظش٨ّءمصشوم))مإذا

أضقليماظـق٦ّؼنيم٥ّمجوٍرمسؾ٧ّموص٠ّمس٤ّمأغقبصضًؾوممؼبمسّٓدمع٤ّماظش٦ّاػّٓ,مضّّادؿعؿولمذوئّٝمطؿوماتقب

مصوظؼقوسمسؾق٥ّمجوئّٖ.مم;مظّٔاوض٦ّابطف٣ّ

مأنمبممممممممم مذطّٕه مصبّٓر ماٌمومبموممو مظؾؿصّٓر ماإلسّٕاب٨ّ ماظؿ٦ّجق٥ّ مؼب مزبؿؾػي مآراءـب لمظؾـق٦ّؼني

مظـ)ظع٢ّ(,مصؼق٢ّ مطلغ١ّمغصى,مع٦ّضّٝمؼبم()أنؿبـصم,ػ٦ّمسؾ٧ّماظؿشؾق٥ّمبـم)سل٧ّ(م:اظ٦ّاضّٝمخربـبا

ماإلم,(5)تػع٢ّمأنؿبمضوربًم:ضؾً مسؾ٧ّ مظؾؿؾوظغيوضق٢ّ: مبوٌصّٓر م(6)خؾور ماظؽالمم, مؼب وضق٢ّ:

معـًؾصم,ربّٔوف مؼ٦ّظـو مضبػّٜ مأنؿب مآ مظع٢ّ متؼّٓؼّٕ:و: مسؾ٧ّ محػّٜمماظعّٕاق, مصوحى مآ ظع٢ّ

ممممم.(8)اىورمبندؼوطمىؽبغؾبصكبموضق٢ّم,(7)اظعّٕاق

,موسّٓمبمم(9)ضل٣ّمع٤ّماظعؾؿوءمتؾ١ّماظؿؼّٓؼّٕاتمظؽـّٕةماظش٦ّاػّٓماظ٦ّاردةمؼبمػّٔاماالضرتانموٕمؼّٕتِّٚممم

شريماظؼقوسم,موسّٓمبماظّٓطؿ٦ّرمصوض٢ّماظلوعّٕائ٨ّمػّٔاماالضرتانمع٤ّمضؾق٢ّماظؿعؾرياتماظػصققيمسؾ٧ّم

متلوؼؾ٥ّمزفورهم,مطؿومأنقبّٔظ١ّمىوزمإِّغ٥ّمظ٦ّمطونمطم;دؼوطمحّٕفماىّٕمؼؼؾ٢ّمسّٓقبػومسؾ٧ّمإصؾ٣ّم

                                                           

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت : (1)  . 488, و 1/392, وخاؼُت الفبان  2/446ًُ

ىٍش: ,  379مٕني اللبِب :  (2)  . 5/345دب :خضاهت لا ٍو

ىٍش   (3)   3/1383: جمهُذ اللىاِذ :ًُ
ُ
ذ : , و  1/298ؼمىوي : , وؼشح لا و َمْ الهىامْ  ,  1/297ؼشح الخفٍش

  . 1/622والىدى الىافي :  1/492:

 . 1/126الخفائق: (4)

ىٍش :  (5) د. ؤخمذ بً ظُّذ بً مدمذ  , الهشوي, دساظت وجدلُم:ظفاس الففُذهخاب ب, و   3/168الىخاب : ًُ

 . 1/327: كؽاػ

 . 283ــ 282:ااملبالٕت وؤهماوه, وؤبيُت  122, والجملت الّشبُت جإلُفها وؤكعامها: 3/189( ًىٍش : الخفائق:(6

ىٍش  : الخزًُل والخىمُل : (7) ًُ5/157 . 

ىٍش  : مٕني اللبِب :  (8) ًُ43 . 

ىٍش  :  (9)  . 282-281:املفذس هفعهًُ
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مالمعؼوربيمصق٥ّ مؼصّّمتؼّٓؼّٕهمؼبممأغ٥ّمظقّٗمط٢ّنبم,مسؾ٧ّم(1)سؾ٧ّمععـ٧ّم)ضورب(مالمؼصّّمصقؿو عو

 .مم(2)سّٕابموتػلريماٌعـ٧ّموععـوه,مإذمٔيمصّٕقمبنيمتؼّٓؼّٕماإلسّٕابمتصّّمدالظؿ٥ّماإل

مؼؿص٢ّمخبربم)ظع٢ّقبممممممممم مأنمبوممو مٌؾؽبم( وض٦ّعمم٥ّعـعم(3) ػـ(326:عونم)تّٕؿباظـق٦ّؼنيمغلؾ٦ّا

مخربـب ماٌوض٨ّ مظ٥ّاظػع٢ّ مؼِّغمبم;(4)ا ماظّٕعوغ٥ّ٨ّ مس٤ّ موغؾبؼ٢ّ معلؿؼؾ٢ّ, موػ٦ّ ماظّٕجوء مسؾ٧ّ :مت)ّٓل

مظعؾ٥ّ:موؼؼ٦ّظ٦ّنمو:م))ضوئًؾم(ػـ516:مت)ايّٕؼّٕيمهأطّٓػ٦ّمعوم,مو(5)اظؼ٦ّلمبفّٔامأؼضـبوم(ػـ384

مأنؿبماظؽالممووج٥ّماٌعورضي,مس٤ّموؼـؾهماٌـوضضيمسؾ٧ّمؼشؿؿ٢ّممبومصقؾػظ٦ّنمضّٓم,موظعؾ٥ّمغّٓم

مإمنومواظؿ٦ّضّٝمٌك٦ّف,مأومٌّٕج٦ّماظؿ٦ّضّٝم"ظع٢ّ"مععـ٧ّمِّنمبم;ؼػع٢ّمالمظعؾ٥ّمأومؼػع٢ّمظعؾ٥ّ:مؼولؼؾب

ّٕأىمب٦ّمحقون,مصأمػّٔا,موضّٓماسرتضمسؾ٧ّم(6)((وتصّٕمماغؼض٧ّموكٌبمالمّٓوؼؿ٦ّّظمدؼؿفّٓمبموكٌبمؼؽ٦ّن

ومسؾ٧ّماسرتضماب٤ّمػشوممسؾ٧ّمرأيمايّٕؼّٕيمعلؿًّٓظمطؿو,م(7)سؾ٧ّمحؽوؼيمايولماٌوضقيج٦ّازهم

م.م(8)ـيماظـؾ٦ّؼيموبش٦ّاػّٓمذعّٕؼيمأؼضـبوع٤ّماظلنبمومبشوػّٓلبسؾ٧ّمذب٨ّءمخربم)ظع٢ّ(مصعًؾومعوضقـب

مذػىمإمممممممممم معـؿؼّٚفبوعو متوبع٥ّ موع٤ّ معربعون مإذمظق٥ّ مأعريماٌمعـني, مسؾ٧ّمظلون مورد ممبو

م مدوئ٢ّ: مدلظ٥ّ مآموضّٓرَأطون مع٤ّ مبؼضوء ماظشوم مإظب م()ؼولصمه؟علريغو م: مظعّؾَكمَكوحَي)) ،

مالزّعا مضضاّء ـَِت موَضَدّرَزـَ ماحأتّؿما، ماظوسُدم، موَدَؼط مواظعؼاُب، ماظـواُب مظَؾَطَل مطذظك مطان ظو

م.(9)((واظوسقد

                                                           

ىٍش  : الجملت الّشبُت جإلُفها واكعامها : (1) ًُ122 . 

ىٍش  : الخفائق :  (2) ًُ1/279 . 

لب بمبرمانؤخز ًِ املبّرد بظماُِل ؤبى بىش الىدىي الّعىشي بً  ي( َى  مدمذ بً ِل(3
ُ
لىثرة  -ووبلخه  و لهزا ل

ى مً ِعىش مىشم بىىاحي خىصظخان. هٌض البفشة, و ؤخز ِىه الىدى ظماِت مً  اٍ, َو ًّ مالصمخه للمبرد وظااله ب

ش : بهباٍ َـ (بالَىاص. ًى326ٍظُّذ الّعحرافي ومً في وبلتهما. جىفي هدى) يماء الفذوس هإبي ِلى الفاسس ي وؤبالّل

الم:  3/189ٍ الىداة: هباؤالشواة ِلى   . 6/273, ولِا

ىٍش  : الخزًُل (4) مْ الهىامْ :  5/23:  والخىمُل ًُ  . 1/2/688, ودساظاث لظلىب اللشآن: 1/492, َو

ان في ِلىم اللشآن : (5) ىٍش  : البَر ًُ4/395 . 

ام الخىاؿ,جذ: ِشفاث مىشجي  دسة الٕىاؿ (6)  . 388 مٕني اللبِب :ٍىٍش: , و  36:  في ؤَو

ىٍش  : الخزًُل والخىمُل: (7) ًُ5/23 . 

ىٍش  : مٕني اللبِب : (8) ــ  388 ًُ  . 381ــــ

 . 18/227ؼشح )املّتزلي( : (9)



ت ووسد في هالم إلامام 146 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

مأنمبمممممممم ماظعؾؿوء مأعريمم()اإلعومممؼّٔطّٕؾب مػ٢ّبعّٓمس٦ّدت٥ّمع٤ّمصّػنيمدلظ٥ّمرج٢ّمذوع٨ّ:مؼو

ذامطونم٥ّمإؼّٕؼّٓماظلوئ٢ّمع٤ّمػّٔامأغقبممتعوظبموضّٓره؟,أػ٢ّماظشوممبؼضوءمآمحّٕبإظبممعلريغومطون

ث٦ّابم,مصالماخؿقورمظـومصق٥ّموالمث٦ّابمموجفّٓغومعلريغومبؼضوءمآمتعوظبموضّٓرهمٕمؼؽ٤ّمؼبمتعؾـو

مسؾ٧ّمصعؾ٥ّم مظـو مض٦ّظ٥ّم)وضب١ّمظعؾ١ّم;مظّٔا ماظلوئ٢ّمبلنمبم...(مرصعـبوجوء ماظّٔيمؼؿص٦ّره ومعمظؾ٦ّػ٣ّ

حّٕؼيماخؿقورماظعؾّٓ;مِّنممدؾىمرؼؽ٦ّنمعّٓسوةمإظبمتص٦ّقبؼـؾغ٨ّمأالممهضّٓرضبص٢ّمع٤ّمضضوءمآمو

م.(1)اظـ٦ّابمواظعؼوبمبطالنمعؾِّٓإإظبممذظ١ّمدقمدي

إمنومجوءمظؾقونمعومادؿػف٣ّمسـ٥ّم٦ّيمَؾؼبماظـّٙماظعؽبامظـ)ظع٢ّ(مصودؿعؿولماظػع٢ّماٌوض٨ّمخربـبمممممم

نيمبعّٓمّػعومحّٓثمؼبمصكباإلعومممع٤ّمؼلؿ٦ّضّّؽبمأنؿبماظلوئ٢ّمس٤ّمحوظيمحّٓثًمؼبماٌوض٨ّ,مصف٦ّمؼّٕؼّٓ

معـفومعّٓةلب مس٦ّدتف٣ّ مؼؽ٦ّنممدلمبمّٔا;مهلع٤ّ موبفّٔا ماٌوضقي, مايول مسؾ٧ّمحؽوؼي اًرب)زــً(

مٌومذػىم ب٦ّمحقون,مسؾ٧ّمأنمبمذظ١ّمالمميـّٝمع٤ّمظق٥ّمعربعون,موعؿػًؼومعّٝمعورآهمأإاظـّٙمغوضضـبو

متمؼّٓمػّٔامسب٦ّؼيم)ظع٢ّ(مظ٦ّرودمذ٦ّاػّٓمورودماظػع٢ّماٌوض٨ّمؼبماظّٓالظيمسؾ٧ّماالدؿؼؾولمؼبمخرب

مم.(3)((م"ظع٢ّ"ممبـّٖظيموػ٨ّم"ظقً"مخربمؼبمذظ١ّسؾ٧ّم))ثؾ٦ّتمم,مزؼودًة(2)اٌعـ٧ّ

مظممم مخربـبا ماٌوض٨ّ ماظػع٢ّ موض٦ّع مج٦ّاز مؼؼ٦ّقبي ماظعّٕبقيم)ظع٢ّ(ـوممو مػوغهممؼب ماب٤ّ ماظشوسّٕ ض٦ّل

مع٤ّماظط٦ّؼ٢ّؼػ:(4)اِّغّٓظل٨ّ

مأبمدامحتوظَنمعـاؼاغاموضِلممممممممظعٖلماظـوىمبدؼَلمػفراغيمارَض:موضالممممممممممممم

متؼّٓمبمممممممم ماظـق٦ّؼيممؼبمض٦ّءمعو جيوزماضرتانم:مسؾ٧ّماظـق٦ّماآلت٨ّمالبّٓمع٤ّمتعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓة

مبـ)أٖن مواالخؿقارممحًؾخربم)ظعل( ميفماظلعة م( م، مسؾىم)سلى( مأؼّضوا مصعًؾجيوز موضوسه اما

م.ظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةم،مويفمطالمماظعربمغظّؿاموغـّرامامخالصامدلربعانموعنمتابعهعاضّق

م

                                                           

ىٍش : ؼشح )البدشاوي( : (1)  . 4/292, وجىلُذ ههج البالٔت: 5/279ًُ

ىٍش  : مٕني اللبِب : (2) ًُ 388  

ان في ِلىم اللشآن : والصحُفت هفعها,  املفذس هفعه (3) ىٍش : البَر  , ودساظاث لظلىب اللشآن 4/395وٍُ

:1/2/688 . 

 . 44( دًىاهه , دساظت وجدلُم: ٌعشي ِبذ الٕني ِبذ هللا:(4
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 دلبحث األًل: ا
 
وِل

ُ
 على  هب ح

 
 الضزًرة الشعزيت فيوب اعتٌ
 
 ر
ُ
 احلذف: ه

 األًىل: جٌاس حذف ىوشة االستفيبم: ادلسألت
حّٕفمع٤ّمحّٕوفماٌعوغ٨ّماظّٓاظيم(م1)مؼبمتعؾرياتمبعّٚماظـق٦ّؼنيماهلؿّٖةمأوم)اِّظّٟ(        

أممبوبممتؿبو,مظّٔظ١ّمسؾبّٓمبسؾ٧ّماالدؿػفوم,موػ٨ّمأطـّٕمأدواتماالدؿػفوممذق٦ّسـبوموأودعفومادؿعؿوًظ

,م(م3)وظقّٗمظالدؿػفوممؼبماِّص٢ّمشريه((شريه,مإظبممالمؼّٖولمسـ٥ّم)),موأصؾ٥ّماظّٔيم(2)االدؿػفوم

حّٔفمايّٕفمموإنؿبمطونموع٤ّمذظ١ّمج٦ّازمحّٔصفومدبػقًػم,(4)موهلّٔامامنوزتمخبصوئّٙمومسوت

م.م(6)ظؼ٦ّةماظّٓالظيمسؾق٥ّممأحقوغـبومّٖقجُأمظؽمب٥ّ,م(5)اظـق٦ّؼنيمسـّٓمظقّٗمبؼقوس

                                                           

ىٍش  :  (1)  . 19مٕني اللبِب  :و ,  2/74امللخمب :و , 1/185, والىخاب:  231: )الفشاَُذي(الجملهخاب ًُ

ىٍش: (2) ان في ِلىم اللشآن ,  19مٕني اللبِب :و   , 31والجنى الذاوي:  , 1/81:  )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففل ًُ والبَر

:4/178 . 

 . 1/99الىخاب: (3)

ىٍش  : مٕني اللبِب : (4) ًُ1/19-22 . 

ىٍش  : الخفائق :  (5) شاب:  1/51واملددعب :  , 274ــــــ 2/273ًُ , وفي الىدى 1/263, واللباب في ِلل البىاء وإلِا

حن والبالُٔحن: 276الّشبي هلذ وجىظُه:  . 337, وؤظالُب الىلب ِىذ الىدٍى

ىٍش :املددعب :  (6) ان في ِلىم اللشآن:  1/51ًُ  . 3/218, والبَر
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ماظؾغ٦ّيممممممم ماظ٦ّاضّٝ محّٔفمايّٕوفمؼب مطـّٕة مم(1)إنمب مـموـ مؼبمعبؾؿ٥ّ ماظصّٓر مظ٥ّ مممو الدقؿو

مدؾبإظبممضبؿؽ٣ّمغبؾًماب٤ّمجينمسؾ٧ّمأنؿب مػ٦ّمػّٔام:م))صؼول,مموؼؼ٦ّلمجب٦ّازهمؼبماظؾغيمّٝؽبؿكبعو

مزؼودتفوموالمايّٕوفمحّٔفمصب٦ّزمأالماظؼقوس متؿبؼّٓؽبوِزمتورةمؿبَصّٔكبحؾبمصؼّٓمذظ١ّموعّٝ.

معـط٠ّمصوئىمودؾق٣ّمؼػّٕض٥ّماظ٦ّاضّٝماظؾغ٦ّيماظّٖاخّٕمبؽـّٕةمحّٔفمايّٕوفمم,(2)((ُأخّٕى وػّٔا

اب٤ّمايوجىممومتلوؼؾ٥ّم,مشريمأنمبامالمميؽ٤ّمرصض٥ّمإّٔدـبحؿ٧ّمأصؾّّمحّٔفمضل٣ّممعـفومحًّٔصومعّط

موبؼ٨ّمسـّٓمرأؼ٥ّمصؾ٣ّمصب٦ّقِب ؼ٦ّظ٥ّ:م))مايّٕوفماظيتمومذظ١ّمبزمحّٔفمايّٕفمععؾًؾٕمؼلب٥ّمبفّٔا

ّٖمغشوءمهلومصّٓرماظؽالممصؾ٦ّمجوزمحّٔص٥ّمىوزمتلخريػوموٕمصبّٖمتلخريػومصؾ٣ّمصُبتّٓلمسؾ٧ّماإل

م.م(3)حّٔصفو((

ماظيتمحؾبممممممم ماٌلوئ٢ّ مع٤ّ ماظؽـري متـؼض٥ّ مايوجى ماب٤ّ متعؾق٢ّ مأنمب مظ٥ّمموصقفمفؽبّٔكبوؼؾّٓو عو

رمسـّٓمعبف٦ّرم,موػ٨ّمممومهلوماظؿصّٓقب(4)(بوبماظشّٕطم)إنؿبماظصّٓارةمؼبماظؽالم,مع٤ّمذظ١ّمحّٔفمأمقِب

)ِّضّٕبـ٥ّمذػىمأوم:ومبؼ٦ّهل٣ّأب٦ّمسؾ٨ّماظػورد٨ّمعلؿًّٓظمزمحّٔصفو,مصؼّٓمج٦ّقب(5)عبف٦ّرماظؾصّٕؼني

,موعـ٢ّمػّٔام(7)مأؼضـبومفووغؼ٢ّمأب٦ّمحقونمواظلق٦ّر٨ّمس٤ّمبعّٚماظـق٦ّؼنيمج٦ّازمحّٔصم(6)عؽٌ(

ماظؾالشيم مؼبمغفٍ معـ٥ّ موجوء موذوػّٓ, مع٦ّر٤ّ مع٤ّ مأطـّٕ مؼب ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مب٥ّ مغط٠ّ ائّفمضّٓ

م.مم(9)ّٕدـباحًّٔصومعّطمإظبمسّٓىبهاب٤ّمػشوممموػّٔامعومدسو,م(8)أؼضـبو

حّٔفم)ال(ماظـوصقي,مو)اظالم(ماظ٦ّاضعؿنيمؼبمج٦ّابماظؼل٣ّمماظـق٦ّؼ٦ّنمسؾ٧ّمج٦ّازممغّٙمبطؿومممممم

م.م(19)أؼضـبومرانوػؿومممومؼؿصّٓقب

                                                           

ىٍش  : ٌاَشة الحزف : (1) ًُ265 . 

 . 2/288الخفاؿ:  (2)

 . 2/236إلاًماح في ؼشح املففل :  (3)

(4)  
ُ
ىٍش  :  لا  .2/553َمْ الهىامْ :,و 2/158ـٌى في الىدى :ًُ

ىٍش  : ؼشح املففل (5) مْ الهىامْ :  4/1879, واسحؽاف المشب : 9/7:)ابً ٌِّؾ( ًُ ,وؼشح ؼزوس  2/462, َو

 . 2/684:الحاسسي ظضاء بً هىاف , جذ:الجىظشي , في مّشفت هالم الّشب الزَب

اث (6) ىٍش  : املعائل البفٍش  . 1/722: : مدمذ الؽاوش ؤخمذلُمجددساظت و  ,ًُ

ىٍش  :  اسحؽاف المشب :  (7) مْ الهىامْ :  1884/ 4ًُ  . 2/465, َو

ىٍش: (8)  . 1/241ؼشح )املّتزلي( :  ًُ

ىٍش  : مٕني اللبِب :  (9) اَشة الحزف : 847ًُ  . 282: اءاثلش الؤزش اللشآن و و ,  269, ٌو

ىٍش  :   (18) ,  9/96: )ابً ٌِّؾ( املففل, وؼشح  141- 2/148,و ؤمالي ابً الشجشي : 2/866امللخفذ :هخاب ًُ

 . 2/588, والىدى الىافي: 274, وظامْ الذسوط الّشبُت: 834, 323, ومٕني اللبِب: 1/269:  في ؼشح امللحت اللمدت
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أنمحّٔفمعوظ٥ّماظصّٓارةممّّمظّٓيمبإظق٥ّمماب٤ّمايوجى,موؼرتجقبموبفّٔامؼـؿؼّٚمعومذػىمممممممممم

صصّٓارةمايّٕفمم,(1)سؾقفو((مواظؽـّٕةمدب٦ّلماظؼقوس))ؼبماظؽالممالمميؽ٤ّمدصع٥ّمظؽـّٕةماظش٦ّاػّٓ,م

ماظؼّٕائ٤ّمسؾ٧ّمػّٔامائّف.ممؿبالدقؿومإذامدظَّوايّٕفمؼبمعبؾؿ٥ّمالممتـّٝمع٤ّمحّٔص٥ّم

ماالدؿػفوم,مصؿـف٣ّمماظعّٕبقيمسؾؿوءضّٓماخؿؾػًمطؾؿيمو ممممممم صقؿومطبّٙمج٦ّازمحّٔفمػؿّٖة

م مامضصّٕؽبع٤ّ مسؾ٧ّ ماظشعّٕؼيظحّٔصفو ممدلؽبقبقبمإنؿبمضّٕورة ممم,دظق٢ّسؾقفو مأوردصلقؾ٦ّؼ٥ّ ض٦ّلممضّٓ

مػع٤ّماظؽوع٢ّؼم:م(م2)اِّخط٢ّ

مَخقااَلماظٖربابمعنماظّظالِممَشَؾَسمممممممبوادٕطمرأؼَتمأممكـُقسمطذبؿكممممممممممممممممم

,مصف٦ّمٕم(3)(("ماِّظّٟ"موضبّٔفماالدؿػفومم"بؽّٔبؿ١ّ"مؼّٕؼّٓمأنماظشعّٕمؼبموصب٦ّز))مث٣ّمضول:

موإنمٕمؼؾب مؼبماظضّٕورة ماظّٓظق٢ّمئّصفو ماِّصّٕىبؼشرتط مأنمب مبّٔظ١ّمإال مبفومح بقوتماظيتمادؿشفّٓ

مػع٤ّماظط٦ّؼ٢ّؼم:(4)معـفومبقًمسؿّٕمب٤ّمأب٨ّمربقعيس٤ّمرأؼ٥ّ,ممطوذػٌي

مَبـؿاِنمأمماجَلِؿَرمَرَعِقَنمبلؾٍعممممدارّؼامطـُتموإِنمأَدِريمعامَظَعِؿُركممممممممممممممم

إذمضولمؼبمبقًمسؿّٕممحمبوذرتاطماظّٓظق٢ّ;صّٕمب٥ّمضولمبوظضّٕورةمػفـومظؽقبدمأنماٌربقبماّلإممممممممم

مت٥ِّإرادمسؾ٧ّمودؽبظكبقًؾم"أم"موؽبجع٢ّم"اِّظّٟ"مقّٔفصمصوضطّٕ,مبلؾّٝ؟مأ:مَأرؽبادؽب))م:ب٤ّماب٨ّمربقعي

مم(5)ِإؼمبوه(( مآخؽبث٣ّ مبؾقؿني مدظقًؾمّٕؼ٤ِّادؿشفّٓ مصقفؿو م)أم( مصؾػطوغً ماهلؿّٖة, محّٔف مسؾ٧ّ ظيمو

ذػىمؼبمػّٔامائّفمعّٔػىماظضّٕورةمبشّٕطماظّٓظق٢ّم,م٥ّمغمبسؾ٧ّمأم)اضطّٕ(مؼبمغّٙماٌربدمتّٓلنب

سّٓقبمحّٔفمػؿّٖةماالدؿػفومممصؼّٓؼبماظؿعؾريمس٤ّمعّٔػؾ٥ّ,مموظع٢ّمرأؼ٥ّمؼبم)اظؽوع٢ّ(مأطـّٕمصّٕاحًي

,مومم٤ّمدورمسؾ٧ّمػّٔامأٌّػىمسّٓدمع٤ّماظعؾؿوءمعـف٣ّم(6)ومسؾقفومخطًلمصوحشـبمع٤ّمشريمدظق٢ّمؼّٓلنب

ػوم,مومّم٤ّمسّٓقب(3)ؼعقّ٘ماب٤ّؾبم,موضّٓماخؿورمػّٔامأٌّػىؽب(2)اب٤ّمخوظ٦ّؼ٥ّ,مو(1)اظلرياؼبوم,(7)اظـقوس

                                                           

 . 2/248مّاوي الىدى :   (1)

ىَّ  دًىاهه (2)  . 245: ف كىافُه: مهذي مدمذ هاـش الذًً, ؼشخه ـو

حن والبالُٔحن:  3/174الىخاب : (3) ىٍش  : ؤظالُب الىلب ِىذ الىدٍى  . 331-338, وٍُ

: م له وولْ َىامؽه وفهاسظه:د. فاًض مدمذه, كذَّ دًىاه, والبِذ في 3/294, وامللخمب:3/175ًىٍش : الىخاب: (4)

يُذ الَجْمَش ؤم َبشماِن .  لّمشنوسواًت البِذ فُه:    362 ُْ ٍْ َسَم  ما ؤَدِسي وبوي لحاظٌب   بعب

 

 . 3/294امللخمب :  (5)

ىٍش : اليامل في اللٕت   (6)  . 2/181:  ولادبًُ

ىٍش : بِشاب اللشآن (7)  . 13/96, والجامْ لخيام اللشآن :  3/176: )الىداط(ًُ
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سـّٓموج٦ّدمسـّٓمأع٤ّماظؾؾّٗ,موأعومحّٔصفومجوئّٖممػومع٤ّمضّٕائّٕماظشعّٕماب٤ّمسصػ٦ّرمصّٕأىمأنمبسّٓقب

ّٓمدقؾ٦ّؼ٥ّمسؾ٧ّم,مومم٤ّمأؼمب(5)بوديمحّٔصفومبوظشعّٕمبؼؾيااظّٕض٨ّماالدرتوأطّٓم,م(4)ف٦ّمطـري)أم(مص

حّٔصفومماب٤ّماب٨ّماظّٕبقّٝمجّٖممبلنمبم,مإالمأنمب(6)أب٨ّماظّٕبقّٝ,مواظؾغّٓاديمايوجى,مواب٤ّؾبماب٤ّؾبػّٔام

٤ّمذطّٕهمع٤ّم,مومّم(7)حنيمسّٓقبماظؾغّٓاديمػّٔامائّفمضؾققـبومسؾ٧ّبال)أم(مالمؼ٦ّجّٓمؼبماظؽالم,م

م.م(9)اظؾصّٕؼنيمسوعيمإظبم,موغؾبلىماظؼ٦ّلمبفّٔامأٌّػى(8)غبودياحملّٓثنيماظّٓطؿ٦ّرمربؿّٓم

ّٓمذظ١ّمبوظضّٕورةماظشعّٕؼي,مآخّٕمع٤ّماظـق٦ّؼنيمأجوزمحّٔصفومبّٓظق٢ّ,موٕمؼؼقىبمؤيمسّٓدممممممم

ماظؾوض٦ّظ٨ّ ماظعؾؿوء مػمالء مبني م(19)وع٤ّ مأنمب(11)اظّٖزبشّٕيو, مإال مضقمبم, مؼعقّ٘ بوظضّٕورةمممّٓاب٤ّ

مأرؾؼ٥ّماظّٖزبشّٕيماظشعّٕؼي معطّٕدفبمإٌّاديمؼّٕىمأنمبم,مسؾ٧ّمأنمبعو م)أم(ممحّٔصفو مطونمبعّٓػو إذا

م.م(13)اظّٓعشؼ٨ّّٓهمسؾ٧ّمػّٔاماظلؿنيمايؾيب,مواب٤ّمسودلمؼمب.موأ(12)ماوموغـّٕـباٌؿصؾيمظؽـّٕت٥ّمغظؿـب

عيمواالخؿقورموإنمٕمحّٔفماهلؿّٖةمجوئّٖمؼبماظلمبمع٤ّماظـق٦ّؼنيمأنمبمُأخّٕىوتّٕىمروئػيمممممممم

مدظق٢ّ, محّٔصفو مسؾ٧ّ معؽبماِّخػّ٘مع٢ّوظمؼّٓل مأٌّػىخري مػّٔا مميـ٢ّ مم,٤ّ ممصؼّٓ م ض٦ّظ٥ّمأورد

:م))مػّٔامادؿػفومم,مطلغ٥ّم,مث٣ّمضولمػد٦ّرةماظشعّٕاءؼم  چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ تعوظب:

متؾ١ّمغعؿي م"أوؽب م((متـفومضول: م(14)" ماظـقوسمػّٔا موٕمؼّٕتِّٚ اب٤ّمجينمؼبمموارتضوهم,م(15),

                                                                                                                                                                      

ىٍش : ؼشح  (1) ه)ًُ  . 3/415:  (العحرافيهخاب ظِبٍى

ىٍش : لِغ في هالم الّشب   (2) ه َىا بإهه  لِغ في هالم وكذ ـشَّ   358: , جذ:ؤخمذ ِبذ الٕفىس ِىاسًُ ح ابً خالٍى

 .بً ؤبي سبُّت الّشب َمضة اظخفهام مدزوفت بال دلُل بال في بِذ ِمش 

 . 8/154:  )ابً ٌِّؾ( هٍش : ؼشح املففل (3)

ىٍش  : لشائش الؽّش : (4) ىٍش  : ال 124-125ًُ  . 188-187:مشائش وما ٌعٓى للؽاِش , وٍُ

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت : (5) ًُ4/329 . 

ىٍش  : إلاًماح في ؼشح املففل :  (6) -122/ 11,وخضاهت لادب: 1/352, والبعُي في ؼشح ظمل الضظاجي: 2/236ًُ

123 . 

ىٍش  : البعُي في ؼشح (7)  . 3/438دب:, وخضاهت لا  1/352ظمل الضظاجي:  ًُ

ىٍش  : لٕت الؽّش دساظت في المشوسة: (8) ًُ248-249 . 

ىٍش  : ما (9) حن والبالُٔحن:  333: ةًجىص للؽاِش في المشوس  ًُ  . 331, وؤظالُب الىلب ِىذ الىدٍى

ىٍش : بِشاب اللشآن امليعىب  (18)  . 1/352بلى الضظاط : ]خىإ[ًُ

ىٍش : ؼشح املففل (11)  . 8/154:  )ابً ٌِّؾ( ًُ

ىٍش  : ال (12)  . 35جنى الذاوي :ًُ

ىٍش  : الذس املفىن : (13)  . 19/113: في ِلىم الىخاب اللباب, و  18/341ًُ

ىٍش: , و  2/461: )لاخفؾ(مّاوي اللشآن (14)  . 11/122,  وخضاهت لادب :  3/1217ؼشح اليافُت الؽافُت :ٍُ

ىٍش  : بِشاب اللشآن (15)  . 3/176: )الىداط(ًُ
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ّّمعوموضّٓمرجقبم,م(2)اظش٦ّاػّٓمومظّٕأؼ٥ّمبعّٓدمع٤ّربؿفـبم(1)تّٕجقق٥ّمضّٕاءةم)أغّٔرتف٣ّ(مبفؿّٖةمواحّٓة

ربؿفـبومم(4)أؼضـبومق٥ّورجقبم,واخؿورمػّٔاماظّٕأيماب٤ّؾبمعوظ١ّ(3)أؼضـبومّٕؼ٤ّعبؾٌيمع٤ّماٌػلىبمخػّ٘رآهماِّ

ماظعّٕب٨ّ مواظشعّٕ مبـص٦ّصمع٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ مظ٥ّ ممربؿفـبو مبلحودؼٌمغؾ٦ّؼيصضًؾو مس٤ّماحؿفوج٥ّ

عًمحّٔفماهلؿّٖةمجوئّٖمد٦ّاءمتؼّٓمبمحمبلنقبصّٕقبصوم,مػشوممأؼضـبم,موضولمبفّٔاماظّٕأيماب٤ّؾبم(5)مذّٕؼػي

ؼمؼّٓماب٤ّمعوظ١ّمؼبمػّٔهماٌللظي,مموغؾبلىمػّٔامم٥ّواظظوػّٕمأغمب,م(6)عًمسؾقفوم)أم(مأممٕمتؿؼّٓعفوتؼّٓمب

م.م(7)ماظؽ٦ّصقنيسؿ٦ّممإظبممػّٔامأٌّػى

مطـّٕةمحّٔفماهلؿّٖةمبالم)أم(مؼبمذ٦ّاػّٓمغـّٕؼيمع٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموطالمماظـيبىبموؼؾّٓومأنمبمممممم

مظقّٗمصم;عومذػىمإظق٥ّماِّخػّ٘موع٤ّمتوبع٥ّممّٕجقبّّتؾبم()سؾ٨ّاإلعوممم(موطالم)ربؿّٓلب قّٔصفو

وممأومضؾققـبومطؿومذػىمضل٣ّمآخّٕمطؿومذػىمإظق٥ّمصّٕؼ٠ّمع٤ّماظـق٦ّؼني,موظقّٗمضؾقًؾمذعّٕؼًيمضّٕورًة

ماحؿٍمب٥ّماِّخػّ٘ممصؼّٓعـف٣ّم,م مزؼودةمسؾ٧ّمعو مـ مؼبمسّٓدمع٤ّماظش٦ّاػّٓماظؼّٕآغقيم وردمحّٔصفو

   جب   جب  جب  جب  جبجب  جب   جب     جب  جب  جبچ  واب٤ّمجينمـمعـفومض٦ّظ٥ّمتعوظب:

ماظـلوءػ چ  جبجب  جب ماآلؼي:مد٦ّرة مؼ79ع٤ّ ماٌػلّٕون, ممصّٔػى ماالدؿػفومممنمبأإظب ػؿّٖة

ع٤ّمماِّغؾقوءد٦ّرةمػ چ  جب  جب  جب  جبچ ,موض٦ّظ٥ّمتعوظبم:(8)مربّٔوصيمواظؿؼّٓؼّٕم)أصؿ٤ّمغػل١ّ(

 .م(9)اظؿؼّٓؼّٕم:مأصف٣ّماًوظّٓونمرمسّٓدمع٤ّماٌػلّٕؼ٤ّمأنمب,مصؼّٕمبمؼ34ع٤ّماآلؼي:

                                                           

ىٍش  : املددعب:  (1) ًُ شي ,   . 1/58وهي كشاءة : ابً مدُفً والَض

ىٍش : الخفائق :  (2) ًُ2/281 . 

ىٍش  :  (3)  . 1/258, والذس املفىن : 5/285: الجامْ لخيام اللشآن, و  14/33: مفاجُذ الُٕبًُ

ىٍش  : ؼىاَذ الخىلُذ :  (4)  .  3/1217, و ؼشح اليافُت الؽافُت : 146ًُ

ذ الخىلُذ :  (5) ىٍش  : ؼَى ,  21, ومٕني اللبِب :  35, والجنى الذاوي : 1217/ 3, وؼشح اليافُت الؽافُت:  148ًُ

 . 2/144: ت, وظامْ الذسوط الّشبُ

ىٍش  : مٕني اللبِب : (6) ًُ28-21 . 

ىٍش  : ما ًجىص للؽاِش في المشوسة : (7) ًُ332 . 

ىٍش  :  (8)  . 1/258الذس املفىن :, و   3/719والبدش املدُي :, 5/285:الجامْ لخيام اللشآن ًُ

ىٍش  :  (9) ل مّالم. و  6/275: ِاؼىس  بً مدمذ ؤبيإلامام  ,جذ:الشّلبي ,اللشآن جفعحر ًِ والبُان الىؽفًُ  في الخجًز

 . 1/479, وفخذ اللذًش : 7/26: والجامْ لخيام اللشآن , 2/139:املهذي الشصاق ِبذ ,جذ:البٕىي  اللشآن جفعحر في
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ضولموبنيمسـؿون,ممعشوجّٕةمبقـ٥ّؼبمم()سؾ٨ّماإلعوممموضّٓموردمػّٔامائّفمؼبمطالم       

ماِّ مب٤ّ مأطكبػقَؽ٥ّ,م(1)خـّٗاٌغرية مأغو م))ظؾؿغريةم()مصؼولمظعـؿون: ماالَِْبَؿِرم: ماظؾَّٔعنِي ،مَؼاِبَن

ـٔي ُٓمَعِنمَأِغَتمَغأصُرُه،م؟َواظٖشَفَرٔةماظَّيتماَلمَأِصَلمَظَفامَواَلمَصِرَع،مَأِغَتمَتْؽٔػق ٓٔمَعاَأَسٖزما م.م(2)((َصَوا

,موالمميؽ٤ّمجع٢ّمم(3))مأغًمتؽػقين(معبؾيمادؿػفوعقيمربّٔوصيماِّداةاإلعومممصؼ٦ّلمممممممممم

ومطونمرجًؾم٥ِّّغمبم;٥ّوذعقبمةؼبمععّٕضمت٦ّبقّْماٌغريم(٥ّم)ِّغمبماظرتطقىمسؾ٧ّماًربمظػلودماٌعـ٧ّ;

مس٤ّمذظ١ّ.و,مواظلقوقمطوذّٟمومعـوصًؼدقؽـب

م

(مؼبمطالمماظّٖػّٕاءم)ماهلؿّٖةمظقّٗمضّٕورةمذعّٕؼيمورودمذ٦ّاػّٓمحّٔفؽبمنمبّٓمأوممومؼمطخملممممممممم

مم.(4)مأؼضـبومؼبمأطـّٕمع٤ّمع٦ّضّٝ

متؼّٓمبمممممممممم مظقّٗمدؾقؿـبو,موالمأدريمٌوذاممأنمبمإظبممشبؾّٙمممو اذرتاطم)أم(مئّفماهلؿّٖة

م مأػؿقي ماٌللظي ماظـق٦ّؼ٦ّنمؼبمػّٔه مأشػ٢ّ مسؾ٧ّماحملّٔوف؟ مؼبماظّٓالظي ماظؾػظقيماظلقوق صوظؼّٕائ٤ّ

مسؾق٥ّ ماظّٓالظي مؼب مععني مم,خري مصف٨ّ ماى٦ّاب, محّٕوف مذظ١ّ مضّٕؼـيع٤ّ محّٔفممأصض٢ّ سؾ٧ّ

اهلؿّٖة,مزؼودةمسؾ٧ّمػّٔامميؽ٤ّماإلصودةمع٤ّمزوػّٕةماظؿـغق٣ّمؼبماالدؿغـوءمس٤ّماهلؿّٖةماحملّٔوصي,م

ماٌؿّؾ خبالفماظؾغيممالممأومإغشوئ٥ّؼ٨ّمايوضّٕموضًمض٦ّلماظؽوإنمطونماىوغىماظص٦ّت٨ّمطبّٓم

تؼّٓؼّٕموػّٔامعومحص٢ّ,موػ٦ّمإظبممظّٔظ١ّمهؿؿ٢ّماظؽـريمع٤ّمتؾ١ّماظـص٦ّصماٌؽؿ٦ّبيو,م(5)اٌؽؿ٦ّبي

مالمبّٓمعـ٥ّ مم,مػّٔاؼبماظغوظىمممو مظقّٗمدضقًؼمس٤ّمأنمبصضًؾو مائّفمبوظشعّٕ مؼّٕصض٥ّمحصّٕمػّٔا و

(مطالممأػ٢ّماظؾقًم)اظ٦ّاضّٝماظؾغ٦ّي,موعوماذؿؿ٢ّمسؾق٥ّماظؽالمماظــّٕيمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ,موؼبم

مواظؾقونموؼبمذ٦ّاػّٓمطـريةمؼصعىمإحصوؤػو.مّٕاءماظػصوحيعؽباظّٔؼ٤ّمػ٣ّمُأ

                                                           

م الشلفي(1 ى  املٕحرة بً لاخيغ بً ؼٍش شة لبني , خلُف( َو  صحابي. مً الؽّشاء. هجا الضبحر بً الّىّ  َص
ُ
 َل خِ ام. وك

الم : 4/1444ٌ(. ًىٍش : الاظدُّاب في مّشفت لاصحاب: 35ظىت ) ًىم الذاس مْ ِشمان بً ِفان  .7/276, والِا

 . 8/381ؼشح )املّتزلي( :  (2)

ىٍش  : منهاط البراِت)الخىئي( :  (3) ًُ8 /325 . 

ىٍش  : ؤظالُب إلاوؽاء في هالم   (4) شاءالعُذة ًُ ت بالُٔت, ِامش ظُّذ هجم:) الَض  148ــــــ146(,دساظت هدٍى

ىٍش  : ٌاَشة الحزف : (5) حن والبالُٔحن :  244ًُ دساظت في  , ولٕت الؽّش  334, وؤظالُب الىلب ِىذ الىدٍى

 . 249: المشوسة
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مماوادؿـودـبممممممم متؼّٓمبمط٢ّىبإظب مممعو مميؽ٤ّ مإسودة مبوآلت٨ّ: ماظؼوسّٓة مػؿزةمص٦ّغ محذف جيوز

بشرطمأعنماظؾؾس،ممدٗل)أم(مأومملمتاسؾىمحذصفمتعةمواالخؿقارمدواءمدظَّاالدؿػفامميفماظٖل

   سنماظؼرآنماظؽرؼم.صضًؾامميفمغفجماظؾالشةمدمذظكوظور
 
 
 
 
 
 
 

 الثبنيت: جٌاس حذف حزف العطف )الٌاً(: ادلسألت
ماٌللظيم,اظعطّٟمؼبماظعّٕبقيمضّٕبون:مسطّٟمغل٠ّموسطّٟمبقون         دبّٙماِّولمموػّٔه

توبكبّٝفبمؼؿ٦ّدّٛمبقـ٥ّمبلغ٥ّم))ماظّٕض٨ّص٥ّمذمسّٕمب;مإ٥ّمػ٦ّماظّٔيمؼلؿؾّٖمموج٦ّدمحّٕفماظعطِّّٟغمبمعـفؿو;

م مايّٕوفماظعشّٕة مأحّٓؾب مايّٕوفماظيتمؼوم,(1)((وبنيمعؿؾ٦ّس٥ّ مؼؼّٝمػ٨ّ معو مب٦ّدورؿفو شرتك

ؿبؿكببعّٓػومؼبمإسّٕابمعومضؾؾفو,موظّٔظ١ّمدؾب وػ٨ّمُأمقبمبوبمحّٕوفماظعطّٟم,موعـفوم)اظ٦ّاو(مسورػيمق

م.م(2)وأصؾ٥ّ

بؼوءماٌعط٦ّف,ممضّٓماخؿؾّٟماظـق٦ّؼ٦ّنمؼبمج٦ّازمحّٔفمحّٕفماظعطّٟم)اظ٦ّاو(موحّٓػومعّٝمومممممم

ومضّٓمأطّٓمم,(3)عومجوءمعـ٥ّمؼبمطالمماظعّٕبمذوذـبامسّٓممج٦ّازمذظ١ّموسّٓمبإظبممصؼّٓمذػىماب٤ّمجقـب٨ّ

مسودهب مؼبماالدؿعؿولذظ١ّمؼبمع٦ّضّٝمآخّٕ مؼبماظؼقوسمععّٓوعـبو مذظ١ّمضعقًػو ,موتوبع٥ّمسؾ٧ّمػّٔام(4)ا

,موإضؿورػومايّٕوفمداظيمسؾ٧ّمععوٍنمؼبمغػّٗماٌؿؽؾ٣ّم,موتعؾق٢ّمػّٔامأنمب(5)ػـ(581)ت:اظلفقؾ٨ّ

                                                           

 . 2/332ؼشح الشض ي ِلى اليافُت :  (1)

ىٍش :  (2)  .158, والجنى الذاوي: 2/354املفذس هفعه:ًُ

ىٍش  (3)  . 258دساظت في المشوسة: و لٕت الؽّش ,  1/298: الخفائق :  ًُ

شاب:  (4) ىٍش : ظش ـىاِت إلِا ًُ2/635 . 

ىٍش  : هخائج الفىش : (5)  . 181:ت والحذًض والفله,جذ: مدمذ ببشاَُم البىافي الىدى واللٕ , وؤمالي العهُلي 287ًُ
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ػّٔاممزالؽبمؿبَصّٔكبحؾبم)اظ٦ّاو(مع٦ّض٦ّسيمظؾعطّٟمواظؿشّٕؼ١ّ,مصننؿبموِّنمبم;(1)وإضؿورػومالمؼػقّٓمععـوػو

 .م(2)اٌعـ٧ّموزاظًمصوئّٓتفو

ماظـق٦ّؼنيمأنمب         مع٤ّ مآخّٕ مصّٕؼ٠ّ مائّفمربؿ٦ّلفبمورأىم ماظشعّٕؼيمممػّٔا ماظضّٕورة سؾ٧ّ

اظعطّٟمصلجوزمأنمم"واو"اظؼّٖقباز:م))موممومصب٦ّزمظ٥ّمسـّٓمبعّٚماظـق٦ّؼنيمحّٔفممضولوؼبمذظ١ّم

امأؼًمزؼّٓـبر"امسؾ٧ّمشريماظؾّٓل,موظؽ٤ّمسؾ٧ّمععـ٧ّم:مؼؼ٦ّلماظشوسّٕمإذاماضطّٕ:مرأؼًمزؼّٓمسؿّٕـب

مضبّٔفموسؿّٕـب مث٣ّ م" موأ(3)((م"اظ٦ّاو"ا م, ماب٤ّؾبطّٓ مبفّٔا مأماظؼ٦ّل مأ(4)وؼضـبسصػ٦ّر ماب٤ّ موضطّٝ ب٨ّم,

مبلنمب ماظشعّٕماظّٕبقّٝ مؼب مإال ماٌػّٕدات مؼب مؼؽ٦ّن مال ماظعطّٟ محّٕف ذظ١ّمموارتض٧ّ,(5)حّٔف

مؿبَصّٔكبحؾبمع٦ّصؾيمٌعـ٧ّماظعطّٟمواظؿشّٕؼ١ّ,مصنذام)اظ٦ّاو(م))ممومذظ١ّمبلنمبًؾععؾخملمػـ(792)ت:اٌوظؼ٨ّ

اب٤ّمػشومممرآهموػ٦ّمعو,م(6)زالمػّٔاماٌعـ٧ّ,مصّٖاظًمصوئّٓتفو,مصننمجوءمع٤ّمذظ١ّمذ٨ّءمصضّٕورة((

م.م(7)ػشوممأؼضـبوم

ازموعمؼّٓوهمخالفمبنيمظق٥ّماب٤ّمجينموعؿوبع٦ّهموعومرآهماظؼّٖقبذػىمإمبنيمعواًالفمموظع٢ّقبمممممم

م ماظّٔي مواظشوذ ماظضّٕورة معمدقبؼع٦ّد ممأدودـبواه موإإظب ماظـق٦ّؼنيمغؼّٙماالدؿؼّٕاء, مأنمب مػّٔا ؼضوح

موردمنؿبفو,مصنغـّٕيمظؾؿلوظيمغػلكبمٕمؼؽ٤ّمٔيمذوػّٓفبمنؿباظضّٕورةمإمضبؿؾ٦ّنماظشوػّٓماظشعّٕيمسؾ٧ّ

مض٨ّماظّٔيمحؽ٣ّاظؾغّٓاديمؼبمتعؾقؼ٥ّمسؾ٧ّمض٦ّلماظّٕمػّٔامعومأدظبمب٥ّماظشوػّٓماظــّٕيمصف٦ّمذوذم,

مؼبمؼّٕدمٕم٥ّصِنغقبمضّٕورةمؼؼ٦ّلمَأنم:م))مواِّحلؽب٤ّاظؾغّٓاديماٌربد,مصؼولمذطّٕهسؾ٧ّمبقًممبوظشّٔوذ

م.م(8)عــ٦ّر((مطالم

طونمم,مصننؿبمذعّٕؼيمضّٕورةمعّٓنبإًّوجمس٤ّماظؼقوسمؼبمعقّٓانماظشعّٕموحّٓهمؼؾبوععـ٧ّمػّٔامأنمبمممممم

مدؾب مواظــّٕ ماظشعّٕ موهلّٔااذّٔوذـبم٨ّؽبؿكبؼب مجينمحؽ٣ّم; م)اظ٦ّاو(مماب٤ّ ماظعطّٟ محّٔفمحّٕف سؾ٧ّ

                                                           

ىٍش  : هخائج الفىش: (1) مْ الهىامْ : 287ًُ  . 3/226, َو

ف املباوي: (2) ىٍش  : ـس ًُ414 . 

 . 264ما ًجىص للؽاِش في المشوسة :  (3)

ىٍش:  (4)  . 161 لشائش الؽّش :ًُ

ىٍش  : البعُي (5)  . 698-2/689: في ؼشح ظمل الضظاجي ًُ

ف املباوي: (6)  .  414ـس

ىٍش  : مٕني اللبِب: (7) ًُ831 . 

 . 9/474دب: خضاهت لا  (8)
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مأب٨ّمس٤ّمسـؿونمومصقؿومحؽوهم))مأب٦ّبوظشّٔوذم;مِّغ٥ّمضّٓمأوردمعّٝماظشوػّٓماظشعّٕيممذوػّٓـبامغـّٕؼـب

ّٔوذموع٦ّاصؼؿ٥ّماب٤ّماظلفقؾ٨ّمصعؾ٢ّمحؽؿ٥ّمبوظشمهّٓطَّأػ٦ّمعوم,مو(1)ا((متّٕـبمومسًؽمويؿـبمأطؾً:مزؼّٓ

م))اظّٔؼ٤ّمأمجينمبلنمب مضّٓ مطالممع٤ّموأذقوءمتعوظب,مآمطؿوبمع٤ّمبكٍيمٌّٔػؾف٣ّماحؿف٦ّاجوزوه

م.(2)اظعّٕب((

بعّٚماظـق٦ّؼنيمصبقّٖوغ٥ّم,مورودمػّٔامائّفمؼبماٌلؿ٦ّعماظعّٕب٨ّماحملؿٍمب٥ّمجع٢ّممإنمبممممم

مذػى مسؾ٨ّمصؼّٓ معوظ١ّمأب٦ّ مواب٤ّ مماظػورد٨ّ, ماظعطّٟمإإظب محّٔفم)واو( مصّّمبج٦ّاز اٌعـ٧ّممذا

سؾ٧ّمع٤ّمٕمماظّٔيمردمبغوزّٕماىقّ٘مو,م(4)غّٓظل٨ّب٦ّمحقونماِّأموضولمبفّٔام,(3)حبّٔفماظعورّٟ

مقتصّٓمب(:م)))مربؿّٓلبم٥ّمػّٔامبعّٓدمع٤ّماظش٦ّاػّٓمعـفومض٦ّلماظـيبىبؽؿكبُيمث٣ّمادؿّٓلمبم(5)زمذظ١ّصب٦ّىب

مّٝؽبؿكبسؿقبومدؾبصضًؾومم,(6)ه((ؿِّٕتؽبمصوعمع٤ّمه,ّٕىببؾبمصوعمع٤ّم٥ّ,ث٦ّبكبمع٤ّم٥ّ,درػؿكبم٤ّعكبمه,دؼـوِرمع٤ّمرج٢ّفب

مدؿوذمسؾوسمحل٤ّماُِّثنياحملّٓؽبع٤ّممؼبمطالمماظعّٕبمائّفػّٔامممطؿومأطّٓمورودس٤ّماظعّٕب,م

مم.(م7)اظؾؾّٗمسـّٓمأع٤ّمصلجوزه

حّٔفممحبفيمأنمب,م(8)لماٌوغع٦ّنمػّٔهماظش٦ّاػّٓمسؾ٧ّمإرادةماظؾّٓل,مأومصػيمثوغقيوضّٓمتلوقبمممممم

بعّٚمزهماظؼقوسمجوءمب٥ّماظلؿوعمظّٔامذػىمعومالمصب٦ّىبم,مشريمأنمب(9)جقوفاإلإظبممايّٕفمؼمدي

مم٤ّمعـّٝؽبعؽب مإِنإظبممائّفػّٔا ماظّٓظق٢ّمج٦ّازه حّٔفمم,موالمذ١ّمؼبمأنمب(19)اتضّّماٌعـ٧ّمب٦ّج٦ّد

صؿقووظيمم;مظّٔامفؤّاظلقوقمؼبماظّٓالظيمسؾ٧ّماحملمأدف٣ّؽبمحّٕفم)اظ٦ّاو(مػـومإمنومجوءمؼبمغص٦ٍّص

ماظؿؽّؾ مع٤ّ متؾ١ّماظـص٦ّصماظيتماذؿؿؾًمسؾ٧ّمحّٔفماظعورّٟمصق٥ّ مؼؾعّٓمتلوؼ٢ّ مممو ّٟمواظؾعّٓ
                                                           

 . 1/298الخفائق: (1)

 . 287هخائج الفىش: (2)

ىٍش  :  (3) م ابى بىش بً مجاَذالحجت لللشاء العبّت, ؤئمت الامفاس بالحجاص والّشاق والؽاًُ , جذ: بذس م الزًً رهَش

 ًَ  . 3/378:  )ابً مالً( ؼشح الدعهُل, و  3/231: الذًً كهىجي وآخٍش

ىٍش  : البدش املدُي :  (4) ًُ5/484 . 

ىٍش : (5)  . 7/3588جمهُذ اللىاِذ: ًُ

ًَ  ِادٌ مشؼذ -جذ ؼُّب لاسهاوه خمذ بً خىبل,ؤإلامام  معىذ (6)  . (19174) 31/589: وآخٍش

ىٍش:   (7)  . 3/565الىدى الىافي :ًُ

ىٍش  : الخفائق : (8) ,  831, ومٕني اللبِب: 288ـــــــ 287,وهخائج الفىش: 184-182مالي العهُلي :ؤو  , 2/288ًُ

 .458والاظخلشاء الىاكق:

ى (9)  . 2/274ٍش  : الخفائق :ًُ

ىٍش : املددعب: (18) ان في ِلىم اللشآن: 1/51ًُ  . 3/189, والبَر
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ؼبماإلظؾوسممعومؼ٦ّضكبّٝمصؾقّٗمٔيـ٥ّ,مؾقىبسؾ٧ّماحملّٔوفموؼمّٓلنبعومؼؼبمتؾ١ّماظـص٦ّصممنمب;ِّ(1)اٌعـ٧ّ

موسؿّٕـبضّٕبمزؼّٓـبمؼبمعـ٢ّ:منموضّٝؽبوإم.اإلظؾوسمواإلذؽولم مصقؿؽ٤ّمادؿــوؤا م موؼؾبا قؽ٣ّمجب٦ّازمه

مجب٦ّازمتؼض٨ّماظيتماظعوعيماظؾغ٦ّؼيمص٦ّلاُِّمؼطوب٠ّماظّٕأيمػّٔام))ِّنائّفمبّٓظق٢ّموإالمصال;م

م.(2)م((اٌعـ٧ّمخػوءمومتـّٝماحملّٔوف,مسؾ٧ّمتّٓلمجؾقيمضّٕؼـيمضقوممسـّٓمائّف

مائّفمتعضّٓهمعبؾيمع٤ّماظش٦ّاػّٓمممممممم مإجوزةمػّٔا مض٦ّظ٥ّمعـفوأؼضـبو,ماظؽّٕمييمؼّٕآغقيماظإنمب

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ تعوظب:مومتؾورك

اظّٕازيمسؾ٧ّمم,مصؼّٓمغّٙمبايٍؼمد٦ّرةػ چڇ  ڎ        ڎ  ڌڌ  ڈ  ڈ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ   

م.(3)اعي(م)ظؽ٢ّقِبمتعوظب:محّٔفماظعورّٟمؼبمض٦ّظ٥ّ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  چ  :ض٦ّظ٥ّمتعوظبأؼضـبومماظؼّٕآغقيموع٤ّماظش٦ّاػّٓممممممم

,مصؼق٢ّ:ماظؿؼّٓؼّٕ:م)إذامعومػد٦ّرةماظؿ٦ّبيؼ چۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  

ؿبّٔكبومحؾبطؿ.(4)أت٦ّكمظؿقؿؾف٣ّموضؾً( امؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسؾ٧ّمؿ٢ّماٌؿعورػيمطـريـب)اظ٦ّاو(مبنيماىمص

م.(6)ظؾؿ٦ّطقّٓمرادًةإمس٤ّمج٦ّازمػّٔامائّفمبنيماىؿ٢ّماٌؿعورػيصضًؾومم,مػّٔا(5)سؾ٧ّمتؼّٓؼّٕماظلمال

م.(6)ظؾؿ٦ّطقّٓ

وضّٓمم(7)ب٤ّمضقّٗم(مظألذع٦ٌّيماٌؾوركمض٦ّظ٥ّم)ػّٔامائّفمؼبماظؽالمماظعَؾوع٤ّمذ٦ّاػّٓمممممممم

ـٔنَي!مَحأئٌكموَعامماسرتض٥ّمؼبمحّٓؼـ٥ّ:)) مَوَظِعـَُةماظالَّٔس ٔٓ ُؼِدِرؼَكمَعامَسَؾٖيمٔعٖؿامٔظي؟مَسَؾِقَكمَظِعـَُةما

ـَأصْقماِبُنمُطأصر! م.م(1)((اِبُنمَحأئك!مُع

                                                           

 . 7/3588جمهُذ اللىاِذ: ًىٍش:  (1)

 .1/497الىدى الىافي: (2)

ىٍش  :  (3)   . 23/248: مفاجُذ الُٕبًُ

ىٍش  : البدش املدُي :  (4) ًُ5/484  . 

ىٍش  :  (5)  . 12/376: ومفاجُذ الُٕب,  241دالئل الاعجاص :هخاب ًُ

ىٍش :  (6)  . 227دالئل الاعجاص :هخاب ًُ

سئًِعا وان في الجاَلُت  هشب الىىذي, ؤبى مدمذ واهذ بكامخه في خمشمىث, ي( َى  لاؼّض بً كِغ بً مّذ(7

ا في هىذة ووفذ ِلى الىبي ًِ بّذ ٌهىس إلاظالم, في ظمْ مً كىمه, فإظلم  ووان وظيًها في كىمه, بال ؤهه وان ()مىا

, زم ساظْ إلاظالم في خالفت ؤبي بىش الفذًم, وؤحى به ؤبى بىش الفذًم ()مدمذ ممً اسجذ ًِ إلاظالم بّذ الىبي 
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م)ممممممممممم مػ٦ّ مُطوصكبّٕرب٢ّماظشوػّٓ مابؿب٤ّؾب معؾبؽـبوصكب٠ّفب محؽبوئكب١ّ! مابؿب٤ّؾب مبنيمحؽبوئكب١ٌّ مصؼّٓمحؾبّٔصًم)اظ٦ّاو( )

ممسؾ٧ّماظؿ٦ّطقّٓمؼبمذمىبماِّمؼبمذظ١ّماظـػوق,موظع٢ّمبوايقوطيم اىوعّٝمم;مِّنمبوت٦ّبقك٥ّمذعٌدالظًي

ماًؾ٠ّبنيمػوتنيماظصػؿنيم صؼّٓمم,ع٤ّماظؽّٔبموذبوغؾيماظص٦ّابمؼبماظؼ٦ّلمواظػع٢ّ,ممػ٦ّمد٦ّء

ممس٤ّمويؽبرؾب ماإلعوم مضّٓمتعوظبماظؾ٥َّّمصننقبمطي٦ّؽباَيموالماٌعؾَّؿنيمتلؿشريوام:م))الض٦ّظ٥ّم()اظؽوز٣ّ

م,موممم,م(2)م((مسؼ٦ّهل٣ّمدؾؾف٣ّ مؼبمبقونمغؼصونمسؼ٦ّهل٣ّ مذظ١ّمظؾؿؾوظغي مأنمبط٢ّنب مؼمطّٓ اظـػوقممو

مأنؿبمع٤ّموأدؼّٛمأض٢ّموايوطيم)):ممػـ(255)ت:ماىوحّٜمض٦ّلوايقوطيمغظريانمؼبمد٦ّءماًؾ٠ّم

مصب٨ّءمث٣ّماىقّٓمبوظص٦ّابمؼؿؽؾ٣ّماظّٔيمػ٦ّماِّغب٠ّمِّنمبماظغّٖاظ٦ّن;موطّٔظ١ّ.مغبؼ٧ّمهلومؼولؼؾب

ايقوطيممتؿبهلّٔامسؾبّٓمبم,(3)عؼول((موالمصعولمؼبمجقّٓمص٦ّابمسـّٓهمظقّٗموايوئ١ّمصوحّ٘مخبطن

م.ظؽّٔبمرأسماظـػوقماطوذب,مومايوئ١ّمنقبأيمإم.(4)ع٤ّماٌؽودىماٌؽّٕوػي

مؼؾّٓوممممممم مؼؼؿض٨ّمتغوؼّٕماٌؿعورػني,مصنذامحؾبم)اظ٦ّاو(مؼبمإثؾوتمأنمبمهلّٔا ماظؽالممدلمبّٔصًمعو

ممسؾ٧ّمأنمب ماظؽ٢ّمطوظ٦ّاحّٓ مواحّٓة مؽ٤ّمأنؿبظؾؿ٦ّطقّٓ,مسؾ٧ّمأغمب٥ّمميمرتّٕقبُطمضّٓوطلنماظصػؿنيمصػي

٤ّمعؽبمعفـيمايقوطيمتمثّٕمؼبمسؼ٢ِّمرادةماظلؾىمواظـؿقفيم,مأيمإنمبومآخّٕ,موػ٦ّمإامدالظقـبعّٓـبغؾؿّّمبؾب

س٤ّمسّٓممععّٕصيمودراؼيمؼبمصضًؾوممعومؼـؿٍمس٤ّمذظ١ّمدؾ٦ّكمغػوض٨ّمواضّّ,,مؼؼ٦ّممبفوموميؿفـفو

متلؿؾّٖمميدغقمصـعيمفوِّغقبم;اظصـعيمبفّٔهمّٕهسقمبمامنو))عؽوع٤ّماِّع٦ّرموغؿوئففو,مضولماظؾقّٕاغ٨ّ:م

وطونمم,(5)اًقوغي((موماظؽّٔبمعظـيمصنغفوماالخالق,مرذائ٢ّمسؾ٧ّموتشؿؿ٢ّموخلؿفوماهلؿيمصغّٕ

ماظؿعؾريمع٤ّ ممػّٔا مادؿعورةم()اإلعوم مظ٦ّضّٝمادؿعّٓادهمضؾيمومسؼؾ٥ّمغؼصونإظبممبفومأذورم))

م;اظعؼ٢ّمغؼصونميعظقبمايقوطيمذإم;سؾق٥ّمظالسرتاضمأػؾقؿ٥ّمظعّٓممتلطقّٓمومع٦ّاضعفومؼبمذقوءاِّ

                                                                                                                                                                      

. ًىٍش: الاظدُّاب في مّشفت بإسبّحن ًىًما  ()ِلي مام إلا  اظدؽهادبّذ  ٌ( 48)ظىت , جىفي اؤظحرً 

 . 135ــــــــ1/133لاصحاب:

 

 . 1/291ؼشح )املّتزلي( : (1)

 . 13/97:  ماظعت آٌ البِذ إلخُاء الترار  محرصا خعحن الىىسي, جذ: ,معخذسن الىظائل (2)

 . 1/218البُان والخبُحن: (3)

ىٍش  : بداس الاهىاس : (4) ًُ188/78 . 

 . 1/324ؼشح )البدشاوي( : (5)



ت ووسد في هالم إلامام 151 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

ماًق٦ّطمأوضوعإظبمماظػؽّٕمعصؾ٦ّبمصـعؿ٥ّمجفيإظبممعؿ٦ّج٥ّم٥ّوضؿكبمسوعيمايوئ١ّمذػ٤ّمنمبِّموذظ١ّ

م.م(1)ؼّٓؼ٥ّ((مومرجؾق٥ّمحّٕطيإظبممضبؿوجموغظوعفومتّٕتقؾفوموماٌؿػّٕضي

مأؼضـبوممممممم ماظعؾ٦ّؼي ماظش٦ّاػّٓ ماإلعومموع٤ّ مؼب()مض٦ّل مخطؾي ممؼب ما٦ٌّسظيمضّٕورة ادؿؿوع

م))واظـصققي مَرٔحم: ُٓ ما مُحْؽّؿماِعَرًأَم م اَدٔؿَع مَرَب(...)َصَوَسى، مَذِغَؾُهَراَضَب مَوَخاَف مَضٖدَمممُه ،

ـََبمَعِقُذوّراا،ماْطَؿَلَبمَعِذُخوّرامَوَسٔؿَلمَصأظّقَخأظّص م.م(2)((ا،مَواِجَؿ

صؼولم:مم,اٌعؿّٖظ٨ّماب٤ّمأب٨ّمايّٓؼّٓمظ٥ّصط٤ّممربّٔوفمسطّٟحّٕفماظعؾ٦ّيمؼبماظـّٙممممممممممم

موطّٔظ١ّمخوظصـبومضّٓممومالمومرب٥ّمراضىموم:ؼؼ٢ّمصؾ٣ّمخّٕاُِّماظؾػظوتمؼبم"اظ٦ّاو"م()م))محّٔف

م,مطؿومأذورمإظق٥ّماظؾقّٕاغ٨ّ(3)ادؿعؿوهل٣ّ((مؼبمطـريماظػصوحيمع٤ّمغ٦ّعمػّٔاموماظؾػظوتمآخّٕإظبم

,موسطّٟمط٢ّمضّٕؼـيم)...(ػّٔاماظؽالمماظلفّٝماٌؿ٦ّازيمع٤ّعّٕتؾؿنيممؼبمط٢ّىبم()))مراس٧ّصؼول:

سؾ٧ّمعشورطؿفومؼبمايّٕفماِّخريمعـفو,موحّٔفمحّٕفماظعطّٟمع٤ّماظؾوض٨ّمظقؿؿقّٖمعومؼؿـودىم

م.(4)((عـفومس٤ّمشريهموط٢ّمذظ١ّمبالشيم

ع٤ّمأنمبماظؾالشيمط٢ّقبمعؿلتلبمم٦ّيؼبمت٦ّجق٥ّماظـّٙماظعَؾمواظؾقّٕاغ٨ّاٌعؿّٖظ٨ّموظع٢ّمعومذطّٕهمممممممم

م مػ٨ّ ماىّٕجوغ٨ّو,(5)((اظ٦ّص٢ّمع٤ّماظػص٢ّم))ععّٕصياظؾالشي ماظؼوػّٕ مسؾّٓ مضول متّٕكم))م:هلّٔا

مومموماظؾالشي,مأدّٕارمع٤ّمُأخّٕىمبعّٓمعـفومواحّٓةمتلؿلغّٟمعــ٦ّرة,مبفومواجمل٨ّءمصقفوماظعطّٟ

ًُماِّسّٕابمإالمصق٥ّماظص٦ّابمظؿؿومم٧ّؼؿلتقبمال موصـبموت٦ّاوُأماظؾالشي,مسؾ٧ّمع٦ّاؾكبُرمض٦ّمموّظوإمّٙ,ؾَّا

م.م(6)أصّٕاد((مبفومػ٣ّماظؽالممذوقمؼبماٌعّٕصيمع٤ّ

متؼّٓممشبؾّٙمط٢ّىبإظبمماوادؿـودـبمممممممم ومؼشقّٝمؼبمأنمبمحّٔفمحّٕفماظعطّٟم)اظ٦ّاو(مممإظبممعو

سّٓةماظـق٦ّؼيموص٦ّشفومسؾ٧ّماظـق٦ّمّٔامميؽ٤ّمتعّٓؼ٢ّماظؼوهلم,غؽورههمأومإّٕدمبظموالمع٦ّجىاظؾغيم,م

                                                           

 . 323/ 1املفذس هفعه : (1)

 . 6/172ؼشح )املّتزلي(: (2)

 . 6/172ؼشح )املّتزلي(:(3)

 . 212-2/211ؼشح )البدشاوي( : (4)

ىٍش : ,  1/91البُان والخبُحن : (5)  . 222 دالئل الاعجاص:هخاب وٍُ

 . 222 دالئل الاعجاص :هخاب  (6)
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ماآل ماظشعرمت٨ّ: ميف ماظؾػظ ميف مادلعطوفمسؾقه مبؼاء معع محذفمحرفماظعطفم)اظواو( جيوز

مسنماظؼرآنماظؽرؼم.صضًؾاممدمذظكميفمغفجماظؾالشةواتضحمادلعـىموبانمادلرادمظوررم،ماذامواظــ

م

م

م

م

( بال تقديز ضوري شأالثبلثت: جٌاس بقبء الشزط هس ادلسألت
 
ب بـ)إى

ً
 :ى بعدىببٌق

مأنمب        مأشؾىماظـق٦ّؼنيمسؾ٧ّ مؼؿػ٠ّ مأاظرتمؼؽود مع٤ّ مؼؿؽ٦ّن ماظشّٕرقي داةمتقىمؼبماىؿؾي

اظشّٕط,موأداةماظشّٕطمؼبمػّٔاماظرتطقىمهلوماظصّٓارةمؼبماظؽالمم,ماظشّٕطموصع٢ّماظشّٕطموج٦ّابم

ماظلّٕاج: ماب٤ّ مطونمطؿوماظؽالم,مصّٓورمصؾفوموادؿػفوعـبمأومجّٖاءمطوغًمإذاماِّمسوءم))ضول

ماىّٕجوغ٨ّم,(1)((ع٦ّاضعفوموضعًماظيتمظؾقّٕوف ماظؼوػّٕ مسؾّٓ مدور مػّٔا وػّٔهم))صؼول:م,وسؾ٧ّ

م.(2)((وتؾّٖعفومصّٓرماظؽالممم(...)اِّمسوءمالمؼعؿ٢ّمصقفومعومضؾؾفوم

مأغمبممممممممم ماظـق٦ّؼ٦ّن مضّٕر موضّٓ مإذا مأحّٓؾبتؼّٓمب٥ّ ماظشّٕط ماد٣ّؽب معـًؾمم مطوظـ٦ّادّْ ماظؾػظقي وماظع٦ّاع٢ّ

مماظشّٕطماد٣ّؽبمحولؽبأ موأصؼّٓؽبماد٣ٍّإظب مإنمبمهؾبع٦ّص٦ّل مطؼ٦ّظـو: ماظشعّٕ, مضّٕورة مؼب مإال ٤ّمعؽبمذّٕرقؿ٥ّ

اىّٖاءمػ٦ّمإسؿولم)إنمب(,موػّٔامالمصب٦ّزمإالمؼبماظشعّٕ,مسب٦ّمض٦ّلممؼلتقينمآتق٥ّ,مواظّٔيمأذػىؽب

مػع٤ّماًػقّٟؼم:(3))عقؿ٦ّنمب٤ّمضقّٗ(اِّسش٧ّ

مطؤباخُلميفمهٔصوأِسمأدْلهمنمممممماحٓلمتـِٔبمبينميفمالَممَعنمإٖن

                                                           

(1)  
ُ
 .2/159:ـٌى في الىدى لا

 .9/7:)ابً ٌِّؾ(ىٍش : ؼشح املففل, وٍُ  2/1189:  امللخفذهخاب  (2)

ىٍش  : الىخاب  (3) ً ًلمني ِلى بني ابىت , وسواًت البِذ فُه : َم  335: , جذ: د. مدمذ خعحندًىاههوالبِذ في ,  3/72ًُ

لى َزا فال ؼاَذ في البِذ ِلى معإلخى ه واِفه في الخىىب . ِو
ْ
 .َزٍ اخّعا  ن امل
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ؿبهلممممممم مضق٢ّ:مػ٦ّمسؾ٧ّمحّٔفمضؿريماظشلن,مصننمسؿؾ ٤ّمؼبم)إنمب(مؼبمضؿريماظشلنمتعققبمّٔا

مچڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹچ اظشّٕرقي,موعـ٥ّمض٦ّظ٥ّمتعوظب:)ع٤ّ(مععـ٧ّم

مؼلتقينمع٤ّمإنمب:مض٦ّظ١ّموذظ١ّبؼ٦ّظ٥ّ:م))مسؾق٥ّمدقؾ٦ّؼ٥ّمػّٔامعومغّٙمب ؼ99ع٤ّماآلؼي:مؼ٦ّدّٟد٦ّرةمػ

مِّغ١ّم;ػوػـومع٤ّماىّٖاءمأذػؾًموإمنومآتق٥ّ,مؼلتقينمع٤ّموظقّٗمآتق٥ّ,مؼلتقينمع٤ّموطونمآتق٥ّ,

مصؾؿومذ٨ّءمؼبمتعؿؾفومالمؼيععؾَّموأذؾوػ٥ّم"طون"متّٓعمأنؿبمؼلّٞمظ١ّموٕم,"إنقب"و,م"طون"مأسؿؾً

م.(1)ع٦ّاضع٥ّ((مع٤ّمؼؽ٤ّموٕماىّٖاءمذػىمأسؿؾؿف٤ّ

مممممم ممعبّٝفبمأٌّػىؽبمػّٔامأؼقبّٓوضّٓ معـف٣ّ ماظـق٦ّؼني ماظلّٕقباجع٤ّ ,م(3)اظػورد٨ّو ,(2)اب٤ّ

ماِّ,(4)ازواظؼّٖقب ماظربطوت مبّٕي,(5)غؾوريوأب٦ّ م(6)ػـ(582)ت:واب٤ّ مؼعقّ٘م, م(7)واب٤ّ واب٤ّم,

م.م(9),موآخّٕون(8)سصػ٦ّر

,موأذورمؼبم(19)ماظؼ٦ّلمبوظضّٕورةإظبمموالب٤ّمعوظ١ّمرأؼونمؼبمػّٔهماٌللظيمذػىمؼبماِّولمعـفؿو    

موأخ٦ّاتفو,"مإنقب"معّٝمحّٔص٥ّموصب٦ّزج٦ّازهمؼبماظــّٕمـموػ٦ّماظص٦ّابمـمصؼول:م))مإظبمماآلخّٕمعـفؿو

ماظؼقوعيمؼ٦ّممسّٔابـبوماظـوسمأذّٓمع٤ّم"إنقب:م()مض٦ّظ٥ّم٢ّقؿؽبؼؾبموسؾق٥ّمبوظضّٕورةمذظ١ّمطبّٙموال

مم.(11)مرون"م((اٌص٦ّقب

ماحملػ٦ّزيممممممم ماظّٕتؾي مسؾ٧ّ مايػوز مؼب متؽؿ٤ّ ماظـؿّٛ مػّٔا مو٦ّؼّٖ معـّٝ مؼب ظؾرتطقىممواظعؾي

مذطّٕهماظشّٕر٨ّ,موحؿ٧ّمالمدبّٕجمأ داةماظشّٕطمع٤ّمصّٓارتفومؼبمذظ١ّماظرتطقى,مجوءمذظ١ّمصقؿو

                                                           

 . 72ــــــــ 71 /3الىخاب : (1)

2) ًُ  ) 
ُ
 . 2/166ـٌى في الىدى:ىٍش : لا

ىٍش  :  (3)  . 126ـــــ   125إلاًماح :هخاب ًُ

ىٍش  : ما ًجىص للؽاِش في المشوسة:  (4) ًُ345-346 . 

ىٍش  : إلاهفاف (5)  ( .22)املعإلت  181- 1/188:  في معائل الخالف ًُ

ىٍش : ؼشح ؼىاَذ إلاًماح  (6) : مدمذ مهذي ِالم د. د. ُِذ مفىفى دسوَؾ, ومشاظّت : : , جلذًم وجدلُمًُ

114 . 

ىٍش  : ؼشح املففل (7)  . 115-3/114: )ابً ٌِّؾ( ًُ

ىٍش  : لشائش الؽّش : (8) ًُ 178 . 

ىٍش  :  ؤمالي ابً الشجشي : (9) ,  924ؼشح ؼىاَذ املٕني :  و , 1/271ؼشح الشض ي ِلى اليافُت :, و  2/18ًُ

 .  74والمشائش وما ٌعٓى للؽاِش :

ىٍش  : ؼشح الدعهُل (18)  . 4/89: )ابً مالً( ًُ

(  , وصحُذ معلم 5958) 7/167, والحذًض الؽٍشف في صحُذ البخاسي :  1/236ؼشح اليافُت الؽافُت :  (11)

:3/1678 (2189) . 
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           جب       جب  جب  جب            جب  جب   جب    جب  جبچ ٥ّمتعوظب:ض٦َّظمعػلكبقبّٕـبااظػّٕاءم

,م(1)إنقب"م((م"بفؽبومتؾب٦ّؽبص٧َّّم"سؿودمػوء"ماهلوءم)),صؼول:مؼ46ع٤ّماآلؼي:مايٍد٦ّرةمػ چ  جب  جب

م معو مم))اظّٕض٨ّمضوئًؾو:ممذطّٕهوػّٔا المصطؾؿوتماظشّٕطماىوزعيماظـوبؿيماإلضّٓاممؼبماظشّٕرقيموأعو

مإالمؼب مع٤ّمغ٦ّادّْماالبؿّٓاء م,مصقؾبمؼّٓخؾفو مضؿريماظشلنمحؿ٧ّمالمضؿؽباظضّٕورة ّٕمعّٝمذظ١ّمبعّٓػو

وزقػيمضؿريماظشلنممنمب.مشريمأم(2)ماظؿؼّٓؼّٕمس٤ّماظؿصّٓؼّٕمؼبمعبؾؿفوم((دبّٕجمطؾؿوتماظشّٕطمؼب

٥ّمععـ٦ّؼيمتّٓلمّٕادمعـفومص١ّماظؿـوزعمبنيماظصّٓارتنيمصقلى,مب٢ّموزقػؿؾبػـومظقلًمصـوسقيمؼؾب

م.م(3)موسؾ٧ّماظؼ٦ّةمواظؿعظق٣ّمأؼضـب

مض٦ّظ٥ّمَؾوع٤ّماظش٦ّاػّٓماظعؽبممممممممممممم ؼبمت٦ّحقّٓمآمم()٦ّؼيمسؾ٧ّمدخ٦ّلم)إنمب(مسؾ٧ّماظشّٕطم

ـَٖزَظِتمٔبَؿامَطأصْرمٔبَكمَوَاْظَعأدُلمٔبَكمَسَدَلمَصَؼِدمَخْؾٔؼَكمٔعِنمٔبَشِيٕءمدَاَواَكمَعِنمَأٖنمَوَأِذَفُدم)):متعوظب مَت

م.(4)م((آَؼأتَكمُعِقَؽَؿاُتمٔبٔه

ممؼشريممممممممم مواٌلوواةمإظبمم()اإلعوم ماظؿشؾق٥ّ مبوٓمتعوظبمأدات٥ّ صـّٟمع٤ّمأصـوفماظؽػّٕ

))مع٤ّمذؾ٥ّمآمخبؾؼ٥ّمصؼّٓمدوواهمبغريهم,موع٤ّمدوواهمبغريهمجع٢ّمظ٥ّمذّٕؼًؽوممإذمإنمبم;ؾؼ٥ّخَب

ف٦ّهمػدؾقوغ٥ّؼم,مواظلؾىمؼبمغب٢ّمتؾ١ّماٌلوواةمسؾ٧ّماظؽػّٕم))مأغف٣ّمٌومذؾمب(5)وػ٦ّمطػّٕمصّٕؼّّ((

خوظؼف٣ّموصوغعف٣ّمػ٦ّمعومت٦ّػؿ٦ّهمبلوػوعف٣ّماظػودّٓةمووصػ٦ّهمموامأنمبخبؾؼ٥ّمود٦ّوهمب٥ّمحقٌماسؿؼّٓ

بعؼ٦ّهل٣ّماظؽودّٓةمعّٝمسّٓممط٦ّغ٥ّمخوظؼف٣ّمب٢ّمػ٦ّمزبؾ٦ّقمهل٣ّمعصـ٦ّعمعـؾف٣ّمالمجّٕممطوغ٦ّامبّٔظ١ّم

مغكب مدؾقوغ٥ّ مٓ مجوسؾني مخوظؼو ماًوظ٠ّ مشري موسّٓؼًؾّٓهبعؿكّٔؼ٤ّ مواظضالل((ا ماظؽػّٕ موػ٦ّ ,م(6)و

دمهّٓىبماظيتوػ٨ّمم,(اظػوء)ـ٤ّماضرتانماى٦ّابمبتعققبم;مظّٔامصوٌالزعيمواضقيمبنيماظشّٕطموج٦ّاب٥ّ

                                                           

 . 2/228: )الفشاء(مّاوي اللشآن  (1)

 . 1/271لشض ي ِلى اليافُت :ؼشح ا (2)

ىٍش  :  (3) مْ الهىامْ: 2/465: املفذس هفعهًُ  . 1/161,وخاؼُت الفبان: 1/521,َو

 . 6/413ؼشح )املّتزلي( : (4)

 . 2/67ؼشح )املىظىي( : (5)

 . 6/322منهاط البراِت)الخىئي( : (6)



ت ووسد في هالم إلامام 163 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

هّٓؼّٓـبامذؽؾقـبوم,مصضًؾومس٤ّمدالظيماٌعـ٧ّماظؼوئ٣ّمسؾ٧ّماظؿعؾق٠ّممدالظيماظشّٕطمؼبمعـ٢ّمػّٔاما٦ٌّضّٝ

م.(1)اظشّٕر٨ّمبنيمصع٢ّماظشّٕطموج٦ّاب٥ّ

خبؾؼ٥ّ:مؼبمت٦ّحقّٓمآمتعوظبمورصّٚمتشؾقف٥ّمم()٦ّؼيمأؼضـبومض٦ّظ٥ّمَؾوع٤ّماظش٦ّاػّٓماظعؽبممممممممم

مٔظَؿِدٔبرِيمَاْظُؿِقَؿٔفَؾٔةمَعَػأصٔؾِفُممٔحَؼاِقمَتاَلُحِممَومَخْؾٔؼَكمَأِسَضأءمٔبَؿَؾاُؼِنمَذٖؾَفَكمَعِنمَأٖنمَصَلِذَفُد))

رةم,مضولم,مواظؿعؾق٠ّماظشّٕر٨ّمواضّّمؼبماظعؾو(2)((َعِعِرَصٔؿَكمَسَؾىمَضٔؿرِئهمَشِقَبمَؼِعٔؼِدمَظِممٔحْؽَؿٔؿَك

ضوظ٦ّنمع٤ّمجفيمتشؾقفف٣ّمآمخبؾؼ٥ّموط٢ّمع٤ّمطونمطّٔظ١ّمصؾقّٗمبعورفمم))اٌشؾىبفياظؾقّٕاغ٨ّ:م

مربّٛم,(3)بوٓ(( مسؾ٧ّ مضوئ٣ّ متعؾق٠ّ ماظلؾىمواظـؿقفيموػ٦ّ مسب٦ّ مأمنوطمماظرتطقىمسؾ٧ّ مع٤ّ وػ٦ّ

٥ّمغوتٍمس٤ّمجف٢ّماظػّٕدمؾؼكب,مأيمإنقبمتشؾق٥ّمآمتعوظبمخَب(4)ذطّٕماب٤ّمػشومطؿومماظرتطقىماظشّٕر٨ّ

ماظػّٕدممبعّٕصؿ٥ّمدؾقوغ٥ّ.

مَعامٔبَفامَؼِرُجومٔبَفامَاظـْٖػِسمَرقِّٔبمَشِقَرمَأِسَطاَػامَعِنمَصِنٖن(مؼبماظّٖطوة:)))ض٦ّظ٥ّمموعـؾ٥ّمممممممممم

ـَِفامَأْصَضُلمُػَو  .(م5)((َاظـَٖدِممَرِوؼُلمَاْظَعَؿِلمَضاٗلمَاْظَلِجِرمَعِغُؾوُنمٔباظٗلـٖٔةمَجأػْلمَصُفَومٔع

٦ّؼيمعوضقـبوموٕمؼظفّٕمسؾق٥ّماِّثّٕماإلسّٕاب٨ّمظـ)ع٤ّ(موإنمطونمصع٢ّماظشّٕطمؼبماظش٦ّاػّٓماظعؾؽَبمممممم

م–ـومالمميؽ٤ّمإغؽورهمقىبومبواضقـبم(اظػوءـ)وإنمطونماظؿعؾق٠ّمواالضرتانمبم–صقؿومإذامطوغًمذّٕرقيم

اظصققػيمومؼبمامسؾ٧ّماظشعّٕمورودهمأؼضـباالضرتانمواردمؼبماظــّٕموظقّٗمعؼص٦ّرـبمّٓمأنمبممومؼعضؾبمصننمب

م.(6)أؼضـبومودؼياظلفقب

ومؼبماالدؿّٓاللمسؾ٧ّمصقيمورودماظشّٕطمطوصقـبوإنمطونموحّٓهممبوظلؿوعإنمبماالحؿفوجممممممممممم

ماالحؿؽومعلؾ٦ًّض مميؽ٤ّ مأغ٥ّ مإال مبوظـودّْ ممو ماظرتطقإظب مػّٔا ماتػوق مضّٕرهماظؼقوسمظؾقون معو ىمعّٝ

مع٤ّمُأ ماظعّٕبقي مععؿ٦ّلمصع٢ّمص٦ّل,مصوظؽ٦ّصق٦ّنمصب٦ّقبسؾؿوء مسؾ٧ّمأزونمتؼّٓم مج٦ّاب٥ّ داةماظشّٕطمأو

                                                           

 .229: الؽمعان, ؤبى ؤوط ببشاَُم ( ًىٍش : الجملت الؽشوُت ِىذ الىداة الّشب(1

 .6/413( ؼشح )املّتزلي( :(2

 .  2/339وي( :ا( ؼشح )البدش (3

4) ًُ  . 858ىٍش : مٕني اللبِب:( 

 . 18/283( ؼشح )املّتزلي( :(5

ىٍش:  (6) , العُذ ِلي خان املذوي, سٍاك العالىحن في ؼشح صحُفت ظُذ العاظذًً, و  46الصحُفت السجادًت :ًُ

 . 156:  لامُنياملذوي, جذ: العُذ مدعً الحعُني 
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م مسـّٓػ٣ّصاظشّٕط, ماظصّٓارة ماظشّٕط مضؿريمم,(1)ؾقّٗمِّداة مُأخّٕىمصننمب موع٤ّمجفي مع٤ّمجفي ػّٔا

مس٤ّمأنمبم,(2)اظشلنمع٦ّض٦ّعمظؾؿعظق٣ّمواظؿػكق٣ّ مصضًؾو ماظؿؼّٓؼّٕمأوظبمع٤ّماظؿؼّٓؼّٕممػّٔا الدقؿوموسّٓم

ماظ٦ّارد ماظـص٦ّص مطـّٕة ماٌللمةعّٝ مػّٔه مغؼّٚمم,(3)ظيؼب مصق٥ّ م)إنمب( مبعّٓ محّٔص٥ّ مسؾ٧ّ صوظؿع٦ّؼ٢ّ

مم.(4)جؾ٥ّمضّٝمع٤ّمأوؾبمظؾغّٕضماظّٔي

مؼؾبمممممم مواى٦ّابموسّٓقبملؿّٓلنبوممو متالح٣ّمعبؾيتماظشّٕط مػـو ماظؿؼّٓؼّٕ مسّٓم مسؾ٧ّمتؼ٦ّؼي ػؿومب٥ّ

م مسـّٓ ماظ٦ّاحّٓة ماظـق٦ّؼنيمسّٓدطوىؿؾي ماظشّٕطممدخ٦ّلمصلجوزوامع٤ّ معبؾيت مسؾ٧ّ االدؿػفوم

 .(5)واى٦ّابمععـبو

ٕمم))ـ٥ّمععـ٧ّماظشّٕطمغوبّٝمع٤ّمأغ٥ّمسّٓممج٦ّازماىّٖممبوالد٣ّما٦ٌّص٦ّلمبعّٓمتضؿقبوتعؾق٢ّممممممم

وػّٔامصققّّمم,(6)دّٕىمذظ١ّمصق٥ّممبومتضؿـ٥ّمع٤ّماظشقوع((ّٝمسؾ٧ّماىّٖاءمؼبماِّص٢ّ,موإمنوم٦ّضؽبؼؾب

,مإذمضول:م))ػؽبقؿبفؽبوتؽبم()سؾ٨ّاإلعومممصققّّمإالمأنماظشّٕطمبوٍقمصق٥ّمؼعضّٓمػّٔامعوموردمؼبمطالم

,مصف٦ّمس٤ّمصكبَػوتكبمخوظؼكب٥ّكبمأسؿبفّٖؾبم,موع٤ّمتـووؾبظكب٥ّكبمواِّدواتمةكبعؽب٤ّؿبمؼؽبعؿبفكبّٖؾبمس٤ّمصػوتكبمذيماهلقلمإنقب

مأبؿبعؽبّٓؾب(( ماٌكؾ٦ّضكبنيؽب مع٦ّص٦ّلمُأذ٤ِّّٕ(مؼبماظـّٙم,مصـ)عؽب(7)حُبّٓؾبودكب وعّٝمذظ١ّم;ماظشّٕطمععـ٧ّمبؽباد٣ّ

م)ؼعفّٖؾب(مبؼ٨ّ موعؿوبع٦ّه,م,عّٕص٦ّسـبوماظػع٢ّ مدقؾ٦ّؼ٥ّ مذطّٕه معو مخالف موهلموػ٦ّ اظشّٕطممبؼ٨ّّٔا

مالعـوصمع٤ّمسّٓىباظػوء)ـؼبماظرتطقىمبّٓظق٢ّماضرتانماى٦ّابمبمع٦ّج٦ّدـبا ماظرتطقىم(,موهلّٔا مػّٔا

مسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمتؼّٓقب ماظـودكيمسؾق٥ّ,ممم)إذّٕرقـبو ماظشّٕطموإنؿبمؼصّّموبفّٔانقب( مماظـودّْمتؼّٓمبمبؼوء

مس٤ّمودلظؿ٥ّ:م))موماًؾق٢ّمصؼولدوئًؾمدقؾ٦ّؼ٥ّمعومأذورمإظق٥ّودظقؾ٨ّمسؾ٧ّمػّٔاممداةماظشّٕط,سؾ٧ّمأ

مآ,مسؾّٓممبـّٖظيمؼلتقينمواظّٔيمفـوػماظػوءمدخ٦ّلمجوزمؽِٕبمدرػؿون,مصؾ٥ّمؼلتقينماظّٔي:مض٦ّظ٥ّ

مجع٢ّمِّغ٥ّم"م;اظّٔي"مؼبمضبل٤ّمإمنو:مصؼولمدرػؿو؟مصؾ٥ّمآمسؾّٓمتؼ٦ّلمأنمظ١ّمصب٦ّزمالموأغً

                                                           

ىٍش  : (1) , واسحؽاف  4/85: )ابً مالً( ؼشح الدعهُل(, و 87)املعإلت  2/623إلاهفاف في معائل الخالف: ًُ

 . 961-3/968, وؼفاء الّلُل: 4/1879المشب:

ىٍش  : ؼشح املففل (2)  . 2/271, والخزًُل والخىمُل :   3/114:  )ابً ٌِّؾ( ًُ

ىٍش  : مٕني اللبِب (3) ًُ :229  
ُ
 .  2/41ؼمىوي:, وؼشح لا

ذ :  (4) ىٍش  : ؼشح الخفٍش ًُ1/376 . 

ب : 3/82الىخاب : ( ًىٍش :(5  . 432, والجملت الؽشوُت:  4/463ؼشح الشض ي ِلى اليافُت:,و  1/276,وامللشَّ

ىٍش  : الجملت الؽشوُت : 2/1118: امللخفذهخاب  (6)  .218ـــــــ214, وٍُ

 . 9/257ؼشح )املّتزلي( : (7)
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مدخؾًمطؿومفـو,ػم"اظػوء"مصّٓخؾًماظّٓرػؿون,مظ٥ّمصبىمب٥ّماِّولموجع٢ّمظألول,مج٦ّابوماآلخّٕ

م.(1)((درػؿونمصؾ٥ّمؼلتينمإن:مضولمإذاماىّٖاءمؼب

)إنمب(غبًؾومسؾ٧ّمـسـّٓماضرتانما٦ٌّص٦ّلمبمبوٍقماىّٖاءمصلقؾ٦ّؼ٥ّمحبلىمػّٔاماظـّٙمؼّٕىمأنمبمممممممم

(ماظػوء)ـظّٔاماضرتنماًربمبم,درػؿونمصؾ٥ّمؼلتقينماظّٔيمض٦ّظـو:مسب٦ّممؼبمسـّٓمخّؾ٦ّهمعـفومبؼوئ٥ّ

ڌ  ڈ   ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  چ ض٦ّظ٥ّمتعوظب:م,مودظقؾ٥ّظ٦ّج٦ّدماظؿعؾق٠ّماظشّٕر٨ّمؼبما٦ٌّضعني

مع٤ّماظـق٦ّؼني;مِّنمبمضل٣ّفبمهّٓؿبؼمؼىبٕمػ٦ّمعو,ومؼد٦ّرةماظربوجػ چ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ

ماظّٔيمؼؿضؿمباٌ ماظشّٕطمصبىمأ٦ّص٦ّل مععـ٧ّ ممنؿب٤ّ مصق٥ّ موؼؽ٦ّن ماب٤ّم(2)ماظعؿ٦ّماإلبفوم موارتضوه ,

م.(3)عوظ١ّمواظّٕض٨ّ

ذًّٕرومالضرتانمخربممزادؽبمظيمبلنؿبع٤ّمض٦ّلمدقؾ٦ّؼ٥ّمؼبمػّٔهماٌللمضّٓمأصودماب٤ّمؼعقّ٘وطونمممممممم

مب ما٦ٌّص٦ّل(اظػوء)ـاٌؾؿّٓإ مس٤ّ مؼؾبكربؽب مأن ماظؿصّٓؼّٕممسؾ٧ّمايػوزمؼبمتؽؿ٤ّمواظعؾيم.وػ٦ّ متوم

عؿ٢ّمصق٥ّمذ٨ّءمضؾؾ٥ّمصشوب٥ّماظشّٕطماظّٔيمظ٥ّماظؿصّٓرم,موهلّٔامؼظؾؿ٦ّص٦ّلم,موإذامطونمطّٔظ١ّمصالم

ماظّٔيمإن:مضؾًمإذامِّغ١ّم))م;)إنؽبقب(مغودّْفبمسّٓااالبؿّٓاءممحؽ٣ّؽبمؼبماًربمإذامغلّْؽبم(اظػوء)اعؿـعًم

دخ٦ّهلومطكّٕوجفومِّغفومٕم))م,مأيمإنمب(4)درػ٣ّم((مصؾ٥ّمؼلتقـوماظّٔي:مصؿعـوهمدرػ٣ّ,مصؾ٥ّمؼلتقـو

صوظشّٕطمايوص٢ّمؼبمعبؾيماالبؿّٓاءمبالم)إنقب(مم,(5)٤ّماٌعـ٧ّمذقؽومإمنومدخؾًمظؾؿ٦ّطقّٓ((تغريمع

م.م(6)علوٍومٌومدخؾؿ٥ّم)إنمب(

ماظـق٦ّؼ         مع٤ّ مغلىمسّٓد ممنيوضّٓ مم٥ّخػّ٘معـعؽباِّإظب مخرب)إم(اظػوء)دخ٦ّل ,م(7)نؽبقب(ؼب

,م(8)ّٓ((علؿؾعؽبماِّخػّ٘مس٤ّمػّٔامثؾ٦ّت))مأنمبإظبممصؼّٓمذػىماب٤ّمعوظ١ّم;واظؿقؼق٠ّمخالفمذظ١ّ

                                                           

ىٍش  : 3/182الىخاب :  (1)  . 1/188: )ابً ٌِّؾ( , وؼشح املففل 1/321:  امللخفذهخاب , وٍُ

(2)  
ُ
ىٍش : لا  .217ــــــــ216, والجملت الؽشوُت : 2/1118:هخاب امللخفذ , و  2/166ـٌى في الىدى:ًُ

ىٍش  : ؼشح اليافُت (3)  . 1/269: ِلى اليافُت , وؼشح الشض ي 1/375: الؽافُت ًُ

(4)  
ُ
ىٍش  : ؼشح املففل 2/168ـٌى في الىدى :لا  . 1/181: )ابً ٌِّؾ( , وٍُ

 . 1/573: في ؼشح ظمل الضظاجي البعُي (5)

(6)  
ُ
ىٍش : لا  . 2/356ـٌى في الىدى :ًُ

ىٍش :  (7)  في ؼشح ظمل الضظاجي . والبعُي 1/181: )ابً ٌِّؾ( , وؼشح املففل 1/324:  امللخفذهخاب ًُ

 . 4/118, والخزًُل والخىمُل : 1/573:

 . 1/88ؼشح اليافُت الؽافُت: (8)
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مػّٔامؼؽ٦ّنمانمصب٦ّزمصؼّٓمَصكذؾبوػؾبؿؽبومعكبـُؽ٣ّؿبمؼؽبْلتكبقؽبوغكبفؽبوموؽباظؾَّّٔؽباِنض٦ّظ٥ّ:مم:م))مصلعومضولماِّخػّ٘مِّنمب

,موايفيمؼبمم(1)م(("اظػوءـ"بمخربهمؼؽ٦ّنمنأمجوزمصع٢ّمصؾؿ٥ّمطونماذا"ماظّٔي"منمبِّماٌؾؿّٓإ;مخرب

مم.(2)خّٕاجمس٤ّمصّٕؼّّماًربمصالمصبؿؿعونواظشّٕطمصق٥ّمت٦ّضّٟموإم,٠ّماًرب)إنمب(مهّؼمأنمذظ١ّ

(ماظرتطقىماظّٔيمسب٤ّمبصّٓدمبقوغ٥ّمػ٦ّمتّٕطقىمذّٕر٨ّمعمطَّّٓمبـ)إنمبمصننمبموسؾ٧ّمأؼيمحولممممممممم

ماظشّٕطموج٦ّاب٥ّمه٢ّنب م)إنمبمرب٢ّمبموعبؾي موخربػو;ماد٣ّ مت٦ّطقّٓمععـ٧ّماىؿؾيممِّنمب( متػقّٓ )إنمب(

ّٕتمإذامدخؾًمسؾ٧ّمعبؾيمشقمبماظيتاظّٓاخؾيمسؾقفومع٤ّمدونمتغقريمععـوػو,مخبالفمأخ٦ّاتفوم

م,موإنؿب(3),موشريمذظ١ّأوماظرتج٨ّم,أوماظؿؿينم,آخّٕمطوظؿشؾق٥ّععـ٧ّمإظبممععـ٧ّماالبؿّٓاءموغؼؾؿ٥ّ

ؼؿؿـ٢ّمؼبممهلومأثّٕؼ٤ّمععـ٦ّيمػ٦ّماظؿ٦ّطقّٓموإسّٕاب٨ّمٕمتّٓخ٢ّمظؾؿ٦ّطقّٓمصقلى,مِّنمبمنمب(طوغًم)إ

عومؼمثّٕمؼبماىؿؾيمالمم))مع٤ّمأنقبمغوتٍاالدؿغـوءمس٤ّمأثّٕػوماإلسّٕاب٨ّمدونماٌعـ٦ّيممظؽ٤ّ,ماظعؿ٢ّ

 م.(4)ر((اظؿصّٓقبرةمبالزممّٓخ٢ّمسؾ٧ّمعبؾيمعصّٓمبؼ

مدخ٦ّل)إنمب(سؾَّموضّٓممممممممم مج٦ّاز ماظّٕض٨ّ ماًربمم٢ّ مواضرتان ماظؽّٕؼ٣ّ ماظؼّٕآن مؼب م)اظّٔؼ٤ّ( سؾ٧ّ

ؾب(5)اظشّٕرقي((مؼبمّٕقاظعكبمرادّْمشري))م,مبلنماالد٣ّما٦ٌّص٦ّلم(اظػوءـ)ب أدريمعؿ٧ّمؼّٕدّْمم,موظل

صضًؾوم,متشؾقفـبومظ٥ّمبوظشّٕطم(اظػوءـ)جوزماضرتانمخربهمبا٦ٌّص٦ّلمؼبمععـ٧ّماظشّٕطمودقؾ٦ّؼ٥ّمأماالد٣ّ

ّٓممضؾ٦ّلمبع,موظقّٗمع٤ّماظص٦ّابماظؼ٦ّلم(6)ا٦ٌّص٦ّلمؼلّٕيمصق٥ّمععـ٧ّماظشّٕرقيمطؿوماتضّّمأنمبمس٤ّ

نذامسؽبؿكب٢ّؽبمصق٥ّكبمسوع٢ّفبمحّٕفماىّٖاءكبمظ٥ّؾبمصّٓرماظؽالِم,مصضؾ٦ّلماظشّٕطمؼبمتؾ١ّماظرتاطقىمحبفيمأنمبمم

مظّٔظ١ّ مبعّٓه,موصورتماظعوع٢ّمصورؽب ,مطلغقب١َّم(اظّٔي)مبـّٖظيمم(عؽب٤ّؿب)صّٓرماظؽالم,مصقؾط٢ّمسؿ٢ّمعو

ؽب:مإنمبماظّٔيمؼلتقـومغؾبؽّٕعؾب٥ّؾب ا٦ٌّص٦ّظيمالمؼؾغ٨ّماىّٖاءمع٤ّمإظبمملم)ع٤ّ(معكب٤ّماظشّٕرقيصؿق٦ّقب,م(7)مضؾ

مأرىمعل٦ّقِبًشو٤ّمؼعفّٖؾب...(,مهلّٔامالمعؽبم:)إنمبأٌّط٦ّرمآغًػوماإلعومم٤ّمذظ١ّمؼبمض٦ّلاظرتطقىمطؿومتؾقمب

                                                           

ىٍش:  ,1/87 : )لاخفؾ(وي اللشآنامّ (1) مً  مً ظىسة اليعاء اللشآوي والىق . 1/88: الؽافُت ؼشح اليافُت وٍُ

 .16:آلاًت

ىٍش  : الخزًُل والخىمُل :  (2) ًُ4/118 . 

ىٍش  :  (3)  . 8/64: )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففلو ,  151ظشاس الّشبُت : هخاب ؤًُ

 . 1/278ؼشح الشض ي ِلى اليافُت : (4)

 . املفذس هفعه والصحُفت هفعها (5)

ىٍش  :  (6)  . 1/321امللخفذ:هخاب ًُ

ىٍش  : الخبفشة والخزهشة : (7)  . 173, واملعائل املىشىسة : 1/415ًُ
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ععـ٧ّممؼؾؼ٧ّمعؿضؿــبوماظرتطقىمإنمبمػّٔاموع٤ّمأج٢ّمػّٔامأض٦ّل:٤ّمػّٔاماظرتطقى,مبطولماظشّٕطمعإل

وظـص٦ّصماظعؾ٦ّؼي,موهلّٔامبمذظ١ّماتضّّمطؿوموأوظبمع٤ّماظؾف٦ّءمإظبماظؿؼّٓؼّٕمواظؿلوؼ٢ّ,مأدؾ٣ّاظشّٕطم

ماالحؿؽوم مأإظبممصننمب تؼّٓؼّٕمضؿريمذلنم,مإظبمموظقّٗمػـوكمداٍعموص٠ّم))دالظيماظرتطقىموععـوه

مدّٓمبوُأ ممعلّٓمبمدؾ٦ّبماظشّٕطمػـو مؼؼ٦ّقبم,(1)وخربػو((م"إنمب"اد٣ّ مَأوممو ميمػّٔا أجوزمم(2)اظّٓىبعوذينقبقب

مؼْلتكبينمآتكب٥ّكبماظؼ٦ّل: معؽب٤ّؿب مضؿريماظشلنمّٔاهلم;(3)طونؽب ماظـص٦ّصمػفـومصالمداس٨ّمظؿؼّٓؼّٕ مظؽـّٕة ,

مؼبمتّٕاطقىمدظَّ معؽب٤ّؿبم)):()ايل٤ّاإلعومممًمسؾ٧ّماظشّٕطمع٤ّمدوغ٥ّ,مع٤ّمذظ١ّمض٦ّلاظ٦ّاردة إنمب

كب;مصننمبماكب)):م()اُيلؽبنِيماإلعوممم,موض٦ّلؾب(4)((َرَؾىؽبماظعؾودَةمتؽبّٖؽبط٧َّّمهلو ظّٖع٦ّامعؽب٦ّؽبدمبتـومأػ٢ّؽبماظؾق

َٓموػؾب٦ّؽبمؼؽب٦ّدنبغومدؽبخؽب٢ّؽبمؼبمذػوسؿكبـو )ع٤ّ(مصب٦ّزمصقفوممأنمب,مؼعّٖىبزمػّٔاموؼعضؾبّٓهمأؼضـبوم(5)((عؽب٤ّؿبمَظؼكب٨ّؽبما

٤ّ(معـ٧ّماظشّٕطمأرجّّمظعّٓممسؿ٢ّم)عؽبـيمٌاٌؿضؿىب,مظؽ٤ّماىؿّٝمبنيما٦ٌّص٦ّلم(6)ا٦ٌّص٦ّظيواظشّٕرقيم

صوٌللظيمدقوضقيمم,ب٦ّج٦ّدم)اظػوء(مؼبمج٦ّابماظشّٕطوذؽؾكب٥ّمماظؿعؾق٠ّماظشّٕر٨ّدالظيكبمم٤ّ(موظؾؼوء)عؽب

 . (7)ظؼّٕائ٤ّماحملقطيمبوظـّٙواخوضعيمظؾلقوقم

متؼّٓمبممممممم ماضرتانم)ع٤ّ(مبوظـودّْمالمؼؾبوخالصيمعو مب٢ّمتؾؼ٧ّمعؿضؿىب٤ّ(مذّٕرقؿؽبػؼّٓم)عؽبممأنقب مـًيفو

مب مصوٌللظيمظقلًمم(اظػوء)ـععـ٧ّماظشّٕطموذظ١ّمظ٦ّرودمغص٦ّصمصصققيماضرتنماى٦ّابمصقفو ظّٔا

ذظكمميؽنمصوغماظؼاسدةمإىلمموادؿـاّدارمذظ١ّمعبّٝمع٤ّمسؾؿوءماظعّٕبقيم,مضّٕورةمذعّٕؼيمطؿومضّٕمب

اظشلنميفمضؿريماحلاجةمإىلمتؼدؼرماظشررقةمباظـادخمعنمشريمم(عن)باآلتي:مجيوزماضرتانم

ماألئؿةمادلعصوعنيمشريهمعنمسنمطالمصضًؾامماظشعرمخاصة،مظورودميفمغفجماظؾالشةاظــرمالميفم

().م

م

                                                           

ت والخىبُم, (1)  . 64د. ِضمي مدمذ ُِاٌ : خم الفذاسة في الىدى الّشبي بحن الىٍٍش

اخبه املخخق به , وله ؤبُاث ًزهش (2 ُْ بً ظلمت بً معلم, ؤبى ٔعان  واجب ؤبي ِبُذة ـو
َ
( ِدمار الّبذي : َى ُسف

ًُ  فيها ؤهه ؤحَّب  حن, العحرافياملاصوي بىٌى املعائل.  حن البفٍش ني, ومدمذ ِبذ ىٍش: ؤخباس الىدٍى , جذ: وه مدمذ الٍض

 . 2/6, وبهباٍ الشواة: 68املىّم خفاجي:

ىٍش  : مخخاس جزهشة ؤبي ِلي الفاسس ي وتهزًبها (3)  . 137: البً ظني, جذ: د. خعحن ؤخمذ بى ِباط ًُ

(4)  
ُ
ٌ َد ج , ابً ؼّبت الحشاوي, ف الّلى  .75/189لاهىاس:ىٍش: بداس , وٍُ 236: ِلي ؤهبر الٕفاسي  جذ: ًِ آٌ الشظٌى

 .27/91ىٍش: بداس لاهىاس:, وٍُ 61املداظً, ؤخمذ البرقي, جذ: العُذ ظالٌ الذًً الحعُني: (5)

ىٍش  : اسحؽاف المشب: (6) ًُ4/1888-1881 

7) ًُ  . 218ىٍش : الجملت الؽشوُت:( 
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م

م

م

م

 دلبحث الثبني: ا
 
وِل

ُ
 على  هب ح

 
 خز:أُ  الضزًرة الشعزيت يف هسبئل

 األًىل: جٌاس دخٌل أداة الشزط على األمسبء: ادلسألت

محّٕوفمأنمبمواسؾ٣ّاِّص٢ّمؼبمأدواتماظشّٕطمأالمؼؾقفومإالماِّصعول,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّ:م))مإنمبمممممممممم

,مصف٨ّم(1)صبّٖم((ممبومذؾف٦ّػومِّغف٣ّموذظ١ّماِّصعول,مضؾ٢ّمصقفوماِّمسوءممتؿؼّٓمبمأنؿبمؼؼؾّّماىّٖاء

مصعؾقؿني معبؾؿني مسؾ٧ّ مإتّٓخ٢ّ مصرتبّٛ مبوُِّ, مس٤ّممخّٕىحّٓاػؿو مإحّٓاػؿو متـػّٕد مال حؿ٧ّ

ؼ٦ّجّٓموأالمم))ماظشّٕطمإمنومؼؽ٦ّنممبومظقّٗمؼبماظ٦ّج٦ّدموضبؿؿ٢ّمأنؿبمأنمبموتعؾق٢ّمذظ١ّ,م(2)خّٕىاُِّ

م.م(3)ؼ٦ّجّٓمواِّمسوءمثوبؿيمع٦ّج٦ّدةمالمؼصّّمتعؾق٠ّموج٦ّدمشريػومسؾ٧ّموج٦ّدػو((

مسؾ٧ّممممممممم مدخ٦ّهلو مصلجوزوا م)إنؿب( ماظشّٕط مأداة ماظؼوسّٓة متؾ١ّ مع٤ّ ماظـق٦ّؼ٦ّن مادؿــ٧ّ وضّٓ

مأمنب)إنؿبمِّنمبم;(4)اِّمسوء مؼبمم( مع٤ّمأخ٦ّاتفو مصف٨ّمتؿصّٕفمأطـّٕ بوبماظشّٕطمواِّص٢ّمؼبماىّٖم

ؼبماظػع٢ّماظؿوظ٨ّمهلّٔامماظ٦ّاجىؽبمسؾ٧ّمأنمبمم,(6)فماظػّٕعفمعومالمؼؿصّٕمبص٢ّمؼؿصّٕمب,مواِّ(5)اظشّٕط

م.(7)ؼؽ٦ّنمعوضقـبوماالد٣ّمأنؿب

                                                           

  3/112الىخاب: (1)
ُ
ىٍش : لا ًُ  . 2/232ـٌى في الىدى:, و 

ىٍش  : ؼشح املففل (2) , وؼشح  2/79وضح املعالً :ؤ, و  1/199ؼشح الشض ي ِلى اليافُت:و , 8/157: )ابً ٌِّؾ( ًُ

ذ:  . 4/87, ومّاوي الىدى: 2/147, والىدى الىافي:  1/183, وخاؼُت الفبان : 1/396الخفٍش

 . 8/157:)ابً ٌِّؾ(ؼشح املففل (3)

ىٍش  : الىخاب: (4)   2/75, وامللخمب : 3/113ًُ
ُ
هخاب , و  1/418, والخبفشة والخزهشة: 2/232الىدى:ـٌى في , ولا

, والجملت 4/92, وؼشح الشض ي ِلى اليافُت: 1599-2/1598, وؼشح اليافُت الؽافُت: 2/1122: امللخفذ

 . 318ــــــ316الؽشوُت:

ىٍش  : الىخاب :  (5) ًُ3/112  . 

ىٍش  :  (6)  . 2/1123: امللخفذهخاب ًُ

ىٍش  : ؼشح اليافُت الؽافُت: (7) ًُ3/1599 . 
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مؼبماظشّٕطمصننمبمممممممممم مأخ٦ّاتفو مسؾ٧ّدخ٦ّهلممسّٓقبوااظـق٦ّؼنيمأعو اظضّٕورةممع٤ّمبوبماالد٣ّمو

م ماظشعّٕؼي, مالم"إنؿب"مد٦ّىماىّٖاءمحّٕوفمودوئّٕماىّٖاءمؼبمػّٔامعـ٢ّمؼؽ٦ّنموال:))اٌربدضول

مزؼّٓفبمإنؿبموالم,٥ّؾبعؿبؽِّٕؼؾبم٥ّكبتكبؼْلمزؼّٓفبم٤ّؿبعؽبم:تؼ٦ّلمالم.جّٖعًمإذام"إنؿب"مؼبموالماظؽالممؼبمػّٔامصقفومصب٦ّز

مصقف٤ّمجوزمذوسّٕماضطّٕمصننم,أطّٕع٥ّمأتوهمزؼّٓفبم٤ّعؽبموالم,أتقؿ٥ّمأتوغ٨ّمزؼّٓفبمأؼ٤ّموالم,٥ّكبآتكبمينؼلتكب

م(4)از,مواظؼّٖقب(3)واظصمبقؿبؿّٕيم,(2)اظلّٕاجماب٤ّؾبأٌّػىموأخّٔمبفّٔامم,(1)((٤ّؽبصبّٖعؿبمٕمأوم٤ّؽبجّٖعؿبماظػص٢ّ

م.م(7)وآخّٕون,م(6)بوديادرتاالم,مواظّٕض٨ّم(5)غؾوريب٦ّماظربطوتماِّوأم(4)ازواظؼّٖقب

ممممممممم ماظشعّٕ مسؾ٧ّ مشريمعؼؿصّٕة متؾ١ّماٌللظي مسؾ٧ّ ماظش٦ّاػّٓ مؼبمصقلىإنمب مواردة مب٢ّمػ٨ّ ,

م,مصؼّٓمغّٙمبمػد٦ّرةماالغػطورؼ چٱ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  ع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتعوظب:ماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمأؼضـبو,

م.(8)ّٕهمأٌّط٦ّرظػع٢ّمربّٔوفمؼػلقبمممصوس٢ّفباظؾصّٕؼ٦ّنمسؾ٧ّمأنمبماالد٣ّماٌؿؼّٓىب

أومأغقب٥ّمعّٕص٦ّعممبومسودمسؾق٥ّمع٤ّماظػع٢ّمع٤ّمشريمتؼّٓؼّٕمإظبمماظؽ٦ّصقنياظػّٕاءمع٤ّمذؽبػؽبىؽبمموضّٓمممممممم

مسوعيماظؽ٦ّصقنيإظبممع٤ّماظـق٦ّؼنيماظؼ٦ّلؽبمسّٓدفبم,موضّٓمغلىؽب(9)غػل٥ّمإغقب٥ّمعّٕص٦ّعمبوظػع٢ّأيمم,تلوؼ٢ّ

خػّ٘ماِّم,مواظؿقؼق٠ّمأنمب(19)االد٣ّمعّٕص٦ّعمسؾ٧ّماالبؿّٓاءماِّخػّ٘مبلنمبوموإظبماظؽلوئ٨ّمماظؽ٦ّصقني

ې  ې   چ  :مض٦ّظ٥ّمتعوظبمهتػلريم,صؼولمؼباظؾصّٕؼنيممّّمرأيؽب٥ّمرجمبذطّٕماظّٕصّٝمسؾ٧ّماالبؿّٓاءمظؽمب

مػ چ  جب  جب  جب  جب مصوبؿّٓأم:ؼ6ع٤ّماآلؼي:ماظؿ٦ّبيد٦ّرة مرصّٝمؼؽ٦ّنمنؿبوأم,"نؿبإ"مبعّٓم))

                                                           

 . 2/75امللخمب :(1)

(2)  
ُ
ىٍش  : لا  .2/232ـٌى في الىدى:ًُ

ىٍش  : الخبفشة والخزهشة: (3) ًُ1/418 . 

ىٍش  : ما ًجىص للؽاِش في المشوسة: (4) ًُ238 . 

ىٍش : إلاهفاف (5)  ( .85)املعإلت  2/619: في معائل الخالف ًُ

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت: (6) ًُ4/92 . 

ىٍش  : ؼفاء الّلُل:  (7) مْ الهىامْ :,  3/954ًُ  . 3/46دب:, وخضاهت لا  2/553َو

8) ًُ ,  2/944ؼشح اليافُت الؽافُت:و ( , 85)املعإلت 22/616, وإلاهفاف في معائل الخالف: 4/348ىٍش : امللخمب:( 

ذ: 2/86, وؼشح ابً ِلُل: 127اللبِب:, ومٕني  2/818, وجىلُذ امللاـذ:  . 1/781, وؼشح الخفٍش

ىٍش  : مّاوي اللشآن (9)  ( .85)املعإلت  2/616:  في معائل الخالف , وإلاهفاف2/574 :)الفشاء(ًُ

ىٍش  : إلا  (18) , واسحؽاف  4/98:ِلى اليافُت , وؼشح الشض ي( 85)املعإلت  616-2/615: في معائل الخالف هفافًُ

 . 4/1788المشب:
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مضّٓمف٣ّغقبإمالإم,بعّٓػومأؾؿّٓؽبؼؾبمالماجملوزاةمحّٕوفمِّنم;اظ٦ّجفنيمأضقّٗمّٕعضؿؽبمصع٢ّمسؾ٧ّم"أحّٓـبا"

م.(1)مسوء((اِّموظقؿفومذاإموحلـفومـفوظؿؿّؽ"منؿبإ"مؼبمذظ١ّمضوظ٦ّا

فومبعقّٓةمس٤ّمروحماظؾغيموعوموردمصقفومع٤ّمذ٦ّاػّٓم,وػ٨ّمممع٤ّمتعؾقالتمأغمبومتؼّٓمباظ٦ّاضّّممممممممم

مم.(2)تؾ١ّماظؼ٦ّاسّٓوضع٦ّهمع٤ّمعومتعؾقالتمىلمإظقفوماظـق٦ّؼ٦ّنمع٤ّمأج٢ّمايػوزمسؾ٧ّم

ػّٔاماظـؿّٛمٕمؼؼؿصّٕمسؾ٧ّماظشعّٕمصؼّٛمطؿومغّٙمسؾ٧ّمذظ١ّمسّٓدفبمع٤ّماظـق٦ّؼنيم,مب٢ّممإنمبمممممممم

مادؿشفّٓتؾب ماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمطؿو بؾعّٚما٦ٌّاضّٝممػ٦ّمواردمؼبمأصّّمعصودرما٦ٌّروثماظؾغ٦ّيموػ٦ّ

مسؾ٧ّمذظ١ّم.

ؼبمذطّٕم()صؼّٓموردمذوػّٓمسؾ٧ّمتؾ١ّماٌللظيمػ٦ّمض٦ّظ٥ّمم()سؾ٨ّماإلعوممموأعومؼبمطالممممممممممم

ـَِفامَتَكؾََّفمَوَعِنمَعَرَقمَتَؼٖدَعَفامَعِنمَاْظَققِّمَراَؼَةمٔصقـَامَخؾََّفم))م:()مؿّٓلبربماظـيبقِب مَعِنمَومَزَػَقمَس

مَصِنَذامِإَذامَدِرؼْعمَاْظٔؼَقاِممَبٔطيُءمَاْظَؽاَلِممَعٔؽقُثمَدٔظقُؾَفامَظٔقَقمَظِزَعَفا ـُِؿِممَأِغُؿِممَضاَم مَومِرَضاَبُؽِممَظُهمَأَظ

ـُِؿِممٔبٔهمَصَذَػَبمَاْظَؿِوُتمَجاَءُهمٔبَلَصأبٔعُؽِممِإَظِقٔهمَأَذِرُتِم مَظُؽِممَاظؾَُّهمُؼْطٔؾَعمَحٖؿىمَاظؾَُّهمَذاَءمَعامَبِعَدُهمَصَؾٔؾ

م.م(3)((َؼِفَؿُعُؽِممَعِن

مأ)مربؿّٓلبماظـيبىبمصػوتكبم(مبعّٚؽب)ماإلعومؾبمذطّٕؽبمنؿببعّٓمأمممممم مخؽبإظبممذور( صقف٣ّمع٤ّممّؾػ٥ّعو

بعّٚمصػوت٥ّ,مإظبمم,مث٣ّمسؼىمذظ١ّمبوإلٌوحغػل٥ّماظشّٕؼػيإظبممذورةؼبمذظ١ّمإموظع٢ّقبم,راؼيماي٠ّ

مأ م)صنذا موتؾ١ّموض٦ّظ٥ّ: ماالغؼقود مػّٔا محص٢ّ مواذا مواغؼقودػ٣ّ, مظ٥ّ مروسؿف٣ّ مس٤ّ مطـوؼي م...( غؿ٣ّ

مب٦ّج٦ّداإلماظطوسيمومتمب مضّٓماإلعومممدالم مبوإلعوم متؾ٦ّؽب٦ّؼبموتلؾَّتؾبصنذا مإعومفب ماالعوعَي م٣ّ منؿبأإظبممإعومم

عوعيمبؼوءمدؾلؾيماإلإظبممذورة,موؼبمذظ١ّمإ(4)آمتعوظبمجبؿّٝممشؾف٣ّمسؾ٧ّمؼّٓمخومتماِّئؿيمؼلذنؽب

مواالغؼقودمِّواعّٕػو;مِّنمؼبمذظ١ّماظػ٦ّزؽب مبوظطوسيمهلو ماظيتمصبىمسؾ٧ّماظـوسمادؿـؿورموج٦ّدػو

ؼؽ٦ّنمسؾقفوماظـوس,ممنؿبػؿقيمحوظيماًض٦ّعماظيتمؼـؾغ٨ّمأنمأبقواإلعومممومطونمػّٓف,مصؾؿقباٌؾنيؽب

موػ٣ّمهل٣ّمأػ٣ّمبقوغ٥ّماظّٔيمع٦ّنؼؼّٓىبمايّٓؼٌمواظعّٕبم))مف٣ّمرب٦ّرؾبغمبِّممماظضؿريماظعوئّٓمسؾقف٣ّصؼّٓمب

                                                           

 . 1/354:)لاخفؾ(مّاوي اللشآن (1)

2) ًُ  . 4/88, ومّاوي الىدى: 352ىٍش : الجملت الؽشوُت:( 

 . 7/84ؼشح )املّتزلي(: (3)

ىٍش : ؼشح )البدشاوي( : (4)  . 2/161, وؼشح )املىظىي( : 2/127, وجىلُذ ههج البالٔت: 3/8ًُ
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م,مووج٥ّمتؾ١ّماظعـوؼيمػ٦ّم,مصوظؾوسٌمسؾ٧ّمػّٔاماظؿؼّٓؼ٣ّمإذـبامػ٦ّماظعـوؼيمبوٌؿؼّٓىب(1)ـ٧ّ((أسمبؾقوغ٥ّ

شّٕضماظؿؼّٓؼ٣ّمؼبماظغوظىم,موهلّٔامٕمؼؽ٤ّمدؾىمػّٔاماظؿؼّٓؼ٣ّمصـوسقـبوم,مػ٦ّماظؿكصقّٙماظّٔيم

يمبوظغيمّطِرإظبمموظؿلوؼ٢ّماظيتمؼّٔطّٕهماظـق٦ّؼ٦ّنم))مبعقّٓمس٤ّماٌعـ٧ّمعػلّٓمظصقيماظؽالمم,معمدص

واحّٓمبعقـ٥ّم,مالممظػٌّٜواٌػلمبّٕمماٌػلكبقبّٕؽبمؾ٣ّمبلنمبإذمعوماظغّٕضمع٤ّمػّٔامائّفمواظّٔطّٕمعّٝماظعكبم;صق٥ّ

مبقوغـبمهؼّٖؼّٓ موال متػلريـبإؼضوحـبو موال مععـبم؟او مؼعطقـو ماٌػلكبقبّٕ مطون مصؾ٦ّ مزائّٓـب, م٧ّ ماٌػلمبّٕما سؾ٧ّ

ػ٦ّمغػّٗماحملّٔوف,مصؿوماظغّٕضمإذـبام أٌّط٦ّرماظػع٢ّموظؽ٤ّمو,عؼؾ٦ًّظمظؽونوإؼضوحـبومٕمؼؽ٤ّمصق٥ّم

مّٕادمواظشق٦ّعمع٤ّمدونماالدؿـودّٕادمهلوماالّرد٦ّىماظّٓصوعمس٤ّمض٦ّاسّٓمؼؾبم(2)((؟ع٤ّماظّٔطّٕموائّف

م.وج٥ّمماٌعـ٧ّمؼبمإؼضوحمط٢ّىبإظبم

ماظّٖزبشّٕيمممممم مادؿـّٓ مموضّٓ ماظـق٦ّؼيمممقؽبصػّٕمبماٌعـ٧ّ,إظب ماظصـوسي ماظّٔيمتػّٕض٥ّ بنيماظؿؼّٓؼّٕ

ع٤ّمذظ١ّمدالظيماظؿكصقّٙمؼبمػّٔهماظؿؼّٓؼ٣ّ,مذطّٕم٢ّمسؾق٥ّمع٤ّمسؾ٣ّماظؾقون,مقصمبؿؽباظّٔيمؼؾبواٌعـ٧ّم

 چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ ذظ١ّمؼبمتػلريهمظؼ٦ّظ٥ّمتعوظب:

ماإلدّٕاءؼ مدالظيمصق٥ّم"متؾؽ٦ّنمأغؿ٣ّ"مأنقب:مصف٦ّماظؾقون,مسؾ٣ّمؼؼؿضق٥ّمعومصلعقبو,مصؼول:م))ػد٦ّرة

م.م(3)((اٌؿؾوظّٞمّّبوظشنبماٌكؿص٦ّنمػ٣ّماظـوسموأنقبماالخؿصوص,مسؾ٧ّ

إظبممردؾ٥ّأمأؼضـبومؼبمطؿوبلبم()ايل٤ّماإلعومممػومؼبمطالمورودؾبمّٓمتؾ١ّماظّٓالظَيوممومؼعضؾبممممممم

ؽبمععووؼي:م))وإنمأغً مضبؽ٣ّؽبمحؿ٧ّمصقوطؿؿ١ّمإظق١ّمبوٌلؾؿنيمغفّٓتم١ّشقىبمؼبمياظؿؿودقبمإالمأبق

ُٓ م.م(4)ايوطؿني((موػ٦ّمخريؾبمبقــوما

متؼّٓمبممممممم مبوالد٣ّمإظبمممشبؾّٙمممو مسؾ٧ّماظعـوؼي ماظشّٕطمظؾّٓالظي مبعّٓمأداة ماالد٣ّ متؼّٓؼ٣ّ ج٦ّاز

إظبمماع٤ّماظـق٦ّؼني,موادؿـودـبمسؾ٧ّماظشعّٕمطؿومذطّٕمذظ١ّمسّٓدفبمظيمربص٦ّرًةمم,موٕمتؽ٤ّماٌللاٌؿؼّٓىب

ممي ممؽ٤ّػّٔا ماظـق٦ّؼي ماظؼوسّٓة م:مجيوبوظؼ٦ّلتعّٓؼ٢ّ مأدواتماظشرط مدخول ميفمز ماألمساء مسؾى

                                                           

 . 1/34الىخاب: (1)

 . 4/87مّاوي الىدى: (2)

ىٍش :  2/696الىؽاف : (3) ل مذاسن, وٍُ ل وخلائم الخجًز بذًىي  ِلي ًىظف: ؤخادًشه طوخشّ  لهخّل  ,اليعفي,الخإٍو

 . 2/288: معخى دًب ًًالِذّ  مديي: له وكذم ساظّه

فهاويملاجل الىالبُحن (4) نهمذ  , نهذث: 44/48هىاس:, وبداس لا  36: جلذًم وبؼشاف: واٌم املٍفش, , ؤبى الفشط لـا

 . )نهذ( 3/438:ول خاٌ , لعان الّشبِلى 
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وطالمماظعربموظقسممغفجماظؾالشةمصضًؾامسنماظؼرآنماظؽرؼمعةمواالخؿقارمظورودمذظكميفماظٖل

ماألعرمعؼصوّرامسؾىم)إِن(موحدػا.

  ادلسألت
ً
ب رلشًه

ً
ب:الثبنيت: جٌاس ًرًد فعل الشزط هضبرع

ً
 ب ًاجلٌاة هبضي

ماظـق٦ّؼ٦ّنمأنمبمممممم مصعؾنِيمذطّٕ مطوغو ماظؿؿوث٢ّمبنيممصننؽبقبماظشّٕطموج٦ّاب٥ّمإذا مػ٦ّ اِّحل٤ّمصقفؿو

وػ٦ّمذبّٖوممبوىّٖاء.مم"أصع٢ّؿب"ؼؽ٦ّنماى٦ّابممصلحل٤ّماظؽالممأنؿبمصقغؿقفؿو,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّ:))

م.م(1)ِّغ٥ّمغظريهمع٤ّماظػع٢ّ((م";أصع٢ّؿب"تػع٢ّمصلحل٤ّماظؽالممأنمؼؽ٦ّنماى٦ّابممصنذامضؾً:مإنؿب

زبؿؾػيموآراءممع٦ّاضّٟؽبمإزاءهذّٕر٨ّمس٤ّمتؾ١ّماٌؿوثؾيموضّٟماظـق٦ّؼ٦ّنمموإذامعومخّٕجممنٌّٛممممممممم

مذظ١ّمم,عؿعّٓدة مع٤ّ مع٤ّ معضورسـبع٦ّضػف٣ّ مصق٥ّ ماظشّٕط ماظّٔيمؼلت٨ّمصع٢ّ ماظشّٕر٨ّ مذبّٖوعـباظـؿّٛ ومو

اخؿالفمغظّٕةماظـق٦ّؼنيمظ٥ّ,ممصؼّٓمإظبممخّٕوج٥ّمس٤ّمػّٔاماظؿؿوث٢ّمأصض٧ّمومصننمبواى٦ّابمعوضقـب

مضعقًػو,مهسّٓمب ممنًطو ممدقؾ٦ّؼ٥ّ مضول:)) مضعؾبإذ معّٝمصؽؿو مو"أصع٢ّ" م"أصع٢ّ", معّٝ م"صعؾً" ّٟ

م.م(2)(("صعؾً",مضؾّّم"ٕمأصع٢ّ"معّٝم"ؼػع٢ّ"م

نظّٖاممسؿ٢ّمأداةماظشّٕطمؼبمصع٢ّماظشّٕطموج٦ّاب٥ّم,وهلّٔامصالماظؼ٦ّلمبغوتٍمع٤ّموتعؾق٢ّمػّٔامممممممم

متعؿ٢ّمأنماظؽالممؼبموضؾّّتعؿ٢ّماىّٖممؼبمصع٢ّماظشّٕطمدونمج٦ّاب٥ّ,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّ:م))مصب٦ّزمأنؿب

مج٦ّابمهلومؼؽ٦ّنمالمث٣ّماظؾػّٜمؼبموّٖع٥ّمحؿ٧ّماِّصعولمؼبماىّٖاءمحّٕوفمع٤ّمذ٨ّءمأوم""إنؿب

م.(4),مواسؿ٢ّمبفّٔهماظعؾيمأؼضـبومسّٓدمآخّٕمع٤ّماظـق٦ّؼنيم(3)مضؾؾ٥ّ((ممبومؼـفّٖم

ع٤ّمػّٔاماظرتطقىمربؿ٦ّلمسؾ٧ّماظضّٕورةماظشعّٕؼي,ممع٤ّماظـق٦ّؼنيمأنمبمضل٣ّمآخّٕمورأىمممممممممم

,مطؿومم(7)ج٦ّازهمإذامطوغًماِّداةم)إذا(مأب٦ّمحقونمرأىموإنؿب(م6),موأب٦ّمحقون(5)اب٤ّمسصػ٦ّرمبقـف٣ّ

                                                           

ىٍش  : مّاوي اللشآن  3/91:الىخاب  (1) مْ الهىامْ:  1886 /4, واسحؽاف المشب: 2/276:(لفشاء)ا, وٍُ  . 2/551, َو

ىٍش : اسحؽاف المشب: 3/91الىخاب: (2)  . 4/1887, وٍُ

 . 3/66الىخاب : (3)

ذ:ؼشح الخف, و  8/175:)ابً ٌِّؾ(ؼشح املففلًىٍش:  (4)  مدمذ املعالً , ؤوضح بلى العالً لُاء, و  2/481ٍش

ض ِبذ  . 4/43: الىجاس الٍّض

ىٍش  : امللشب: (5) ًُ1/275 . 

ىٍش  : اسحؽاف المشب: (6) ب امللشب 4/1886ًُ  . 82:, جذ: د. ِفُف ِبذ الشخمً, ؤبى خُان  , وجلٍش

ىٍش  : البدش املدُي: (7) ًُ5/389 . 
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م عّٔػىممػ٦ّم:وضق٢ّم,(3)واظلق٦ّر٨ّم,(2)زػّٕيواِّم,(1)إٌّاديماظؼ٦ّلمبوظضّٕورةمأؼضـبوارتض٧ّمطؿو

م.م(4)أطـّٕماظـق٦ّؼني

ؿبممممممممم مذػؾ ماظـق٦ّؼنيمُأخّٕىمروئػيموضّٓ ممع٤ّ ماظرتطقىمضؾق٢ّمأنمبإظب مغودرم,ػّٔا أومم,أو

 م.(5)ضعقّٟ

متؼّٓمب ماالحؿؽومؼؾّٓومممو م٤ّمعـّٝؽباظعوع٢ّمواِّثّٕماإلسّٕاب٨ّمواضّّمؼبمتعؾقالتمعؽبإظبممممأنمب

ماظـؿّٛمأومومسؽب ماظضعّٟ,مسؾ٧ّم٥ّؾبػّٔا ماظؼؾي,مأو م,أو مضلؿـبمحنيمبوظـّٓرة مآخّٕمضّٓكبأنمب ادؿـّٓمؼبممو

ممعـع٥ّ مأوإظب ماظّٖعـقي مماظّٓالظي مإظب مأداة متمدؼ٥ّ ماظّٔي ماٌعـ٦ّي ماب٤ّماظشّٕطاِّثّٕ مصعّؾ٢ّ ,

ذظ١ّمبؼ٦ّظ٥ّ:م))ِّنقبماىّٖاءمأضعّٓمؼبماالدؿؼؾولمع٤ّماظشّٕط,مصودؿؼؾق٦ّامم(ػـم567م)ت:وباًشقب

صب٨ّءماظشّٕطمسؾ٧ّماِّص٢ّماظّٔيمؼلؿقؼ٥ّمع٤ّمظػّٜماالدؿؼؾولموععـوه,موصب٨ّءماىّٖاءمسؾ٧ّممأنؿب

 .م(7)أؼضـبومظبمػّٔاماٌعـ٧ّمذػىماظّٕض٨ّوإم,(6)٧ّ((وععـبمأح٠ّمبوالدؿؼؾولمظػًظوظػّٜماٌض٨ّ,موػ٦ّم

مصع٢ّممإنمبمممممممم مبفو ماظيتمجوء ماظؼّٕآغقي ماظش٦ّاػّٓ مطـّٕة متـؼض٥ّ ماالدؿؼؾول مسؾ٧ّ ماظشّٕط ضصّٕ

وم,موايولمتـطؾ٠ّمسؾ٧ّمج٦ّابماظشّٕطمإذمجوءمعوضقـبومظػًظ(8)بالمتلوؼ٢ّمأومتؼّٓؼّٕمعوضقـبواظشّٕطم

بماوض٦ّعمج٦ّمم٧ّمبالمتلوؼ٢ّمؼبمطـريمع٤ّماظـص٦ّصماظؼّٕآغقي,موإذامطونماظّٕض٨ّمضّٓمجّٖممبعّٓوععـب

أحص٧ّمأطـّٕمع٤ّممضّٓمقؿياظشقّْمربؿّٓمسؾّٓماًوظ٠ّمسضمصننقبمم;م(9)ومؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّاظشّٕطمعوضقـب

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  چ :مع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّمتعوظبم,م(19)ع٤ّمذوػّٓمضّٕآغ٨ّمسؾ٧ّممتؾ١ّماٌللظي

ع٤ّممد٦ّرةماظؿ٦ّبيػ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  وض٦ّظ٥ّمتعوظب,ممؼايٍد٦ّرةمػ چڱ  ں   ں  ڻ  

                                                           

ىٍش  : جىلُذ امللاـذ: (1) ًُ3/1278 . 

ذ: (2) ىٍش  : ؼشح الخفٍش ًُ2/481  . 

ىٍش  : َمْ الهىامْ: (3) ًُ2/551 . 

ىٍش  : ؼشح اليافُت الؽافُت : (4)  . 2/773:في ؼشح امللحت , واللمدت 3/1586ًُ

ىٍش  : (5) , جذ: د. لشماويا ,شوفمّاوي الحوهخاب  ,212:, جذ: ِلي جىفُم الحمذلضظاجيا في الىدى, الجملهخاب  ًُ

 جدلُم ودساظت: ,,  وؼشح ظمل الضظاجي ابً خشوف 1/414والخبفشة والخزهشة: , 74:ِبذ الفخاح بظماُِل ؼلبي

 .4/33, وؼشح ابً ِلُل:4/98وؼشح الشض ي ِلى اليافُت: ,   51: والخىوئت ,  2/878:ظلىي مدمذ ِمش

 . 228: ِلي خُذس :جدلُم ودساظت , املشججل في ؼشح الجمل (6)

ىٍش : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت: (7) ًُ4/89 . 

ىٍش  : مّاوي الىدى : (8) ًُ4/54 . 

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت: (9) ًُ4/89 . 

ىٍش  : دساظاث لظلىب اللشآن : (18) ًُ1/3/281-218 . 
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مؼعضؾبم,ؼ49اآلؼي: ماظلـيموممو مؼب موروده ما٦ٌّروثماظؾغ٦ّيماظػصقّّ مؼب ماالدؿعؿول مػّٔا مذق٦ّع ّٓ

و,مومواحؿلوبـبظقؾيماظؼّٓر,مإميوغـبم٣ّؿب))ع٤ّمؼُؼ(:)مربؿّٓلبمّٕةمأؼضـبومع٤ّمذظ١ّمض٦ّلماظـيبىباظـؾ٦ّؼيماٌطفمب

مظ٥ُّش متؼّٓمبمػّٕ مع٤ّمذغؾ٥ّ((عو م(1)م معو مأ,موعـ٥ّ مؼبماًؾقػي مسوئشي ماظلقّٓة مإذمب٨ّمبؽّٕرويمس٤ّ ,

م.م(2)عؼوع١ّمرق((مأدقّٟ,معؿ٧ّمؼؼ٣ّؿبم:))مإغ٥ّمرج٢ّفبمضوظً
صقووظ٦ّامماظش٦ّاػّٓمسؾ٧ّمتؾ١ّماٌللظيموٕمؼّٕتِّٚمأشؾىماٌػلّٕؼ٤ّمزوػّٕماظـص٦ّصماظؼّٕآغقيممممممممم

مصّٔػؾ٦ّا مضّٕروا, معو معّٝ مؼـلف٣ّ ممبو ممتلوؼؾفو مظقّٗمج٦ّابـبمنمبأإظب مدظق٢ّفبأٌّط٦ّر مػ٦ّ مب٢ّ مسؾ٧ّمو

أنمبم)إنؿب(ماظشّٕرقيمإذامجّٖعًمتؾ١ّمؿعؾقالتماظوطونمع٤ّمعبؾيم,(3)واى٦ّابمربّٔوفماى٦ّاب,

ِّنمؼبمذظ١ّمم;م٨ّماظشّٕطمواى٦ّابمالمؼبمصع٢ّماظشّٕطمصؼّٛؼظفّٕمأثّٕػومؼبماىّٖممؼبمصعَؾمصبىمأنؿب

مم.مم(4)سؿوماسؿّٖع٦ّهموتّٕاجعـب

مأنمبممممممممممم ماظط٦ّد٨ّمسؾ٧ّ مأصمػـ(469)ت:اظشقّْ ماٌػلّٕؼ٤ّ مذطّٕمف٣ّؾبع٤ّ مجب٦ّازمممو ماظؼ٦ّل ه

ضّٓمصع٢ّمآمب٥ّماظـصّٕم:))بؼ٦ّظ٥ّمچۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ض٦ّظ٥ّمتعوظب:ممصلقبّٕمصؼّٓمذظ١ّماظرتطقى,

ماظؽّػ مع٤ّمعؽي((حنيمأخّٕج٥ّ مم,(5)ور مسؾ548ّ٧)ت:اظطربد٨ّوواصؼ٥ّ ماٌعـ٧ّمػـ( صفؿومم,(6)ػّٔا

محبلىمػّٔامالمميـعونمع٤ّموض٦ّعمج٦ّابماظشّٕطمعوضقـبو.

صؿومض٦ّلماٌػلّٕؼ٤ّممواظؿؼّٓؼّٕم:م))صؼّٓمغصّٕه((مضبؿؿ٢ّماظؿلوؼ٢ّسّٖموج٢ّوإذامطونمض٦ّظ٥ّمممممممممممم

صف٦ّابمم,ػد٦ّرةمايٍؼ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ بؼ٦ّظ٥ّمتعوظب:

٧ّموالمضبؿؿ٢ّماظؿلوؼ٢ّمواظؿؼّٓؼّٕمبوٌلؿؼؾ٢ّمظ٦ّج٦ّدمضّٕائ٤ّمظػظقيموععـ٦ّؼيموموععـبظػًظماظشّٕطمعوٍض

مط٢ّىب معّٝ مظؽ٤ّ مذظ١ّ, ممػّٔاممتـّٝ ماآلؼيمعبؾًينّٓ مأخضع٦ّا مضّٓ ماٌػلّٕؼ٤ّ ممع٤ّ مضّٕقبإظب رهمعو

مسؾ٧ّماٌض٨ّمظػًظمفووض٦ّحم,مسؾ٧ّمأنمب(7)اظـق٦ّؼ٦ّن موععـبؼبمدالظيمج٦ّابماظشّٕطمصقفو رمبوم٧ّمو

                                                           

 .( 35) 1/16صحُذ البخاسي: (1)

 (.3384) 4/149:املفذس هفعه  (2)

ىٍش : الىؽاف : (3) ل 2/272ًُ , والخفعحر  6/51, والذس املفىن :  5/428, والبدش املدُي :  1/688: ,ومذاسن الخجًز

لميوالخفعحر الفافي في جفعحر  مشل, ولا  2/413, وفخذ اللذًش:  2/344: , الفُن الياؼاوي,جذ:الؽُخ خعحن لِا

, هاـش مياسم   . 57ــــــ 56 /6: هخاب هللا املجٌز

ىٍش  :  (4)  . 8/157: )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففلًُ

 . 5/221: ,جذ: ؤخمذ كفحر الّامليفي جفعحر اللشآن الخبُان  (5)

ىٍش  : مجمْ البُان (6) ًُ :5/57 . 

 . 4/419:في ِلىم الىخاب , واللباب 2/686, والذس املفىن : 2/685البدش املدُي :ًىٍش : (7)
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ماظّٖزبشّٕيممعـّٝ مإذمضولمؼبمع٤ّمضؾؾف٣ّ مصع٢ّمؼبمغظرياتفو,م مطؿو موتلوؼؾفو ع٤ّماظؿعؼقىمسؾقفو

ؽبم()ؼؼ٦ّلمظّٕد٦ّظ٥ّم))ععـوػو: ضؾؾ١ّمماظّٕد٢ّؽبمبؽببلوحّٓيمؼبماظؿؽّٔؼى,مصؼّٓمطّٔمبمتلؾقيمظ٥ّ:مظل

م.م(1)ف٣ّ((أض٦ّاعؾب

مرواؼؿ٥ّاظشوػّٓمصننمضضقيمادقبسوءمم(مرب٢ّىب)ماظـيبىبمربؿّٓلبأعومع٦ّضّٟماظـق٦ّؼنيمع٤ّمض٦ّلمممممممممم

م.م.م(2)بوٌعـ٧ّمحوضّٕةمؼبمعل٦ّشوتف٣ّمظؾؿـّٝمأوماظؿضعقّٟ

ماظعؽبممممممممم ماٌللظيمؼبماظؽالم مػّٔه م)٦ّيماٌؾورؽبَؾوع٤ّمذ٦ّاػّٓ ماًؾقػيمكمض٦ّظ٥ّ مادؿشوره موضّٓ )

ـَِتمِرِدّءامخرىَتُؽِنماأُلَوِإِنمم٥ّ:م))وممبـػلكبشّٖوماظّٕنبإظبممسؿّٕمب٤ّماًطوبمؼبمإًّوج  ظؾـٖاِسمُط

ـَاَبًةمٔظْؾُؿِلٔؾٔؿنَي م.(م3)((َوَع

شّٖومإظبممادؿشورهمظؾكّٕوجمِنبعّٓمأم()(مغصققيمظؾكؾقػيمسؿّٕمب٤ّماًطوب٥ّم)طالعؾبمممممممم

مطونمػّٓفؾب مماظّٕوم,موٌو مجوءتماِّمحػَّٜاإلعوم مواظشّٕور مع٤ّماٌكورّٕ مظؿقؼق٠ّمػّٔامعي غصققؿ٥ّ

ومسؾ٧ّماِّعيمومشريهمإلدارةمايّٕبمخ٦ًّصذكصـبمّٕد٢ّؽبؼؾبمنؿبذورمسؾ٧ّماًؾقػيمسؿّٕمأ,مصؼّٓمأّٓفاهل

مذػوبمضوئّٓػو مإٌَّوم;وؼبمذظ١ّمعؽلؾونمبعّٓ موػ٦ّ ماظـصّٕ مع٤ّماًطّٕ,مإعو ماظؾالد محػّٜ ٧ّمأو

ماٌعـ٧ّمطونمورودمج٦ّابماظشّٕطمعوضقـبومؼبمربؾخملإظبمماوادؿـودـب مادمبقونمأنمبأراإلعومممِّنم٥ّ;ػّٔا

مإنؿب ماًؾقػيمسؾ٧ّموج٦ّدهم٠ّمسؾ٧ّمؼّٓمضوئّٓمُطهّؼماظـصّٕ مصػ٨ّمذظ١ّمبؼوء ّٟءمشريماًؾقػيمسؿّٕ

ماٌلؾؿنيمسؾ٧ّمعؽوغؿف٣ّمؼبمحص ػّٔاممأنمبؼبموالمذ١ّمم,حصنيمب٦ّج٦ّدماًؾقػيم٤ّاظلوب٠ّموبؼوء

ماظ٦ّج٦ّدماظلم,مسؾ٧ّمأنمب(4)ععـ٧ّمؼّٓلمسؾ٧ّماٌض٨ّ عّٕمعلؿؼؾؾ٨ّمػ٦ّمحػّٜمؼبمأموب٠ّمصوئًّٓةؼبمػّٔا

مدلمباُِّ مواظشّٕور,موبفّٔا ماٌض٨ّمواٌلؿؼؾ٢ّ,معيمع٤ّماٌؽوره والمماظػع٢ّم)طـً(مسؾ٧ّمععـنيمػؿو

سؾ٧ّماٌلؿؼؾ٢ّمظؽ٤ّممذظ١ّمؼّٓلنبمنمبا...((مصنتؽ٤ّمردءـبمخّٕىاُِّمظ٦ّمضول:م))إنمتؽ٤ّؿباإلعومممأنقبمؼبمذ١ّ

ومس٦ّغـبمؼصؾّّؽبمظ٥ّمأنؿبمرؼّٓؽبُأمإمنومِّنماٌعـ٧ّمسؾ٧ّمػّٔامؼؽ٦ّنماًؾقػيمسؿّٕ;مالمؼعط٨ّمدالظيماٌض٨ّ

معيمع٤ّمدونمعـصىمدوب٠ّمظ٥ّ,مظؽ٤ّماظ٦ّزقػيماظلوبؼيمظ٥ّمتلؿؾّٖمماظؿعؾريمبوظػع٢ّماٌوض٨ّ.مممممممظأُل

                                                           

 3/161الىؽاف : (1)

ذ: (2) ىٍش  : ؼشح الخفٍش ًُ2/481 

 )سدؤ(. 8/67. الشدء: املّحن , والجمْ :سدوء . ًىٍش : هخاب الّحن:8/296ؼشح )املّتزلي( : (3)

ىٍش  : في ٌالٌ ههج البالٔت: (4)  2/397, وؼشح )املىظىي( : 2/282ًُ
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ماظـق٦ّؼنيأغمبمواظظوػّٕممممممم مػمالء ماظـص٦ّصماظػصققيمد٦ّىمإظبمم٥ّمالمدؾىمؼّٓس٦ّ رصّٚمػّٔه

ؼؼؾؾ٦ّامػّٔهماظـص٦ّصممغ,موطونمسؾقف٣ّمأنؿباظؼقوسمبالمعل٦ّقِبإظبممّٕادماظؼ٦ّاسّٓمأوماالحؿؽومسوءماّرادكبقب

تلوؼ٢ّمتؾ١ّماظـص٦ّصماظؽـريةمأومتؼّٓؼّٕػوم;مإظبممؿ٤ّمشريماٌؿؽ٤ّماظّٔػوبصومتؼّٓؼّٕم,مبالمتلوؼ٢ّمأ

مأنمبو مبعضفومالدقؿو موبالشؿفوماظـص٦ّصؽبمػؼّٓؼؾبمضّٓمتؼّٓؼّٕ مم,صصوحؿفو مأنقبصضًؾو ممس٤ّ بعضفومؼب

م;واظّٕط٦ّنمإظق٥ّمّٝؽبدؾبؿكبعومإظبممماالحؿؽومنيطونماالجّٓرمبوظـق٦ّؼم;مظّٔاماظؿؼّٓؼّٕأومماظؿلوؼ٢ّرمؼؿعّٔمب

مُأمِّنمب مأص٢ّمع٤ّ ماظـق٦ّاظلؿوع معؼّٓمبماظعّٕب٨ّمص٦ّل مسؾ٧ّماظؼقوسموػ٦ّ مخوظّٟوم مإذا ػّٔاممالدقؿو

عومجوءمس٤ّماظعّٕبماظؼقوس
م.(1)

سؾ٨ّماإلعوممم(موطالم)ماظـيبمربؿّٓطـّٕةماظش٦ّاػّٓماظــّٕؼيمع٤ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموطالمممإنمبمممممممم

()ّٓةمهلّٔاماظـؿّٛمطوصقيمظرتجقّّمورودهمؼبماظلعيمواالخؿقورمالمؼبماظضّٕورةماظشعّٕؼيم,ماٌمؼىبم

ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چ عّٔػىماظػّٕاء,مصؼولمؼبمتػلريهمظؼ٦ّظ٥ّمتعوظب:موػ٦ّ

طؿومضولم)غـّٖل(موذظ١ّمص٦ّاب:مم"صؿظؾ٢ّ"وٕمؼؼ٢ّمم"صظؾً"ضولم))م:)د٦ّرةماظشعّٕاء(مچڤ  

م ماىّٖاء مؼصؾّّمؼبمع٦ّضّٝم"٢ّؽبعؽبَصـ"بأنمتعطّٟمسؾ٧ّمذبّٖوم ,موص٧ّم"صع٢ّمؼػع٢ّ";مِّنماىّٖاء

تّٖرغ٨ّمأزركمواٌعـ٧ّمواحّٓ.ممزرتينمزرت١ّموإنؿبم,مأالمتّٕىمأغ١ّمتؼ٦ّل:مإنؿب"ؼػع٢ّمصع٢ّ"ع٦ّضّٝم

 .م(2)"((ؼػع٢ّ"عّٕدودةمسؾ٧ّمم"صظؾً"صؾّٔظ١ّمصؾّّمض٦ّظ٥ّم

ماٌربد           معـف٣ّ ماظـق٦ّؼني, مع٤ّ معبؾٌي مػّٔا ماظػّٕاء مبّٕأي مأخّٔ م(3)وضّٓ موسؾّٓ اظؼوػّٕم,

م(4)اىّٕجوغ٨ّ مأِنموتؾقـبوه, مبعّٓ مصق٥ّ ماظؼ٦ّل مصؾلّٛ معوظ١ّ مايّٓؼٌمماب٤ّ مع٤ّ مبش٦ّاػّٓ مظ٥ّ ادؿّٓلمب

اةماظشّٕطمشريمعصّٕوفمصؼول:م))ماٌضورعمبعّٓمأدم,ؼضـبوسضّٓهمبوظؼقوسمأث٣ّم,م(5)اظـؾ٦ّيماظشّٕؼّٟ

موؾبسؿقب مبوٍقظ٥ّ,مإمّٝؽبضكبو مػ٦ّ معصّٕوفمسؿقبمذ مواٌوض٨ّمبعّٓػو موضّٝمظ٥ّسؾ٧ّماالدؿؼؾول, مإو مػ٦ّم; ذ

ص٢ّم,مسؾ٧ّمتؼّٓؼّٕمط٦ّغ٥ّمؼبمإِّّمؼبماظؾػّٜمدونماٌعـ٧ّاظؾػّٜمعلؿؼؾ٢ّماٌعـ٧ّ,مصف٦ّمذومتغققبمعوض٨ّ

                                                           

ىٍش  (1)  . 126ــــــ  1/125, والخفائق: 1/414: الىخاب :ًُ

, مشدودة ؤي مّىىفت , ًىٍش: املفىلح الىدىي وؽإجه وجىىسٍ ختى ؤواخش اللشن  2/276: اء()الفش مّاوي اللشآن (2)

 . 164ـــــــ  163الشالض الهجشي, ِىك خمذ اللىصي : 

ىٍش  :امللخمب:  (3) ًُ2/59 . 

ىٍش  :  (4)  . 2/1182: امللخفذهخاب ًُ

ىٍش  : ؼشح اليافُت الؽافُت: (5) ذة الالفَ , وؼشح ِمذة الحافَ 67, وؼىاَذ الخىلُذ: 3/1586ًُ , جذ: ِو

 . 471, والاظخلشاء الىاكق:  1/372:ِذهان ِبذ الشخمً الذوسي
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مومػ٦ّمذومتغريمؼبماٌعـ٧ّأمتغريمععـوهموػّٔامعّٔػىماٌربد,مداةمعوض٨ّماظؾػّٜموٕت٥ّماِّومصّٕدقبعضورسـب

مؼبماِّ مط٦ّغ٥ّ ماظؾػّٜمسؾ٧ّمتؼّٓؼّٕ مواٌعـ٧ّمصغقمبدون مدونمظػظ٥ّمّٕتماِّص٢ّمعوض٨ّماظؾػّٜ مععـوه داة

تغقريماالواخّٕمممم;ِّنمبب٥ّمع٤ّماظؿؼّٓقبموظبطونمذامتغريممصوظؿلخّٕمَأموإذام,كؿورامػ٦ّمأٌّػىماٌوػّٔ

م.(1)طـّٕمع٤ّمتغقريماالوائ٢ّ((أ

ف٣ّمموصػ٦ّهمع٤ّماظـق٦ّؼنيمإالمأغمبمجوزت٥ّمػّٔاماظـؿّٛمسّٓدفباظػّٕاءمؼبمإماخؿورمعّٔػىؽبضّٓمومممممممممم

مسؾق٥ّماالدؿعؿولمومسيعؿلّٕقبوػ٨ّمأحؽوممتؾّٓوم,م(3),مأوماظضعّٟ(2)بوظؼؾيمأوماظـّٓرةم زبوظػيمٌو

ماظـؿّٛاظؾغ٦ّيماظ٦ّاردمؼبماظلمب مػّٔا مبؽـّٕة,مإذمجوء مواالخؿقور مبّٔظ١ّماظؼّٕآنممعي مذفّٓ مطؿو بؽـّٕة

م ماظشّٕؼّٟ, ماظـؾ٦ّي موايّٓؼٌ مػّٔااظؽّٕؼ٣ّ مأج٢ّ مرجمبموع٤ّ عصطػ٧ّمماظشقّْؾبماظػّٕاءمعّٔػىؽبّّ

م.م(4)مع٤ّماحملّٓثنيمواُِّدؿوذمسؾوسمحل٤ّماظغالؼقين

عةمواالخؿقارموضوعمجيوزميفماظٖلممميؽ٤ّمص٦ّغماظؼوسّٓةمبوآلت٨ّ:معومتؼّٓمبإظبمموادؿـودـباممممممممممم

مظورامواجلوابمعاضّقامجمزوّعاظشرطمعضارّس ممدهميفمغفجماظؾالشةوا سنماظلـةماظـؾوؼةمصضًؾا

ماظشرؼػة.

م

م

م

 
  ادلسألت  

ْ
  الثبلثت: جٌاس ًقٌع اجلٌاة للشزط ًإى

 
 م القسن عليو:تقد

                                                           

 78-69ؼىاَذ الخىلُذ: (1)

ىٍش :  (2)  . 1/414بفشة والخزهشة:والخ , 74:, الشّماوي ,جذ: د. ِبذ الفخاح بظماُِل ؼلبي مّاوي الحشوفهخاب ًُ

 . 4/33بً ِلُل:, وؼشح ا 151والخىوئت:

ىٍش :  (3) , وؼشح الشض ي ِلى  2/878:(ابً خشوف), وؼشح ظمل الضظاجي  212:(لضظاجي)االجمل هخاب ًُ

 . 4/98اليافُت:

ىٍش  : ظامْ الذسوط الّشبُت: (4)  . 4/473, والىدى الىافي : 2/288ًُ
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ؼبممدؾ٦ّبماظشّٕطمسؾ٧ّمسب٦ّمعؿ٦ّاٍل٣ّمطـّٕةماضرتاغ٥ّمبُللؽباظَؼدؾ٦ّبقيمؼبمع٤ّماًصوئّٙماُِّ        

اجؿؿعومؼبمتّٕطقىمواحّٓمصننمبماظـوبًمظّٓىماظـق٦ّؼنيمأنمؼؽ٦ّنمم,ممصننؿبغظؿـبوموغـّٕـباطالمماظعّٕبم

موؼؽ٦ّ ماِّاى٦ّابمظؾلوب٠ّمعـفؿو مظّٓالظي ماظؼل٣ّمنمج٦ّابماظـوغ٨ّمربّٔوًصو متؼّٓم م,مصننؿب ولمسؾق٥ّ

بوبماىّٖاءمإذامطونماظؼل٣ّمؼبمأوظ٥ّموذظ١ّمض٦ّظ١ّ:مع٥ّ,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّمؼب:م))مظ٥ّمظؿؼّٓقبمطونماى٦ّابؾب

أتقؿينمالمأصع٢ّ,مالمؼؽ٦ّنمإالمععؿؿّٓةمسؾق٥ّماظقؿني.مأالمتّٕىمأغ١ّمظ٦ّمضؾً:موآمإنمموآمإنؿب

مضؾً موظ٦ّ مطونمربوًظم:تلتينمآت١ّمٕمصبّٖ مواظقؿنيمالمتؽ٦ّنمظغ٦ّـبوآمع٤ّمؼلتينمآت٥ّ مطالمو, ا

ماظقؿني((مواِّظّٟ; مسؾ٧ّ مؼؽ٦ّن مأن ماآلخّٕ مميـّٝ مال مبقـفؿو موعو ماظؽالم ماظقؿنيمآلخّٕ م;(1)ِّن

ذامتلخّٕ;م,موالمصب٦ّزمجع٢ّماى٦ّابمظؾشّٕطمإولمعّٕةبؾبينمسؾق٥ّمع٤ّمأضّٓمماظؽالممأنمبموتعؾق٢ّمػّٔا

معؾـقـب))اٌؿؼّٓقبمِّنمب ماظؽالم مؼؽ٦ّن مضؾً:م مصنذا مسؾق٥ّ, مإنؿبمو مبـقًمموآ مصؼّٓ زرتينمِّطّٕعـ١ّ,

مسؾ٧ّماظؼل٣ّ,موطونماظشّٕطمعؼقىب مظ٥ّ,موإنؿباظؽالم ًمزرتينموآماطّٕع١ّمطـًمبـقم:مإنؿبضؾًمّٓـبا

م.م(2)اظؽالممسؾ٧ّماظشّٕطموجعؾًماظؼل٣ّمععرتضـبوم((

مأومعضؿًّٕةم(مزوػًّٕةاظالم)ف٣ّماذرتر٦ّاموج٦ّدمغمبأم١ّماظـق٦ّؼنيمبفّٔاماظّٕأيّٓممتلقبوممومؼمّطممممممم

ٕمتلتينمم١ّ,موإنؿبطّٕعمبأتقؿينمُِّمإنؿب,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّ:))مصؾ٦ّمضؾً:ظؾؼل٣ّتلطقّٓـبامسؾ٧ّمأنقبماى٦ّابم

١ّموظؽ٤ّمٕمتلتينمِّشؿـ١ّ,موالمبّٓمع٤ّمػّٔهمطّٕعمبظؽ٤ّمأتقؿينمُِّم:١ّ,مجوزمِّغ٥ّمؼبمععـ٧ِّّشؿقب

مأتقؿينمُِّم"اظالم" موآمظؽ٤ّ مطلغ١ّمضؾً: مظؾقؿني, مِّغفو معظفّٕة مأو مػّٔام,(3)طّٕعـ١ّ((عضؿّٕة

مؼؿؼّٓمب مٕ مإذا مصننؿبصقؿو مؼؿطؾىمخربـبا, معو مضبؿوجتؼّٓمبمعفو معو ممعفو مواظـودّْمإظب مطوٌؾؿّٓإ اًرب

وممنإم,اظلوب٠ّمعـفؿوإظبممـظّٕمحقـؽّٔاًربمصالمؼؾبمعلّٓمبمعومؼلّٓنبإظبمموخربمأإظبممصؽالػؿومضبؿوج

م.(4)ّٕممتلخمبمماظشّٕطمأتؼّٓمبومد٦ّاءمأؼؽ٦ّنماى٦ّابمظؾشّٕطمعطؾًؼ

ب٦ّم,موأ(5)عبّٝفبمع٤ّماظـق٦ّؼنيمعـف٣ّماٌربدمؼبمػّٔهماٌللظيوضّٓمدورمسؾ٧ّمعّٔػىمدقؾ٦ّؼ٥ّممممممم

م.م(1)سؾ٨ّماظػورد٨ّ

                                                           

 . 3/84الىخاب : (1)

 . 181-4/188مّاوي الىدى : (2)

ىٍش  : لاظالُب إلاوؽائُت في الىدى: 66ـــــ 3/65: ىخابال (3)  . 178, وٍُ

ىٍش  : الىخاب : (4)  4, ومّاوي الىدى :2/126وخاؼُت الخمشي :,  4/459وؼشح الشض ي ِلى اليافُت : ,  3/84ًُ

/188 . 

ىٍش  : امللخمب: (5) ًُ2/68 . 
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م,مجوءمذظ١ّمتعؼقؾـبومسؾ٧ّظيمواص٠ّمؼبمأحّٓػؿومدقؾ٦ّؼ٥ّوظؾّٖزبشّٕيمرأؼونمؼبمتؾ١ّماٌللمممممممممم

ػد٦ّرةمچں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ ٥ّمتعوظب:ض٦َّظ

ؽبمجوءماظشّٕطمبؾػّٜمم:م))صؼولم,اٌوئّٓةؼ م:ض٦ّظ٥ّموػ٦ّماظػع٢ّمواىّٖاءمبؾػّٜماد٣ّماظػوس٢ّصننمضؾً:

ؽبمَظؽكب٤ّؿب) مبكبؾودكبّٛلبمَأغؽبومعو)م...(بؽبلؽبْط مضؾًم؟( ماظ٦ّصّٟمػّٔامب٥ّمؼؽؿلىمعومؼػع٢ّمالم٥ّأغمبمظقػقّٓ:

مم.(2)((اظشـقّٝ

ومظؾشّٕطمسؾ٧ّماظّٕش٣ّمأجوزموض٦ّعم)عومأغومبؾودّٛ(مج٦ّابـبمسؾ٧ّموص٠ّممػّٔاماظـّٙصوظّٖزبشّٕيممممممممم

ب٦ّمحقونموأم,(4),مواب٤ّمسصػ٦ّر(3)ؼعقّ٘موماب٤ّؾبؼضـبأمدقؾ٦ّؼ٥ّمّٓمعّٔػىؽبؼمبوأمماظؼل٣ّمسؾق٥ّ,مع٤ّمتؼّٓقب

م.م(6)وآخّٕونم,(5)االغّٓظل٨ّ

جوءمصقفومماظيتماظش٦ّاػّٓماظشعّٕؼيمع٤ّماظؽـريّٕض٥ّمدبرهمأشؾىماظـق٦ّؼنيمعومضّٕمبمسؾ٧ّمأنمبممممممممم

متؼّٓقبمإسطوء مع٤ّ مبوظّٕش٣ّ مظؾشّٕط ماى٦ّاب مسؾق٥ّ ماظؼل٣ّ مؼؿؼّٓمبمإنؿبم مخربٕ مذو ض٦ّلممعـفوم,م

مػع٤ّماظؾلقّٛؼمم:م(7))عقؿ٦ّنمب٤ّمضقّٗ(سش٧ّاِّ

ـٔقَتمٔبـامسنمٔشبِّمععرطٕةمممممالمُتؾٔػـامسنمدعأءماظؼوممغـؿػُلممممممممممممممم مظؽِنمُع

مماظؼل٣ّمسؾق٥ّ,موعـؾ٥ّمأؼضـبومض٦ّلمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓقبم٥ّمج٦ّابفبو;مِّغمبـو(مذبّٖوعـبصفوءماظػع٢ّم)تؾػكبمممممم

مػع٤ّماظط٦ّؼ٢ّؼمم:(8)ماظؼود٣ّمب٤ّمعؽبعؿب٤ٍّم)س٤ّماظعّٕب(

مَحَؾْػُتمظهمِإِنمُتِدٔظِجماظؾَِّقَلمالمَؼَزِلممممممَأَعاعَكمبقْتمٔعِنمُبقؤتيمدأئُر

مظػع٢ّماظشّٕطم)تّٓجل(سؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٥ّ٤ّموضّٝمج٦ّابـبغمبِّم;)ؼّٖل(ماظػع٢ّؽبماظشوسّٕؾبمصفّٖمؽبمممممم ممتؼّٓقبمو

مصع٢ّماظؼل٣ّم)حؾػً(مسؾق٥ّم.

                                                                                                                                                                      

ىٍش  : الخّل (1)  . 2/197: ُلتًُ

ىٍش  : جىلُذ امللاـذ :  626ـــــ 1/625الىؽاف :  (2)  . 3/1298,  وٍُ

ىٍش  : ؼشح املففل (3)  . 9/22: )ابً ٌِّؾ( ًُ

ىٍش  : امللشب: (4) ًُ1/288 . 

ىٍش  : البدش املدُي : (5) ًُ4/229-238 . 

ىٍش  : امل (6)  .  2/126, وخاؼُت الخمشي : 1/174: , وخاؼُت الفبان 3/176عاِذ :ًُ

ىٍش : مّاوي  (7) وخضاهت   ,)هفل(  11/672)هفل( ولعان الّشب: 5/1833, والصحاح :  68/ 1:( الفشاءاللشآن ) ًُ

 . الّشبُت ه َى لاؼُْ ِىذ ِلماءفىا( بذٌ )ال جلفىا( , وما ؤزبخُ وفُه: )لم جل 63دًىاهه : , والبِذ في 11/358لادب:

ىٍش  (8) ى بال وعبت فيهما. 11/332,وخضاهت لادب: 69ــــــ 1/68:(لفشاء)ا: مّاوي اللشآن ًُ (( الذلج: ظحر اللُل)) , َو

 )دلج(. 2/294معجم ملاًِغ اللٕت: 
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إسطوءماى٦ّابممج٦ّازوضّٕرمادؿـودـبامهلوممبعّٓدمع٤ّماظـص٦ّصماظؼّٕآغقيماءمادؿشفّٓؽبوطونماظػّٕقبممممم

متؼّٓمب موإنؿب مبلؾىمايّٕفماظّٔيمظؾشّٕط ماظشّٕطمسؾ٧ّمج٦ّابماظؼل٣ّ مج٦ّابؽب محوعًؾو مسؾق٥ّ ماظؼل٣ّ م

م ماى٦ّاب, مصؾؼولصؼلؾ٠ّ ماظؽالم, مآخّٕ مؼب مع٦ّضعفو مطون ماظقؿني; مأوظ٥ّم:))الم مؼب مصورت ؿقبو

مؼؾبْؾَؼ٧ّمب٥ّماظقؿني,موإنؿب جوزمم"ؼػع٢ّ"أزفّٕتماظػع٢ّمبعّٓػومسؾ٧ّممصورتمطوظقؿني,مصُؾؼقًممبو

قبماظػّٕاءمبش٦ّاػّٓمُأ(1)ذظ١ّموجّٖعؿ٥ّ;مصؼؾً:مظؽ٤ّمتؼ٣ّمالمؼؼ٣ّمإظق١ّ(( سؾ٧ّمإسطوءممخّٕ,موضّٓماحؿ

م.م(3)ع٤ّماظـق٦ّؼنيمضل٣ّفبوضّٓمغؼ٢ّمرأيمبماظػّٕاءمػّٔام,م(2)مماظؼل٣ّاى٦ّابمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓقب

ماجملّٖوممؼبمج٦ّابماظشّٕطمسؾ٧ّمإرادةممممممممم ماظػع٢ّؽب مجع٢ّؽب مإجوزت٥ّمتؾ١ّمبلنؿب وضّٓمسؾ٢َّّماظػّٕاء

٣ّموج٦ّدمحّٕفم)اظالم(,موظ٦ّالمتص٦ّرؾبهموج٦ّدمايّٕفماظلوب٠ّمظؾػع٢ّماجملّٖوممظؽونماظػع٢ّمت٦ّػقب

مظؾؼل٣ّ;مِّغ٥ّممّم٤ّمؼ٦ّاص٠ّمعّٔػىماىؿف٦ّرمؼبمجعؿب٢ّماى٦ّابمظؾؼل٣ّ,مظؽقب معّٕص٦ّسـبومج٦ّابـبو ٥ّمػّٔا

مؼّٕىمظقّٗ مصف٦ّ ماظ٦ّج٦ّب, مدؾق٢ّ متؼّٓمبأغمبمسؾ٧ّ مإذا ماظؼل٥ّ٣ّ ممم معّٝ ماجؿؿوس٥ّ صورمماظشّٕطسـّٓ

موؼؾبصقؾبَّٕصماى٦ّابمظؾؼل٣ّ مادؿغـوءـبّٝ, مصع٢ّممجب٦ّابماظؼل٣ّ,مرتكمج٦ّابماظشّٕط مؼؽ٦ّن مأنؿب سؾ٧ّ

م.(4)اظشّٕطمبصقغيماٌوض٨ّ

اظـق٦ّؼنيممماظؼل٣ّمسؾق٥ّمسّٓدفبمع٤ّموتوبّٝماظػّٕاءؽبمؼبمإجوزت٥ّموض٦ّعماى٦ّابمظؾشّٕطموإنمتؼّٓمبمممممممم

وإنمأخّٕماظشّٕطمادؿؾبغينمؼبمأطـّٕماظؽالممس٤ّمج٦ّاب٥ّمجب٦ّابماظؼل٣ّم:))ضولعـف٣ّماب٤ّمعوظ١ّماظّٔيم

م متعوظب: مَظقؽبكؿبّٕؾبجؾبّ٤طؼ٦ّظ٥ّ مَأعؽبّٕؿبتؽبفؾب٣ّؿب مَظؽكب٤ّؿب مَأؼؿبؿؽبوغكبِف٣ّؿب مجؽبفؿبّٓؽب مبكبوظؾ٥َّّكب ماالدؿغـوءموؽبَأْضلؽبؿؾب٦ّا مميؿـّٝ ,وال

,موإظبم(6)قؿ٢ّماٌللظيمسؾ٧ّماظؼؾيسؼق٢ّمصواتػ٠ّمعع٥ّماظشورحؾبماب٤ّؾبم,م(5)((ّٕهجب٦ّابماظشّٕطمعّٝمتلخقب

مظيمسؾ٧ّماظضّٕورةمطؿومدقؿؾنيم.,مإالمأغقب٥ّمغب٢ّماٌلل(7)وإظبمػّٔامذػىماظشوريبمؼبمذّٕح٥ّ

                                                           

ىٍش : خضاهت لا  1/66:)الفشاء(اللشآنمّاوي  (1)  11/338دب:, وٍُ

 . 69ـــــــ 1/67:(لفشاء)اهٍش : مّاوي اللشآن  (2)

ىٍ (3) ت  2/126,وخاؼُت الخمشي :  11/341دب : وخضاهت لا ,  3/1298ش  : جىلُذ امللاـذ : ًُ , واملذاسط الىدٍى

 215:  (ؼىقي لُف), 

 . 256 الجملت الؽشوُت :, و  1/65: )الفشاء(مّاوي اللشآنًىٍش :  (4)

ىٍش  : اسحؽاف المشب : 2/889ؼشح اليافُت الؽافُت: (5) , والىق اللشآوي مً ظىسة الىىس, مً  4/1783, وٍُ

 . 53آلاًت:

ىٍش  : ؼشح ابً ِلُل: (6) ًُ4/45. 

ىٍش  : امللاـذ الؽافُت  : (7) ًُ6/174 . 
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ّٕأىمصسطوءماى٦ّابمظؾؼل٣ّ,مامعؿؿلًؽومبكبؿومسؾق٥ّماىؿف٦ّرمع٤ّمإوضّٓمردقبماب٤ّؾبمسصػ٦ّرمػّٔممممممم

مؼؾب مال مبعّٚماالصعول ماإلأنمب معـفو مؼؾبّٕاد مب٢ّ مواإلغشوء ماظؼل٣ّ مبفو مجؽبع٢ّماى٦ّابمّٕاد موظّٔا خؾور,

٤ّمععـ٧ّماظؼل٣ّ,مب٢ّمؿمبضؽبٕمتؾبم"حؾػً"مسؾ٧ّماظشّٕطم;ِّنمبمصق٥ّماى٦ّابم٨ّؽبصؼول:م))مصؾؾبكبمم,ظؾشّٕط

م.(1)ػ٨ّمخربمربّٚ((

معؼصّٓماب٤ّمسصػ٦ّروالمأممممممم ماظػع٢ّم)حؾػً(معػّٕقبًشمدريمأ مأنمب مع٤ّمدالظيماظؼل٣ّمؼبمع٤ّمػّٔا و

))مأصؾ٥ّماظقؿنيماظػع٢ّم)حؾّٟ(مؼبمظغيماظعّٕبمأنمبمنقبماظـوبًِّعوموردمصق٥ّ؟ممػّٔاماظؾقًمأممؼبمط٢ّىب

صّٕؼّّمؼبممف٦ّمصع٢ّفب,مص(2)((ممينيماظّٔيمؼلخّٔمبعضف٣ّمع٤ّمبعّٚمبفوماظعفّٓ,مث٣ّقبمسؾقبّٕمب٥ّمس٤ّمط٢ّىب

م.ػفـومظق٥ّماب٤ّمسصػ٦ّر,موهلّٔامالمأرىموجفـبومع٤ّماظصقيمٌومذػىمإ(3)اظؼل٣ّ

ماظشعّٕؼي,مم٧ّسؾمظيضّٓمغب٢ّمسب٦ّؼ٦ّنمآخّٕونمتؾ١ّماٌللومممممممم معوظ١ّمؼبممعـف٣ّاظضّٕورة اب٤ّؾب

والمؼؽ٦ّنمماٌؿؼّٓىبممّٕمس٤ّمج٦ّابماظؼل٣ّـ٧ّمجب٦ّابماظشّٕطماٌؿلخىبغلؿ:))وضّٓمؼؾبضولذمحّٓمآرائ٥ّ,مإأ

معبف٦ّرمإظباًضّٕيمموغلؾ٥ّ,م(6),مواخؿورهماظشوريب(5)اظّٕض٨ّموأخّٔمب٥ّم,م(4)ذظ١ّماالمضّٕورة((

م.م(8)سؿ٦ّمماظؾصّٕؼنيإظبممزػّٕياِّخوظّٓممسّٖاهومم,(7)اظـق٦ّؼنيمعبف٦ّر

ظيمإذماٌللم;٥ّاى٦ّازمعطؾًؼوموػ٦ّمعّٔػىماظػّٕقباءموعؿوبعقػ٦ّممممرجّّمممومتؼّٓمبوؼؾّٓومأنمبماِّمممممممم

مواظشعّٕ ماظــّٕ مؼب مواردة مػ٨ّ مب٢ّ ماظشعّٕ مسؾ٧ّ مأنم(9)ظقلًمعؼؿصّٕة ماظ٦ّج٥ّ مػّٔا مؼعضؾبّٓ موممو ,

مأنمؼؽ٦ّنماى٦ّابمظؾشّٕطمدونماظؼل٣ّمإنمتؼّٓمباظـق٦ّؼنيمضّٓمرجمب مصوِّوظبم(19)ممذومخربق٦ّا ,مظّٔا

م معطؾًؼو مجب٦ّابماظشّٕط مِّنمباالدؿغـوء معـفومم)) ماظيتمػ٦ّ ماىؿؾي ممبعـ٧ّ مزب٢ّفب مدؼ٦ّر٥ّ تؼّٓؼّٕ

                                                           

ىٍش  : خضاهت لا  1/288لشب :امل (1)  11/342دب :, وٍُ

فهاوي,جذ: ـفىان ِذهان: ؤلفاً فشداثم (2)  .)خلف( 252اللشآن, الشأب لـا

ىٍش  : جمهُذ اللىاِذ :  (3) ًُ6/3878 . 

 .  1/367:ِمذة الحافَ ؼشح  (4)

 . 4/457ؼشح الشض ي ِلى اليافُت :ىٍش: ًُ (5) 

ىٍش:  (6)  . 6/175امللاـذ الؽافُت:ًُ

ىٍش : (7)  . 2/126خاؼُت الخمشي:ًُ

ذ : (8) ىٍش  : ؼشح الخفٍش ًُ2/414 . 

ت في ههج البالٔت:(9  . 398( ًىٍش : الجملت الخبًر

ىٍش  : الىخاب : (18) , ومّاوي  2/126,وخاؼُت الخمشي:  4/459, وؼشح الشض ي ِلى اليافُت: 3/84ًُ

 .4/188الىدى:
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مِّغمب مزب٢ّ; مشري ماظؼل٣ّ مدؼ٦ّط ماظؿ٦ّطقّٓموتؼّٓؼّٕ مس٤ّ مواالدؿغـوء ماظؿ٦ّطقّٓ, مجملّٕد معل٦ّق ّ٥

م.(2)أؼضـبومبّٕاػق٣ّماظلوعّٕائ٨ّإماظّٓطؿ٦ّرّٓهمطَّ,موػّٔامعومأ(1)دوئّٞ((

ماٌللظيمؼبهلأعـؾيموردتمموضّٓمممممممممم ماظعَؾمّٔه كمؼبمأطـّٕمع٤ّمع٦ّر٤ّم,مع٤ّم٦ّيماٌؾورؽباظؽالم

م) مض٦ّظ٥ّ مسـؿونذظ١ّ ماًؾقػي معؼؿ٢ّ مؼب مسّػونم( م))ب٤ّ مَظُفِمم: مَصِنٖن مٔصقٔه مَذِرؼَؽُفِم ـُِت مُط َصَؾٔؽِن

ـَِدُػِم ـُِه،مَوَظٔؽِنمَطاُغوامَوُظوُهمُدوغي،مَصَؿاماظٖؿٔؾَعُةمِإالَّمٔس ـَٔصقَؾُفِممٔع  .(3)((َظ

ماظعؽبمممممممم مبوظؼل٣ّ,ماِّولمض٦ّظ٥ّ:م)ظؽ٤ّمطـً(,م٦ّيمَؾؼبماظشوػّٓ ع٦ّضعونماضرتنماظشّٕطمصقفؿو

مع٦ّرخملـص ماظـق٦ّؼنيمصننؽبقب)اظالم( مأشؾى مؼّٕى موحبلىمعو مظؾؼل٣ّ, مأنؿبمؽي ؼؽ٦ّنمماى٦ّابمصبى

ػ٨ّمممومتؾّٖممؼبمعـ٢ّمػّٔاموم(اظػوءـ)٥ّمعؼرتنمبجع٢ّماى٦ّابمظؾشّٕطمبّٓظق٢ّمأغقباإلعومممظؾؼل٣ّ,مظؽ٤ّ

مإ معمطَّا٦ٌّضّٝ; مػ٦ّ مبذ معـؾ٥ّـّٓ ماظـوغ٨ّ موا٦ٌّضّٝ مَوُظوُه()موػ٦ّم)إنمب(, مَطاُغوا ماضرتنمصم,َوَظٔؽِن ؼّٓ

مؼؾبموػ٥ّ٨ّمعـػ٨ّمبـ)عو(,م;مِّغقبأؼضـبوم(اظػوء)ـبمج٦ّاب٥ّ ماظشممو ّٕطمالماظؼل٣ّ,موضّٓمجوءمفوبمبفو

مصؼ٧ّّٓ,موػّٔامعومؼمطّٓهماظـق٦ّؼ٦ّنم,موموععــبومظػًظداةماظشّٕطمؼبمطالما٦ٌّضعنيمعوضقـباظػع٢ّمبعّٓمأ

اإلعوممم,موإمنومجع٢ّ(4)ؼؽ٦ّنمصع٢ّماظشّٕطمبصقغيماٌوض٨ّمسـّٓماجؿؿوعماظشّٕطمواظؼل٣ّمنؿبأروامضّٕقب

(ماظرتطقىمضوئؿـبومسؾ٧ّماظشّٕطم;مِّغ٥ّمؼّٕؼّٓمبقونمبّٕاءت٥ّمع٤ّمعؼؿ٢ّم)دؾ٦ّبمبُلسـؿونماًؾقػيم

وػ٦ّمصع٢ّمعشوب٥ّ,ممظؽ٢ّقِبميوضّٝمضوبطمع٤ّمػّٔامّٓفاهلدمايفٍماظعؼؾقي,مّٕؿبظ٨ّمضوئ٣ّمسؾ٧ّمدؽبّٓؽبجؽب

ماظيتمدظيمواظرباػنيماظعؼؾقي,مصويودثياظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمؼبمد٦ّقماِّمدؾ٦ّبمغػل٥ّماظّٔيمؼلؿعؿؾ٥ّاُِّ

م ماإلعوم مإظقفو مثوظٌمهلؿوؼشري ماحؿؿوظنيمال مس٤ّ مأنؿبم;المدبّٕج معؼؿ٢ّممإعو مؼب مدخ٦ّهل٣ّ ؼؽ٦ّن

مأنؿب مؼؽ٦ّنمبوالدؿؼالل,موسؾ٧ّمطالماظػّٕضنيمصوإلعوممبّٕيءموظقّٗمهل٣ّمأنؿبمسـؿونمبوظشّٕطيموإعو

ذّٕطوءم;مِّنمبمذظ١ّمؼلؿؾّٖممصف٣ّمٕمؼؼ٦ّظ٦ّامبلغف٣ّمأعومسؾ٧ّماالحؿؿولماِّولمؼطوظؾ٦ّهمبّٓممسـؿون,م

مأ ممغػلف٣ّتلؾق٣ّ ٌّأإظب مو ماٌؼؿ٦ّل, موبؼ٨ّموظقوء مذّٕر٥ّ, مبوغؿػوء ماى٦ّاب ماغؿػ٧ّ مذظ١ّ مؼؽ٤ّ مٕ و

                                                           

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت : 2/888ؼشح اليافُت الؽافُت: (1)  . 4/458, وٍُ

خي :ًىٍش : (2)  .  148الخىىس  اللٕىي الخاٍس

ىهم( و)  1/383ؼشح )املّتزلي( : (3) ولئن واهىا وله( , الشواًت املىلىلت بةزباث الالم املىوئت باللعم في )لئن هىذ ؼٍش

 بحن ؼشوح الىهج واهفشد ابً ؤبي الحذًذ بّذم بًشادَا , ولهزا اجبُّذ الشواًت لاؼهش 
ً

وله( هي لاؼُْ ولاؼهش جذاوال

, وؼشح  1/228, وخذائم الحلائم:  1/182التي ؤوسدَا ِذد مً ؼشاح الىهج, ًىٍش: منهاط البراِت)الشاوهذي(: 

, 1/168, وفي ٌالٌ ههج البالٔت: 3/387, ومنهاط البراِت)الخىئي(:  9/358, وبهج الفبأت:  1/332)البدشاوي(: 

 . 63, ههج البالٔت)الفالح(:  1/187, وؼشح )املىظىي( :  1/27وجىلُذ ههج البالٔت: 

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت : (4)  . 4/1783, واسحؽاف المشب : 4/457ًُ
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مغػلف٣ّمبوٌطوظؾيمال٦ّامأطبصقبمنؿبأسؾقف٣ّممؼؿعققب٤ّّٔامهلواحؿؿولمواحّٓموػ٦ّمعؾوذّٕتف٣ّمػ٣ّمبوظؼؿ٢ّ,م

مم.م(1)عومضوع٦ّامب٥ّاآلثورماٌرتتؾيمسؾ٧ّممؾ٦ّامط٢ّمبؼؿقؿمبمنؿب,موأ()اإلعومم

ىمسّٕضفومسّٕضمايودثيموعومصقفومع٤ّمإذؽوالتمواحؿؿوالتمؼؿطّؾمنؽبقبممأضّّمممومتؼّٓمباتقبممممممم

ماظشّٕر٨ّمضوئ٣ٍّمدؾ٦ّبلببُل موغؿقفؿ٥ّ,ممصؽ٢ّنبم.سؾ٧ّماظؿعؾق٠ّ موعصريه مسوضؾؿ٥ّ مؼؿطؾىمبقون احؿؿول

معومحّٓث,مإالمأنمب مموػّٔا ماظرتطقىمبوظؼلؽباإلعوم مت٦ّطقّٓ;مِّغمبابؿّٓأ طونمؼبمععّٕضمم()٣ّ٥ّموػ٦ّ

مؼؾبم,اتفوم مععؾ٦ّمماٌكوَرىّٕاس٨ّمحولمواظؿ٦ّطقّٓمإمنو مؼؽ٦ّنماظرتطقىماظشّٕر٨ّمطؾُّطؿو ٥ّم,موبفّٔا

موردمع٤ّمّٓمؼؾعّٓغومع٤ّما٦ًّضمؼبمخالفماظـق٦ّؼنيمؼعضؾبموػ٦ّموج٥ّفب ,(2)بوظؼل٣ّمعمطَّّٓـبا ذظ١ّمعو

مذ٦ّاػّٓمصصققي.

دؾ٦ّب٨ّماظشّٕطمواظؼل٣ّممدالظقـبومرائعـبومبنيمُأمصق٥ّمتؼوبًؾومأنمباإلعوممموممومؼؾػًماظـظّٕمؼبمتعؾريممممم

ا٦ٌّضّٝماِّولمبـ)ظؽ٤ّ(ممّٓئّٓمأؼضـبو,مصوبؿؾببوظشّٕطماٌمطَّوخؿؿ٥ّمبوظؿ٦ّطقّٓمواظشّٕطمماظرتطقىمإذمابؿّٓأ

,موأعوما٦ٌّضّٝماظـوغ٨ّمصوبؿّٓأهم(اظالم)وم,(ّٓمبـ)أنمببوظشّٕطماٌمطَّمىؽب٣ّ,موُأجقّٓمبوظؼلؽبوػ٦ّمذّٕطمعمطَّ

إظبممذورةإوػ٦ّمممومؼػقّٓماظؿ٦ّطقّٓمأؼضـبو,مؼبمو)إال(مم,دؾ٦ّبماظؼصّٕم)عو(بُلموخؿؿ٥ّبـ)ظؽ٤ّ(مأؼضـبوم

موطّٔبف٣ّ.م()وثوضيمرأؼ٥ّم

َوَظٔؽِنمَأِعَفَلمَاظؾَُّهمَاظظَّأظَمم:م))مت٦ّبقّْمأصقوب٥ّمؼبم()أؼضـبومض٦ّظ٥ّمم٦ّؼياظعَؾوع٤ّماظش٦ّاػّٓمممممممممم

م.(3)((َصَؾِنمَؼُػوَتمَأِخُذُهمَومُػَومَظُهمٔباْظٔؿِرَصأد

م

ممممممم مبلنمباإلعوم ماظشوم مِّػ٢ّ ماظؿفّٓؼّٓ مععّٕض موأغ٥ّمؼب مدقلخّٔػ٣ّ متعوظب هل٣ّممدؾقوغ٥ّمآ

مؼؿص٦ّمب مال موظّٔا مأبوٌّٕصود, مأحّٓ مؼؾبدؾآممنمبر مشريمربّٓمبقوغ٥ّ مأج٢ّ مإظب مصوظؿعؾق٠ّم(4)دؿفؾف٣ّ ,

                                                           

ىٍش  : منهاط البراِت )الخىئي( :  (1)  .1/189, وؼشح )املىظىي( : 3/318ًُ

ىٍش : الجملت الؽشوُت :(2 ًُ  . 475, و 454 ( 

ىٍش: ؤظلىب اللعم في ههج البالٔت )ِشك وبخفاء( , م.م. فالح سظٌى خعحن ,  7/78ؼشح )املّتزلي( : (3) , ٍو

ضان بدض ميؽىس في مجلت ؤَل البِذ )  . 238: م 2889( الّذد الشامً , خٍض

 

 . 2/118, وجىلُذ ههج البالٔت: 2/484ًىٍش : ؼشح )البدشاوي(: (4)
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مبنيمرطؽب مضوئ٣ّ ماظشّٕر٨ّ مواٌكؿؿؽباظرتطقىماٌصّٓمب٨ّ مبوظؿ٦ّطقّٓ مب٥ّر م)ظؽ٤ّمأؼضـبوم٣ّ ماظشّٕط مصفؿؾي ,

مأعف٢ّ(موج٦ّاب٥ّ)صؾ٤ّمؼػ٦ّت(ماٌؼرتنمبـ)اظػوء(.

مَتَظاَػَرٔتمَاْظَعَرُبمَسَؾىمٔضَؿأظيمَظَؿامم))مؼبمبقونمذفوسؿ٥ّ:م()وعـؾ٥ّمض٦ّظ٥ّممممممممممم َوَاظؾَّٔهمَظِو

ـَِفا م.(1)((َوظَِّقُتمَس

مَدِقٔفم:م))أصقوب٥ّمسؾ٧ّماظؼؿولمحّٚىبمؼبم()وعـؾ٥ّمض٦ّظ٥ّمممممممم مٔعِن مَصَرِرُتِم مَظٔؽِن مَاظؾَّٔه مَاِؼُم َو

مممم.(2)((َتِلَؾُؿوَنمٔعِنمَدِقٔفمَاآْلٔخَرٔةَاْظَعأجَؾٔةماَلم

مصصقّّسّٕب٨ّممدؾ٦ّبغؿقفيمعػودػومأنقبمػّٔاماُِّإظبممط٢ّقبمعومتؼّٓممشبؾّٙإظبمموادؿـودـبامممممممممممم

جيوزمت٨ّ:ممتعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓةمبوآلمصبىهموغـّٕهمطـريـبامالمضؾقًؾوم,مهلّٔمؼبماظؽالمماظعّٕب٨ّمذعِّٕموارد

ومأنمعـعهمعةمواالخؿقارمخالًصامدلاجلوابمظؾشرطميفماظٖلـمسـدماضرتانماظؼلممباظشرطمـموضوعم

مذظكميفمغفجماظؾالشةم.ومسهمباظضرورةماظشعرؼةمظورودم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 )فن( عند اإلضبفت: (هين)الزابعت :جٌاس ثبٌث  ادلسألت

م,اِّص٢ّمؼبماإلسّٕابمػ٦ّمايّٕطوتمواظلؽ٦ّنمصوظضؿيمظؾّٕصّٝمأنمبإظبماظـق٦ّؼ٦ّنممذػى       

عّٓلمس٤ّمػّٔاماِّص٢ّمؼبمسّٓدم٥ّمؼؾب,مإالمأغمب(1)اظلؽ٦ّنمظؾفّٖموم,اظؽلّٕةمظؾفّٕوم,اظػؿقيمظؾـصىو
                                                           

ىٍش: ؤظلىب اللعم في ههج البالٔت,   16/289: ؼشح )املّتزلي( (1)  . 238:ٍو

 . 5 /8:  ؼشح )املّتزلي( (2)



ت ووسد في هالم إلامام 115 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

ماظلؿي,مبويّٕوفممحقـؽّٔلبمعّٕبؿؾبصمق٦ّؼيع٤ّماِّب٦ّابماظـ م;عّٕبمبويّٕوفؿؾبصع٤ّمذظ١ّماِّمسوء

,وذّٕرنيمخوصنيمؼبم(2)غقوبيمس٤ّمايّٕطوتمبشّٕوطمسوعيم(اظقوء)موأم(,اِّظّٟ)موأم(,اظ٦ّاو)ـب

م.(3)و)ص٦ّ(م)ذو(,

عـفومم,٢ّماظـق٦ّؼ٦ّنمخّٕوجمتؾ١ّماِّمسوءمس٤ّماِّص٢ّمؼبماإلسّٕابمبعؾ٢ّمزبؿؾػيوضّٓمسؾَّمممممممممم

موطوغًماَِّمأنمب مإلسّٕابماٌــ٧ّمواىؿّٝ, ممتفقّٓـبا مبويّٕوفمجوء مالمإسّٕابفو مِّغفو مبّٔظ١ّ; وظب

ماظ٦ّرقباق ماب٤ّ مضول ماإلضوصي, ماِّواخّٕ,م))م:(ػـ381:ت)تـػ١ّمس٤ّ مزبؿؾػي ماِّمسوء مػّٔه جعؾ٦ّا

مؼلت٨ّمع٤ّم مٌو مواىؿّٝ,موصورتمػّٔهت٦ّرؽي مع٤ّمشريػو;ماظؿــقي مأوظبمبوظؿ٦ّرؽي ِّغفومماِّمسوء

مصّٕعمواىؿّٝماظؿــقيمأنمبمطؿو,مأمسوءمالمتـػ١ّمع٤ّمإضوصيماٌعـ٧ّ,مواإلضوصيمصّٕعمسؾ٧ّماِّص٢ّ

م.(5)ع٤ّماظـق٦ّؼنيمضل٣ّفبؼبمػّٔامم٥ّؾب,موضّٓمتؾعؽب(4)((اظ٦ّاحّٓمسؾ٧ّ

ماظؾغي,مصؿومأدراغومأنمبإظبمماظػؾلػيمعـفوإظبممص٢ّمواظػّٕعمأضّٕبضضقيماِّإظبمماالحؿؽومموظع٢ّمبمممممم

مأوًظ مبوٌػّٕد مظؾؿــقيمواىؿّٝاظعّٕبمضّٓمغطؼ٦ّا مب٥ّممتفقّٓـبا مأرادوا مث٣ّ إٔمتـط٠ّماظعّٕبمبلظػوزمم؟و

مأنمب مظ٨ّ مؼؾّٓو مظّٔا مهلو؟ معػّٕد موال ممضّٕباِّمعــ٧ّ ماظؾغ٦ّيمأنمبإظب متؾبمػّٔهماظ٦ّاضّٝ ٢ّملؿعؿؽباِّمسوء

سّٕبًمبويّٕوفمو:م))مُأطّٓهماب٤ّمبوبشوذمضوئًؾأّٔامعومبويّٕوفم,موػمؿببؽبسِّّٕٔامُأطـريـبامهلمعضوصًي

ؿبّٔكبوػ٨ّمسؾ٧ّمػّٔهمايوظيمأسينمإذامطوغًمعضوصي;مِّغفومأمسوءمحؾب ؿبالعوتفوم,موضؽبمص ععـ٧ّممؿـ

م.مم(6)العوتفو((مّٔفكبلبسّٕابفومبويّٕوفمطوظع٦ّضمع٤ّمحؽبإمع٢ّؽباإلضوصي,مصفؾب

مذظ١ّمعومطبّٙمطـّٕةمإضوصيمتؾ١ّماِّمسوءمادؿـودـبام,صققّّمجّٖءـبامع٤ّمتؾ١ّماظؿعؾقالتمإنمبممممممم

خوصيمم()سؾ٨ّاإلعوممم٥ّمع٤ّمإحصوءم٦ٌّاضّٝم)ص٦ّ(مؼبمايّٓؼٌماظـؾ٦ّيموؼبمطالمجّٕؼؿؾبعومأإظبم

م٥ّمعّٝ,مإالمأغوردمصقفوم)ص٦ّ(معضوًصو٤ّمعـ٥ّمطـّٕةماظش٦ّاػّٓماظيتمسوعيمتؾقمبم()وطالممأػ٢ّماظؾقًم

بويّٕوفمطؿومضق٢ّ,مإالمؼبمبعّٚماظش٦ّاػّٓماظيتممبؿبعّٕؽبٕمؼؾبوم,بويّٕطوتمُأسّٕبؽبتؾ١ّماإلضوصيم

م.ّٕادمطؿومدقلت٨ّاالّرإظبممضيموؼػؿؼّٕاظضؿريم,ممصوظؿعؾق٢ّمتـؼص٥ّماظّٓىبإظبممصقفوم)ص٦ّ(مضقّٟؽبُأ

                                                                                                                                                                      

ىٍش  : ِلل الىدى :  (1) شاب :  142ًُ مْ الهىامْ :  54/ 1, واللباب في ِلل البىاء وإلِا  .  79ــــــ 1/78, َو

ىٍش  : اسحؽاف للمشب : (2)  . 1/53ؼشح ابً ِلُل :,  1/323, وجىلُذ امللاـذ :   2/841ًُ

ىٍش  : ؼشح ابً ِلُل : (3)   48و1/45ًُ
ُ
 .1/189ي :, والىدى الىاف 1/49ؼمىوي : , وؼشح لا

 .158ِلل الىدى: (4)

ىٍش :  (5)   1/52:)ابً ٌِّؾ(, وؼشح املففل 43اظشاس الّشبُت:هخاب ًُ
ُ
 .1/52ؼمىوي:, وؼشح لا

 .1/119ؼشح امللذمت املدعبت :  (6)



ت ووسد في هالم إلامام 116 ...........................................الباب الشاوي حن ِلى المشوسة الؽٍّش  ما خمله ؤٔلب الىدٍى

  

ع٤ّممهبويّٕوفمخؾ٦ّمبممضّٓماذرتر٦ّامإلسّٕاب٥ّاظـق٦ّؼنيمٌمس٤ّم)ص٦ّ(مخوصيمصننمبومايّٓؼوأعقبمممممم

مع٤ّماٌؾّٓؽبم(اٌق٣ّ) مؼبمشريماإلضوصيموج٦ّبـبو;مِّنمأصَؾم(اظ٦ّاو)ظي م)ص٦ّه(,مواىؿّٝم)أص٦ّاه(,مصف٦ّ ّ٥

)ص٣ّ(,مغؼ٦ّل:مػّٔامص٣ّؾب,مصؿظفّٕمايّٕطوتماإلسّٕابقيمسؾ٧ّمآخّٕه;مِّغ٥ّمؼشؾ٥ّماِّمسوءماٌػّٕدةمؼبم

,مصلبّٓظ٦ّام"ص٦ّهفب"صؾ٥ّمحّٕصون,مِّغ٥ّمطونمأصؾ٥ّموأعمبوم"ص٣ّ"مصؼّٓمذػىمع٤ّمأذظ١ّ,مضولمدقؾ٦ّؼ٥ّم))م

م,(2)ضؾق٢ّم"عقؿـبو"م"اظ٦ّاو".موإبّٓالم(1)ع٤ّمطالعف٣ّ((,مظقشؾ٥ّماِّمسوءماٌػّٕدةم"اظ٦ّاو"عؽونمم"اٌق٣ّ"

مأحّٓػؿومحّٕفمظني;مِّنمبمواحّٓلبمؼؾؼ٧ّمسؾ٧ّمحّٕفلبمأنؿباالد٣ّمالمؼصؾّّمموتعؾق٢ّمػّٔاماإلبّٓالمأنمب

ؿبمؾنيمػّٔامدقلؼّٛمع٤ّماظؽؾؿيمإنؿباظحّٕفم ؿبمهّٕط مطونمفبوظؿـ٦ّؼ٤ّ,مصؾمؼبماإلسّٕابموحؾبّٔص ّٔا

وإنم,م(4)واحّٓمع٤ّمزبٍّٕجم(اظ٦ّاو)فومػ٨ّموِّغقبم;ػـوم(اٌق٣ّ)مريتؿبوضّٓماخؿكبم,(3)ػفـوماإلبّٓالمواجؾـبو

م.م(5)بّٓالاهودماٌكّٕجمسـّٓماإلاذرتاطمؼبمماظعّٕبقيمسؾؿوءبنيمموإنمطونمٔيمخالف

م"ظ٦ّ"صوظمممممم متـؼق٢ّ ممبـّٖظي م)) ممسمبمّٔيمجّٕىمؼبم)ص٣ّ( مصنذا ماِّمسوء مصشؾكبىبقؿؽبظقشؾ٥ّ مبفّٔا م٥ّؾبفؿب٥ّ

ؿببوِّمسوءمطؿومذؾمب ضوظ٦ّا:مأص٦ّاهفبمم"اهلوء"اظعّٕبموظ٦ّمٕمؼؽ٦ّغ٦ّامضوظ٦ّا:مص٣ّفبمظؼؾً:مص٦ّهفبمِّغمب٥ّمع٤ّممف

مضوظ٦ّا اظؿـؼق٢ّمبؼ٦ّظ٥ّ:م))مأص٢ّمذظ١ّمػّٔامّٕماب٤ّمجينمععـ٧ّم,موضّٓمصلمبم(6)٦ّطموأد٦ّاط((دؽبم:طؿو

,مث٣ّمإغف٣ّم,موػ٦ّمصبع٢ّقب,مطؿومؼؼ٦ّظ٦ّن:مػّٔامخوظّٓقبؼبماظ٦ّضّٟ;مصؼوظ٦ّا:مػّٔامص٣ّقبم"اٌق٣ّ"ؾ٦ّامف٣ّمثؼَّأغمب

جّٕواماظ٦ّص٢ّمذبّٕىماظ٦ّضّٟمو,مطؿومَأ,مورأؼًمصؿـبقباظ٦ّص٢ّمذبّٕىماظ٦ّضّٟ,مصؼوظ٦ّا:مػّٔامص٣ّوبأجّٕوام

 .م(7)((ع٤ّمض٦ّهل٣ّمثالثيمأربع٥ّصقؿومحؽوهمدقؾ٦ّؼ٥ّمسـف٣ّم

متؼّٓمبمممممم مممو مواضقـبو مأثّٕؾبوؼؾّٓو ممم مضّٓرة م مبعّٓماظص٦ّتمؼبماظّٓرسماظـق٦ّي,مصعّٓم مـ م )اظ٦ّاو(

محّٕطوتماإلسّٕابمأصض٧ّم"اِّظّٟ"ص٦ّتمإظبممهلوه٦ّقب مسؾ٧ّمإزفور م مصوئًمر٦ّؼ٢ّمـ إظبمموػ٦ّ

                                                           

 . 3/365الىخاب :  (1)

ىٍش  :  (2)  . 4/248:املفذس هفعه ًُ

ىٍش  : امللخمب : (3) شاب : 3/158ًُ  . 791-4/798, والىدى الىافي: 1/88,  واللباب في ِلل البىاء وإلِا

ىٍش  : امللخمب: (4) ًُ3/158 . 

ىٍش  :  (5) شاب:ًُ ,جذ: مفىفى العلا, ود. دب الىخاب , البىلُىس يؤالاكخماب في ؼشح و , 1/188ظش ـىاِتإلِا

 .1/121, جذ: خلُل ابشاَُم ظفاٌ:ظُذٍ, واملخفق, ابً 2/253:خامذ ِبذ املجُذ

ٍم: 3/264الىخاب: (6) ىٍش  : املدىم واملدُي الِا (4/434, وٍُ  . )فٍى

 . 1/416ِشاب:ظش ـىاِت إلا  (7)
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صف٨ّمصوعًمظ٥ّماظؼّٓرةمسؾ٧ّمادؿقعوبماظص٦ّائًماظؼصريةموػ٨ّم)اظضؿيمواظػؿقيمم"عقؿـبو"إبّٓاهلوم

 واظؽلّٕة(.م

مِّنمبمػّٔامص٦ّمزؼّٓ;م:,مصقؼول(اظ٦ّاو)٥ّموػ٦ّمأصؾإظبمملؽببّٓكبوأعومؼبمحوظيماإلضوصيمصقع٦ّدمعومُأممممممم

ؾبم(1)أص٦ّهلوإظبمماإلضوصيمتّٕدماِّذقوء ,موضّٓمثؾؿًم)اٌق٣ّ(مؼبماإلضوصي,مصـؼ٦ّل:مػؽبّٔامصؿؾب١َّمورأؼ

مصؿكب١َّ موؼب مأي(2)َصؿؽب١َّ مإحّٓاػؿومإنمبم:, مظغؿني مإضوصؿ٥ّ مسـّٓ م)ص٣ّ( مم:ؼب مبؾبعّٕؽبوتؾبم(اٌق٣ّ)بـؾ٦ّت

صف٨ّماِّطـّٕمطؿومدريدمم;فومضؾقؾيمـموظقّٗمبصققٍّّلىمسّٓدمع٤ّماظـق٦ّؼنيمأغمبحببويّٕطوتمو

م.م(3)وػ٨ّماِّطـّٕم(واوـبا)م(اٌق٣ّ)بنبّٓالمم:خّٕىصقؿومأحصقًمـمواُِّ

ؼبماإلضوصيمع٤ّمضّٕائّٕماظشعّٕ,مإذمأوردمم(اٌق٣ّ)وضّٓمرآىمأب٦ّمسؾ٨ّماظػورد٨ّمأنمثؾ٦ّتممممممممم

 ػع٤ّماظّٕجّٖؼمم:(4)ض٦ّلمرؤبيمب٤ّماظعفوج

 هُؿَصمقِرصؾحمضؿكنمويفماظَؾهممممُؼؼؾفُؿمذيْءموؼٔهِرالمَؼمطاحلؤتممممممممممممم

ؼبمم"ماٌق٣ّ"مم"ص٣ّ"ؼبمم"اظعني"بّٓلمع٤ّم))مضّٓماضطّٕماظشوسّٕمصومضوئًؾو:مرأؼؽب٥ّمصق٥ّمث٣ّمأبّٓىمممممممم

م.م(5)اإلضوصي((

,مواب٤ّمم(6)ػـ(592)ت:عـف٣ّمايقّٓرةماظقؿينم,ع٤ّماظـق٦ّؼنيموضّٓمواصؼ٥ّمسؾ٧ّمػّٔامسّٓدفبمممممممم

م.م(8)اٌغوربيإظبمم,موسّٖاهماظلق٦ّر٨ّم(7)واب٤ّمسصػ٦ّر

ماالحؿؽوممممممممم ممإنمب مإظب ماظـؾ٦ّي ماايّٓؼٌ ماظظ٦ّاػّٕ متعّٓؼ٢ّ مدؾق٢ّماظشّٕؼّٟمؼب مهل٦ّ ظـق٦ّؼي

ؼبماظؿكؾّٙمع٤ّمطـريمع٤ّماظ٦ّػ٣ّممطـريـبامع٤ّمعشؽ٢ّماظعّٕبقيم,موؼلف٣ّممضب٢ّنبمحل٤ّمورّٕؼ٠ّمدّٓؼّٓم

                                                           

ىٍش  : ِلل الىدى :  (1) ذ : 231ًُ مْ الهىامْ :  2/742, وؼشح الخفٍش  . 2/534, َو

ىٍش  : الىخاب :   (2) ًُ3/412  
ُ
 . 3/273:ـٌى في الىدى ,ولا

ىٍش  :  (3) ًُ 
ُ
  3/273ـٌى في الىدى:لا

ُ
 . 791-4/798, والىدى الىافي : 1/53ؼمىوي:, وؼشح لا

ت  (4) لى ؤبُاث مفشدة ميعىبت بلُه, اِخنى  ؼّاس الّشبؤمجمِى ى مؽخمل ِلى دًىان سئبت بً العجاط ِو َو

 .  159: بخصحُده وجشجِبه: ولُم بً الىسد البروس ي

 .68الاظخلشاء الىاكق:ىٍش: وٍُ  , 156بٕذاًاث:ال (5)

ىٍش  : هؽف املؽيل (6)  .1/181:في الىدى, جذ:د. َادي ِىُت مىش ًُ

ىٍش  : امللشب : (7) ًُ1/216 . 

ىٍش  : َمْ الهىامْ : (8) ًُ1/143 . 
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سّٕب٨ّمماظّٔيموضّٝمصق٥ّمبعّٚمسؾؿوءماظعّٕبقيمبلؾىمغؼّٙمادؿؼّٕائف٣ّم,مصويّٓؼٌماظـؾ٦ّيمغّٙوب

مأدقبموافلبمودظق٢ّم,صصقّّ ماالحؿفوجع٤ّ مؼب ماظعّٕبقي مصؼظي مػّٔا موع٤ّ مإ, مادؿـّٓ مع٤ّمّٓ مسّٓد ظق٥ّ

مبؼبماظـق٦ّؼنيم موػ٣ّ مإتص٦ّؼىمعو ماظيتمضصّٕ م)ص٣ّ( ماظػورد٨ّ,مصؾػظي مضّٓم٥ّ مسؾ٧ّماظشعّٕ ضوصؿفو

٥ّمظ٨ّموأغومأجّٖيمب٥ّ,مآدممظ٥ّمإالماظص٦ّم,مصنغمبماب٤ِّمسؿ٢ِّم(:م))ط٢ّنب)مربؿّٓلبموردتمؼبمض٦ّلماظـيبىب

مآمع٤ّمرؼّّماٌل١ّ(( مأرقىمسـّٓ ماظصوئ٣ّ م(1)وًؾ٦ّفمص٣ّ مظّٔا مج٦ّمبم; ماظـق٦ّؼنيمضّٓ مع٤ّ مسّٓد ز

ماإلعق٣ّ)ثؾ٦ّتم مسـّٓ م)ص٣ّ( ماظلمب( مؼب معضوصي ماب٤ّ معـف٣ّ مواالخؿقور, م))وزس٣ّمعي مضول: ماظّٔي وظ١ّ

"محؼفوماٌق٣ّ"مسؾ٧ّمأنمبمض٦ّظ٥ّ:م"مؼصؾّّمزؿكنموؼبماظؾقّٕمصؿ٥ّم"مع٤ّماظضّٕوراتمبـوءـبمنمباظػورد٨ّمأ

ؽبّظأ ذظ١ّمجوئّٖمؼبممنمب,مواظصققّّمأؼبمشريماظشعّٕم,موػّٔامع٤ّمهؽؿوت٥ّماظعورؼيمع٤ّماظّٓظق٢ّمومتـؾ

يماظػورد٨ّمبؼّؾأبومسؾ٨ّمومواصًػ,(3)ومؼبماظعّٕبقيضؾقًؾمهممنًطوظؽ٤ّماب٤ّمعوظ١ّمسّٓمب,م(2)اظـظ٣ّمواظــّٕ((

ورمسّٓدفبمع٤ّم,مموضّٓمأؼقبّٓماب٤ّؽبمعوظ١ّمؼبمج٦ّازمثؾ٦ّتم)عق٣ّ(مسـّٓماإلضوصيمؼبماظلعيمواالخؿق(4)اظعؾ٣ّ

,م(9),مواظّٓعوعقين(8),مواظلؾلقؾ٨ّ(7),مواب٤ّمسؼق٢ّ(6),موإٌّادي(5)ب٦ّمحقونأمعـف٣ّم,سؾؿوءماظعّٕبقي

مواُِّ(9)واظّٓعوعقين مواِّ(19)مش٦ّغ٨ّ, مواظلق٦ّر٨ّ(11)زػّٕي, م(12), مع٤ّ, مصفول مربؿ٦ّد مواظّٓطؿ٦ّر

م.م(13)احملّٓثني

ماب٤ّؾبمإنمبممممممم مرآه متعضؾبمتّٕجقّّمعو مؼبمػّٔامعوظ١ّموعمؼّٓوه ماظ٦ّاردة ماظش٦ّاػّٓمايّٓؼـقي مطـّٕة ّٓه

إذمضّٓموردتمؼبمأطـّٕمع٤ّمع٦ّر٤ّمم;٥ّعوظ١ّمغػلؾبمسؾقفوماب٤ّؾبماظؾوب,مصف٨ّمظقلًمضؾقؾيمطؿومحؽ٣ّؽب

                                                           

ىٍش : بداس لاهىاس:(5927) 7/164صحُذ البخاسي :  (1) ىٍش  : ,93/258, ٍو ًُ  لعانوالخلىف : حٕحر سائدت الفم , 

 .)خلف( 9/93:الّشب

 . 1/49ؼشح الدعهُل)ابً مالً(:   (2)

ىٍش  : ؼشح ِمذة الحافَ : (3) ًُ1 /516 . 

ىٍش  : ؼشح الدعهُل (4)  . 3/285:  )ابً مالً( ًُ

ىٍش  : اسحؽاف المشب : (5) ًُ2/841 . 

ىٍش  : جىلُذ امللاـذ : (6) ًُ1/321 -322 . 

ىٍش  : املعاِذ : (7) ًُ1/38 . 

ىٍش  :ؼفاء الّلُل : (8) ًُ1/123  . 

ىٍش  : حّلُم الفشائذ(9)   . 1/158: ِلى حعهُل الفىائذ, جذ: د. مدمذ بً ِبذ الشخمً بً مدمذ املفذي ًُ

(18)  
ُ
ىٍش  : ؼشح لا  .  1/53ؼمىوي:ًُ

ذ: (11) ىٍش  : ؼشح الخفٍش ًُ1/68 . 

ى (12)  . 1/143ٍش  : َمْ الهىامْ :ًُ

ىٍش  :  (13)  . 155الىدى الّشبي :الحذًض الىبىي في ًُ
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سؾقفو,محؿ٧ّمعوممتؽبّٕؿبجكبتؾؿغ٨ّمبفوموج٥ّمآمإالمُأمغػؼًيمـػ٠ّؽبإغ١ّمظ٤ّمتؾبم(:م))ع٤ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّم)

ؿبمَص٣ّؽبماْظِندؽباوؽبةكبمث٣ّمبمذؽبِّٕبؽبمعكب٤ّؿبمصكبقفؽبو(((:)),موض٦ّظ٥ّم)(1)موع٢ّمؼبمص٣ّماعّٕأت١ّ(( مم.(2)اخؿبكـب

وإٖنم:))ؼبمبقونمزػّٓهم(٦ّيماٌؾوركمض٦ّظ٥ّم)وع٤ّمذ٦ّاػّٓمتؾ١ّماٌللظيمؼبماظؽالمماظعَؾممممممممممم

م.(3)((ُدِغَقاُطِممٔسـِٔديمألػونمٔعِنمَوَرَضةمٔصيمَصِممَجَراَدةمَتْؼَضُؿَفا

م)مممممممم ماظّٓغققبطالع٥ّ ماظّٓغقو مؼبمػّٔه مؼبمبقونمزػّٓه ماظيتمرؾَّ( مثالثـبي موؼفو مموع٤ّمأج٢ّمػّٔا;

فومسـّٓهمالمتلوويمورضيمؼبمبفو,مظؽمبؽف٣ّممتلقبإظبممضبوءمعـ٥ّاٌكوَرؾنيمؼبمإإظبمم(ضوصفوم)أ

ماظّٖنب معـؿف٧ّ موؼبمػّٔا متؼضؿفو, مجّٕادة موأص٣ّ موؼّٓؼّٕممايّٕصضص٧ّمشوؼوتمػّٓ ماالعي ٤ٌّمضبؽ٣ّ

م(اٌق٣ّ)ؾوتمث(,موضّٓمؼؽ٦ّنمإحؼورةماظّٓغقومسـّٓهم)إظبممذورة)ص٣ّمجّٕادة(مإ:.موض٦ّظ٥ّ(4)ذموغفوم

ّٙمع٤ّماظـؼ٢ّمايوص٢ّماظؿكّؾإظبممؼفّٓفمػـوموسّٓممادؿعؿول)ؼب(مإمنومجوءمظؾعّٓؼ٤ّمأوهلؿومص٦ّت٨ّ

ماظؿضعقّٟ مظ٦ّمع٤ّ م)..مصقؿو مجّٕادة(م.ضق٢ّ: مؼبقِب مؼب مِّنمبورضي مطالعف٣ّمم; مؼب اظعّٕب))ؼلؿـؼؾ٦ّن

م(5)اظؿضعقّٟ(( ماظؿضعقّٟمػ٦ّ مواظلؾىمؼبمػّٔا مثـوئقيمأنمب, محّٕفمظني,مهلوثوغقماظؽؾؿي ّٔامفو

اظؿكؾّٙمع٤ّممإذاممُأرؼّٓؽبأعوم,مم(6):مؼبوبمصقؼولمؼبم)ظ٦ّؿب(:مظ٦ّوب,موؼبم)ؼب(محّٕفماظؾنيمػّٔا,مّٟضوسؽبؼؾب

مس٤ّمأنمبصضًؾوممو,مػّٔااظّٔيمتؽّٕػ٥ّماظعّٕبقيمأؼضـبماٌؼورّٝماٌؿؿوثؾيع٤ّمتؾ١ّماظؽّٕاػيموضعـومؼبمت٦ّاظ٨ّم

اظؾعّٓماآلخّٕمإظبممدؼورفومالظؿؼوءماظلوطـني,موػّٔامبّٓورهمؼمديىمؼبمإضّٓمؼؿلؾمبم(اظقوء)دبػقّٟم

ماظؾَّ مؼب مؼػلىبمواظغؿ٦ّضؾّٗماٌؿؿـ٢ّ موظع٢ّمػّٔا ماظرتطقىم, مؼب مادؿعؿول مضؾي معؼوب٢ّمّٕ ماظـؿّٛ ػّٔا

م.()اإلعوممموػّٔامعومسؾق٥ّمغّٙنبمظإلصفوم,ادؿعؿولم)ؼبمص٣ّ(;ِّنماظعّٕبقيمع٦ّض٦ّسيم

                                                           

 . (56)  1/28صحُذ البخاسي :  (1)

خىصذ العلاء, برا هعشث فمه بلى ))واخىض فم لادواة مإخىر مً كىلهم:  ,(3721) 3/337بي داوود :ؤظجن  (2)

  )خىض(.2/222. معجم ملاًِغ اللٕت: خاسط فؽشبذ مىه((
ُ
, (13586) 21/218خشي : معىذ ؤخمذ وله هٍائش ؤ

حري  ؤمحن بً , البخاسي,جذ: ظمحرولادب املفشد بالخّلُلاث  خمذي, الىبراوي,جذ: واملعجم الىبحر ,(591) 522:الَض

 ( .7876) 8/228: العلفي املجُذ ِبذ بً

 . 11/246ؼشح )املّتزلي( : (3)

ىٍش  : ؼشح )املىظىي(: (4) ًُ4/54 . 

 . 2/369الىخاب: (5)

ىٍش  : خاؼُت الفبان: (6)  . 1/31, والىدى الىافي: 1/56ًُ
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مؼمطخملومّممممممممممم ؾبو مذػؾ معو مأنقبمّٓ ماظؾقًممإظق٥ّ ماظشوئّٝمؼبمعّٕوؼوتمأػ٢ّ مػ٦ّ ماالدؿعؿول ػّٔا

()مم,طـريـبام مذظ١ّ ممض٦ّلع٤ّ ماإلعوم معؽب()اظؾوضّٕ م))إغقبؿو مايوجي: ممـ٢ّ مأصوبمعوظ٥ّمإظب ع٤ّ

اإلعوممموض٦ّلم,(1)((جموأغًمعـفومسؾ٧ّمخطّٕمق٦ِّغًمإظق٥ّمعؾبومطؿـ٢ّماظّٓرػ٣ّمؼبمص٣ّماِّصع٧ّمأحّٓؼـب

٤ّمٕمعؽبإظبممع٤ّمرؾىماي٦ّائٍمظ١َّمإٌّص٠ّمخريفبإظبمماظؿقـبنيمكمؼبمص٢ِّ٣ّمؼّٓؽبّٓخكب:م))تؾب()اظصودقم

م.م(2)ث٣ّقبمطون((مؼؽ٤ّؿب

ماصّٕـبؿؼععيمواالخؿقورموظقّٗمؼبماظلمبم)ص٣ّ(مجوئّٖفبم(عق٣ّ)ثؾ٦ّتممأنمبإظبمممشبؾّٙمممومتؼّٓمبممممممممم

تؾ١ّماإلضوصيمظقلًمضؾقؾيم,ممس٤ّمأنمبصضًؾومم,مػّٔاموع٤ّمتؾع٥ّماظػورد٨ّسؾ٧ّمظغيماظشعّٕمطؿومذػىم

م مطؿو ماظّٔيمؼّٔػىمّٔا;مهلطـريةماتضّّصوظش٦ّاػّٓ ماظؿعؾق٢ّ مُأإظبممالمميؽ٤ّمضؾ٦ّل مضّٓ ًمبؽبسِّٕأغفو

إظبمماوادؿـودـبم,اظظوػّٕمخوصيإظبممضّٓمثؾؿًمعّٝماإلضوصيم(اٌق٣ّ)ِّنمم;بويّٕوفمبلؾىمإضوصؿفو

مبوآلت٨ّ:ممط٢ّىب مميؽ٤ّمإسودةمص٦ّغماظؼوسّٓة )صم(مم(عقم)عةمواالخؿقارمثؾوتمجيوزميفماظٖلػّٔا

صضًؾامعنمغفجماظؾالشةمماظشواػدماظــرؼةماظػصققةذظكميفمظورودممعةمواالخؿقاريفماظٖلطـرّيام

م.مـةماظـؾوؼةماظشرؼػةاظٗلسنم

م

م

م

م

م

 

 :ل على ضوري ادلٌصٌفهعوٌذلب ادلشتوِ إىل  جٌاس إضبفت الصفت ادلشبيت اجملزدة :اخلبهست ادلسألت

                                                           

 . 75/174هىاس :بداس لا  (1)

(2) :  . 365جدف الّلٌى
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ع٤ّماظػع٢ّماظالزمم٤ٌّممشوظؾـبومشؿ٠ّتؾبضل٣ّمع٤ّمأضلومماٌشؿؼوتمؼبماظعّٕبقيماظصػيماٌشؾفيمممممممممم

ٌّومطوغً,م(1)سؾ٧ّماظـؾ٦ّتمواظّٓواممػ٨ّمتّٓلنبم;مظّٔامؼؼ٦ّممب٥ّ إظبمماٌؿعّٓيفيمبود٣ّماظػوس٢ّمعشؾمبمو

م.م(2)ص٦ّلاُِّس٤ّمم,مواظػّٕوعمتـقُّّٛؼبماظعؿ٢ّمسؾق٥ّموصّٕسـبمطوغًواحّٓم

مسؿُؾأعقبمممممممم معؾبمصف٨ّمفوو مدؾؾفو مع٤ّ ماٌعؿ٦ّل مطون مإذا مصقؿو مإال متعؿ٢ّ مبـ)اِّظّٟ(ال م,عّٕمبًصو

مأو ممو)اظالم( م(3)غؽًّٕةطون مبشّٕوط ماظػوس٢ّ, ماد٣ّ ممسؿ٢ّ ماظـػ٨ّمع٤ّغػلفو مسؾ٧ّ ومأم,االسؿؿود

م.م(4)االدؿػفوم

ٌُشؽبؾمبفؽبيمحوظؿونمإعممممممم ,م(5)ـفؿوعمومذبّٕدًةأم(اظالم)وم(,اِّظّٟـ)بمتؽ٦ّنمعؼرتغًيمومأنؿبوظؾصػيما

مظ٥ّم))وسؾ٧ّمطالماظؿ مإسّٕابمععؿ٦ّهلو ثالثمحوالت:ماظّٕصّٝمسؾ٧ّماظَػوسكبؾقي,موضولممؼّٓؼّٕؼ٤ّمصننمب

اظؿشؾق٥ّمواًػّٚمبوإلضوصي,مواظـصىمسؾ٧ّمماظػورد٨ّ:أومسؾ٧ّماإلبّٓالمع٤ّمضؿريمعلؿرتماظصىبػي,

مإنمطونمغؽًّٕةم,عّٕصًيبوٌػع٦ّلمب٥ّمإنمطونمع مسؾ٧ّمأنمبم(6)((موسؾ٧ّماظؿؿققّٖ ماٌعؿ٦ّلممص٦ّرؽبم. ػّٔا

مؼصعىماإلحوريمبفو,مطـريٌة مبعّٚمجّٓـبا وعوئؿنيمماظـق٦ّؼنيمإظبمأربعيمسشّٕمأظًػومصؼّٓمأوصؾفو

 ؿؽبكـبعؽبيم.٤ّماظص٦ّرمايلـي,مواظؼؾققيم,مواٌؿ,موصقفومع(7)ودًموػبلنيمص٦ّرة

ماجملّٕمبممممممم ماٌشؾفي ماظصػي مإضوصي ماظص٦ّر متؾ١ّ معوع٤ّ مدة مم(اظالم)وم,(ظّٟاِّ)٤ّ ععؿ٦ّهلومإظب

معّٕرتؾب موج٥ّفبماٌشؿؿ٢ّمسؾ٧ّمضؿريما٦ٌّص٦ّف,مسب٦ّ: موجِففو,موػ٦ّ محلـيكب ماخؿؾّٟممبوعّٕأة ضّٓ

موآراءم.ماظـق٦ّؼ٦ّنمصق٥ّمسؾ٧ّمعّٔاػىؽب

ع٤ّمذظ١ّمومبوب٥ّماظشعّٕممعــ٦ّرماظعّٕبموإمنمغ٥ّمٕمؼّٕدمؼبأإظبممصؼّٓمذػىمصّٕؼ٠ّمع٤ّماظـق٦ّؼنيممممم

مػع٤ّماظط٦ّؼ٢ّؼم:(8)ب٤ّمضّٕارماظّٔبقوغ٨ّماظشؿوخض٦ّلم

                                                           

ىٍش : 1) ًُ  .  3/431ؼشح الشض ي ِلى اليافُت:, و 6/81ؼشح املففل)ابً ٌِّؾ(: ( 

ىٍش : ؼشح امل2) ًُ ذ: 82/  6:  )ابً ٌِّؾ(ففل(    . 45 /2, وؼشح الخفٍش

ىٍش  :  الىخاب:  (3 )  . 132, والبٕذادًاث : 4/164امللخمب :و , 1/194ًُ

ىٍش: (  4)  . 79/  6:  )ابً ٌِّؾ( ؼشح املففلًُ

ىٍش : ؼشح الشض ي 5) ًُ  .  144ــــــ  143/  3, وؼشح ابً ِلُل :  435/  3:  ِلى اليافُت (  

ىٍش  222/  3( ؤوضح املعالً :  6) ذ :  :,وٍُ  . 52/  2ؼشح الخفٍش

ىٍش :(  7) ذ : ًُ  . 56/  2ؼشح الخفٍش

 ,388ـالح الذًً الهادي: جدلُم وؼشح: , والبِذ في دًىاهه,  4/293دب:, وخضاهت لا  1/199الىخاب: ىٍش :ًُ  (8)

حمشة الؽذًذة املائلت , همُخا , مً الىمخت وهي ال)ـفى(3/292ًىٍش: معجم ملاًِغ اللٕت:الاملغ  الحجش والففا: 

 )همذ(.5/137معجم ملاًِغ اللٕت:. ًىٍش: الى العىاد
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مأضاعِتمسؾىمَرِبَعقفؿامجارَتامصًػامممممُطَؿِقَؿاماألساظيمَجِوَغؿامُعِصطالُػؿا

ف٦ّهموضّٓمجوءمؼبماظشعّٕمحلـيموجففو,مذؾمبو,مصؼول:م))مومضؾققـبهمدقؾ٦ّؼ٥ّموجفـبصؼّٓمسّٓمبممممممم

,موػ٦ّمع٤ّم"اظالم"وم"اِّظّٟـ"ععّٕصيمطؿومطونمبم"اهلوءـ"ِّغ٥ّمبمحبلـيماظ٦ّج٥ّ,موذظ١ّمرديء;م

م.م(1)((م"اظالم"وم,"اِّظّٟـ"٥ّمع٤ّمدؾؾ٥ّمبدؾىماِّولمطؿومأغمب

ماظلّٕاجممممممم ماب٤ّ معـف٣ّ ماظعؾؿوء مع٤ّ معبّٝفب مػّٔا مسؾ٧ّ مدقؾ٦ّؼ٥ّ مواص٠ّ مسؾ٨ّم(2)وضّٓ موأب٦ّ ,

,مم(6)واظصقبقؿبؿّٕي,م(5)اِّسؾ٣ّ,مطؿومدورمسؾ٧ّمذظ١ّمط٢ّوبمع٤ّم(4)ّٓهمتؾؿقّٔهماب٤ّمجين,موأطَّ(3)اظػورد٨ّ

م.م(9)واب٤ّماب٨ّماظّٕبقّٝم,(8)واخؿورهماب٤ّمؼعقّ٘مم,(7),مواظّٖزبشّٕيم(6)واظصقبقؿبؿّٕي

مطونماٌعـ٧ّمدؾقًؾممممممم معفؿـبوٌو ماظـق٦ّيمطونمالمبّٓمع٤ّماظ٦ّض٦ّفمبنو ماظؿ٦ّجق٥ّ مؼبمصف٣ّ صبوزمو

ذمضول:م))موععـ٧ّمإماظؼ٦ّلمبّٔظ١ّ,مؼغينمصلّٕمب٥ّماظلرياؼبمعوموظع٢ّمبسؾ٧ّمععـ٧ّمبقًماظشؿوخم,

مواِّم"صػومجورتو" مؼؾبم"اظصػو"مثوؼب, موإمنو ماىؾ٢ّم, ص٢ّماىؾ٢ّمؼبمع٦ّضعنيمعومؾـ٧ّمؼبمأػ٦ّ

,موض٦ّظ٥ّ:مؼ٦ّضّٝمسؾق٥ّماظؼّٓرموؼؽ٦ّنماىؾ٢ّمػ٦ّماظـوظٌم,مصوظؾـوءمؼبما٦ٌّضعنيمػؿومجورتومصػو

ظقفوماظّٓخونمٕمؼص٢ّمإمنمبد;م٦ِّّؽبلؿبع٤ّمع٦ّضّٝماالثوؼبمٕمتؽبم"سوظ٨ّاِّ"منمبؼعينمأم",طؿقؿوماِّسوظ٨ّ"

م مسؾ٧ّ مأظ٦ّصف٨ّ ماىؾ٢ّ مع٤ّ مسال معو موجع٢ّ ماىؾ٢ّ, من ماىورتني, معصطالػؿو"سوظ٨ّ م"وج٦ّغؿو

مع٦ّضّٝماظ٦ّض٦ّد(( ماٌصطؾ٧ّ,موػ٦ّ ماٌصطؾ٧ّ,مؼعينماىورتنيمعل٦ّدتو ,موسؾ٧ّم(19)ؼعينمعل٦ّدتو

"ممحلـؿو"ممبـّٖظيموػ٦ّمعــ٧ّ,مصف٦ّغؿو"ممعصطالػؿومج٦ّغؿو"مػّٔامؼؽ٦ّنمرب٢ّماظشوػّٓمصق٥ّمػ٦ّم))

موج٦ّػفؿو"ممبـّٖظيموعصطالػؿوم,"معصطالػؿوم"مإظبمأضقػؿوموضّٓ محلـؿو:ضولمصؽلغ٥ّ"

ممممم.م(11)(("مصػومجورتو"ممإظبمؼع٦ّدمعصطالػؿومؼبماظّٔيمواظضؿريموج٦ّػفؿو,

                                                           

 . 1/199الىخاب : (1)

(2)  
ُ
ىٍش  : لا  . 3/475ـٌى في الىدى :ًُ

ىٍش  : البٕذادًاث : (3) ًُ133 . 

ىٍش  : الخفائق : (4) ًُ2/428-421 . 

ىٍش  : الىىذ (5) ه ًُ  . 1/136:  في جفعحر هخاب ظِبٍى

ىٍش  :الخبفشة والخزهشة : (6) ًُ1/234 . 

ىٍش  : ا (7)  . 231ملففل :ًُ

ىٍش  : ؼشح املففل (8)  . 87-6/86:  )ابً ٌِّؾ( ًُ

ىٍش  : البعُي (9)  . 2/1188:  اجيفي ؼشح ظمل الضّظ  ًُ

ه) ؼشح (18) ىٍش  : خضاهت لادب:  2/57:(العحرافيهخاب ظِبٍى  . 297-4/296, وٍُ

ه )اؼشح  (11)  . 2/57:(لعحرافيهخاب ظِبٍى
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ضوصيمبوظؼؾّّمأوماظّٕداءةمالمبّٓمع٤ّماظ٦ّض٦ّفمسؾ٧ّمّٟمػّٔهمماظ٦ّج٥ّمع٤ّماإليموصوظؾقونمسّؾممممممم

ؼشؿؿ٢ّمػّٔاممنؿبدؾؾفو,مسؾ٧ّمأؿومػ٦ّمتعؿ٢ّماظّٕصّٝمصقمفيمأنؿبصوِّص٢ّمؼبماظصػيماٌشؾقبمظي,اٌللص٢ّمأ

و:م)عّٕرتمبّٕج٢ّمحل٤ّماظ٦ّج٥ّ(مػ٦ّمض٦ّظـومعـًؾمص٢ّؾبصلم.ؼع٦ّدمسؾ٧ّما٦ٌّص٦ّفماٌعؿ٦ّلمسؾ٧ّمضؿرٍي

ؿب)عّٕرتمبّٕج٢ّمحل٤ٍّموجفؾب٥ّم(,مصؼّٓمرؽب ؼع٦ّدممفوم)وجف٥ّ(موصق٥ّمضؿريفب)حل٤ّ(مععؿ٦َّظماظصػُيمصع

م)اهلوء(,مصعـّٓمحؽب موػ٦ّ مظؾعكبمّٔفكبسؾ٧ّماظصػي ماظعوئّٓ مب٥ّمؼصريؾبػّٔا ٥ّمالبّٓمع٤ّمِّغمبمؼبماظصػي;مؾ٣ّ

متلغقٌماظصػيم مػ٦ّ ماظضؿريمؼبماظصػي مػّٔا مواظّٓظق٢ّمسؾ٧ّمادؿؽون م, مسؾ٧ّمرابّٛ ماظصػي اذؿؿول

)ايل٤ّ(موصّٟمظؾ٦ّج٥ّ,مواظضؿريم)اهلوء(مؼبمـبلؾؾ٥ّمصـؼ٦ّل:معّٕرتمبوعّٕأةمحل٤ّموجففو,مص

م.م(1)م)إٌّأة(إظبمم)اظ٦ّج٥ّ(مسوئّٓ

ٌّٕأةمضؿريانمحلـيموجففو,مسودمسؾ٧ّما:معّٕرتمبوعّٕأةمممصننمضق٢ّوادؿـودـبامإظبمعومتؼّٓمبمممممممم

مإلضوصيم)حلـي(م;اظضؿريمؼبم)وجففو(موػّٔامخطلم:ضؿريماظصػيم)حلـي(,مواآلخّٕم:حّٓػؿوأ

اظّٕض٨ّمزادمسؾ٧ّمذظ١ّمم,مسؾ٧ّمأنمب(2)غػل٥ّمسـّٓماظؾصّٕؼنيإظبممضوف)اظ٦ّج٥ّ(,مواظش٨ّءمالمؼؾبإظبم

مّٟمع٤ّقكػصبّٕيماظؿماإلضوصيمع٦ّض٦ّسيمع٤ّمأج٢ّماظؿكػقّٟ,مصؼؾقّّمأنؿبمىمأنمبّٕأصومآخّٕ,متعؾقًؾ

 .(3)كماظ٦ّج٥ّماِّػ٣ّموػ٦ّمبؼوءماظضؿريمؼبمععؿ٦ّلماظصػيرتؽبوج٥ّموػ٦ّمحّٔفماظؿـ٦ّؼ٤ّمع٤ّماظصػيموؼؾب

ومؼبماظشعّٕمواظــّٕ,ماالضوصيمعطؾًؼمعـّٝمػّٔهإظبممع٤ّماظـق٦ّؼنيمُأخّٕىئػيموضّٓمذػؾًمرومممممممم

عبقّٝمإظبممغودؾـبوماظؼ٦ّلمب٥ّوج٨ّماخؿورهماظّٖجقبػ٦ّمعوم,مو(4)اٌربدإظبمماظؼ٦ّلمبفّٔاماظّٕأيمىؽبلكبوضّٓمغؾب

مس(5)عبقّٝماظـق٦ّؼني مادؿشفّٓمب٥ّمدقؾ٦ّؼ٥ّمبلنمبؿقب,موضّٓمأجوب٦ّا اظضؿريمؼبم)عصطالػؿو(مظقّٗممو

مسوئّٓسوئّٓـب مػ٦ّ موامنو ما٦ٌّص٦ّف, مسؾ٧ّ مثؾبمسؾ٧ّما موضّٓ ماِّسوظ٨ّ( م) مؼبمدؾؾ٥ّ ماظضؿري ين

معــ٧ّمععـبظػًظم)اِّسوظ٨ّ(معبّٝفبم)عصطالػؿو(;ِّنمب ماظؿ٦ّجق٥ّمظػلودم(6)٧ّو مػّٔا اٌعـ٧ّ;م,موضّٓمرؾبدمب

                                                           

ىٍش  : البٕذادً (1)  . 6/84:  )ابً ٌِّؾ( وؼشح املففل,  134-133اث :ًُ

ىٍش  : البٕذادًاث :  (2)  . 2/244, وؼشح الشض ي ِلى اليافُت: 117-116مالي العهُلي :ؤ, و   134- 133ًُ

ىٍش  : ؼشح الشض ي ِلى اليافُت:  (3) ًُ3/436 . 

ىٍش  : ؼشح الدعهُل (4) في ؼشح ظمل  , والبعُي 2/1868, وؼشح اليافُت الؽافُت : 99-3/96: )ابً مالً( ًُ

 . 2/1181: الضظاجي

ىٍش  : البعُي (5)  . 117ـــــ 116, وامالي العهُلي : 1188-2/1899: في ؼشح ظمل الضظاجي ًُ

ىٍش  (6)  في ؼشح ظمل الضظاجي , والبعُي 3/99: )ابً مالً( وؼشح الدعهُل , 236ــــــــــ 1/235: الخبفشة والخزهشة :  ًُ

 . 2/1188: الضظاجي
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مالممِّنمب ماد٦ّدقبتماىورتونمواصطؾ٧ّمأسوظقفؿو,موػّٔا معصطالػؿو( ماِّسوظ٨ّمج٦ّغؿو ععـ٧ّم)طؿقؿو

م.م(1)وظقفظعّٓمموص٦ّلماظّٓخونمإمل٦ّدقبؼلؿؼق٣ّمودالظيماظؾقً;مِّنماِّسوظ٨ّمٕمتؽب

ؼّٓموردتمذ٦ّاػّٓمسب٦ّؼيمع٤ّماظــّٕمصاظلؿوعمؼؼّٟمبوظضّٓمع٤ّمأضقليماظـق٦ّؼني,مموؼؾّٓومأنمبممممممم

م ماجملّٕدةاظػصقّّ ماٌشؾفي ماظصػي مإضوصي ممطوغًمصقفو مميؽ٤ّمإظب مال ماٌضوفمواضقي ععؿ٦ّهلو

َأَظامِإٖغُهمَظِممَؼُؽِنمَغٔؾيٌّمَضِؾٔؾيمِإظَّاممول:م))(مؼبموصّٟماظّٓجقب)مربؿّٓلبمتلوؼؾفو,مع٤ّمذظ١ّمض٦ّلماظـيبىب

ـٔٔهماْظُقِلَرى  .(2)((َحٖذَرماظٖدٖجاَلمُأٖعَؿُه،مَوُػَومَأِسَوُرمَسِق

ممممممممم مذ٦ّاػّٓ مأوع٤ّ مؼبمطالم ماإلضوصي مؼبموصّٟماظـيبمعريماٌمعـنيم)ػّٔه مض٦ّظ٥ّ ربؿّٓم(

(م ماظؾَّٔهم))طونؽب(: ماظٖرْأِسم()مَرُدوُل مَذَعِر ـٔرَي مَط ماْظَفاَعٔة، مُعِشَرّبامَرمَضِكَم مَأِبَقَض ٔجال،

ـَِنماْظَؽػَِّقِنمَواْظَؼَدَعِقِن،مَرِوؼَلم م.م(3)((َأَصأبٔعَفاُحِؿَرًة،مَرِوؼَلماْظَؿِلُرَبٔة،مَذ

ؼبممواردةمتؾ١ّماإلضوصيمروامأنقبؼّٕقباظـق٦ّؼنيمؼبمػّٔهماظـص٦ّصمود٦ّاػومصموضّٓمغظّٕمعبّٝمع٤ّممممممم

مأٌّػىاظلمب مواالخؿقور,موػ٦ّ م,مسؾ٧ّمأنمب(5)اظلفقؾ٨ّمه,مواخؿور(4)اظؽ٦ّصقنيإظبملىمغؾباظّٔيممعي

٤ّم٧ّمعؽب,مععرتضـبومسؾ(6)سّٓدمع٤ّماظش٦ّاػّٓماظــّٕؼيإظبممامؼبمذظ١ّاب٤ّمعوظ١ّمأجوزهمسؾ٧ّمضعّٟمعلؿـّٓـب

)اِّسوظ٨ّ(معبّٝمؼبماظؾػّٜمعــ٧ّمؼبماٌعـ٧ّ,مصؼول:م))منمب٤ّمذػىمإظبمتلوؼ٢ّمبقًماظشؿوخمسؾ٧ّمأعؽب

مِّنمب مظؾؿعـ٧ّ; معـوصّٕ ماالدؿعؿول مؼب مصققّّ مصنضوصؿ٥ّموػّٔا مأدػؾفو, ماِّثػقي" إظبمم"عصطؾ٧ّ

م,موأ"أسالػ مإظق٥ّ م"أدػ٢ّ" مإضوصي مالمؼؾبو"ممبـّٖظي إظبممسالهأساله,موالمأإظبممضوفدػ٢ّماظش٨ّء

غب٢ّماظؿــقيمسؾ٧ّممنمبس٤ّمأصضًؾومم.مػّٔام(7)دػ٢ّموأسؾ٧ّ((عومػؿومظ٥ّمع٤ّمأإظبممضوصوندػؾ٥ّ,مب٢ّمؼؾبأ

                                                           

ىٍش : خضاهت لا  (1)  . 4/297دب:ًُ

 .( 21929) 36/258معىذ اخمذ : (2)

معيُِ , اللالي, مالي لا  (3) , وؼشح  118-117, وؤمالي العهُلي : 2/69: ني بىلّها وجشجُبها: مدمذ ِبذ الجىاد لـا

املعشبت: ؼّش الفذس. ًىٍش: لعان الّشب:  . 2/1869, وؼشح اليافُت الؽافُت : 3/95: )ابً مالً( الدعهُل

 )ظشب( .1/465

ىٍش : ؼشح الدعهُل (4)  . 2/1869ت الؽافُت:ُ, وؼشح الياف 3/96:)ابً مالً(ًُ

ىٍش : ؤمالي العهُلي:  (5)  3/95:)ابً مالً(ؼشح الدعهُل 117-118ًُ

ىٍش : ؼشح الدعهُل (6)   . 3/95: )ابً مالً( ًُ

  . 3/99:املفذس هفعه (7)
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عومإظبممؼبمػّٔاماظؿلوؼ٢ّمرج٦ّسـبوم,مث٣ّمإنمب(1)عّٓم;مواٌعّٕوفمغب٢ّماىؿّٝمسؾ٧ّماظؿــقياىؿّٝمصق٥ّمبؾب

م.م(2)مفمسـ٥ّم,مواظعّٕبمالمتّٕتض٨ّمػّٔااغصؾبِّٕ

٥ّموػ٦ّمممومميـع٥ّماظـق٦ّؼ٦ّنمصؼّٓمغػلكبإظبممإضوصيماظش٨ّءإظبممأعومادقبسوءمط٦ّنماإلضوصيمتػض٨ّممممممم

مبوظّٕدىبتؽػَّ ماظّٕض٨ّ مضوئًؾم٢ّ ماظصػيو:))سؾق٥ّ مإضوصي مضصّٓوا ممٌو مص٦ّرةمإظب مؼب مصفعؾ٦ّه عّٕص٦ّسفو,

اٌػع٦ّل,ماظّٔيمػ٦ّمأجـيبمع٤ّمغوصؾ٥ّ,مث٣ّمأضقػًمإظق٥ّمحؿ٧ّمالمؼلؿـؽّٕمؼبماظظوػّٕ,موإنمأرادم

١ّمأضػًمصوحىم)حل٤ّ(مصؽلغمبإظبممضؿريمراجّٝإظبمماٌضوف"وج٥ّ"مإظبم"حل٤ّ"ممضقّٟؽبأغ٥ّمُأ

ِّنمذظ١ّمظ٦ّماعؿـّٝمالعؿـّٝمؼبماحملضيممريمغػل٥ّموذظ١ّمالمصب٦ّز,مصؾقّٗمبش٨ّء;ضؿإظبمم)حلـو(

,م(3)أؼضو,موضّٓمضق٢ّمصقفو:مواحّٓمأع٥ّ,موسؾّٓمبطـ٥ّموصّٓرمبؾّٓهمورؾقىمعصّٕه,موسب٦ّمذظ١ّ((

م مؼعضّٓ مإوممو ماظش٨ّء مغػل٥ّإضوصي مأعريماٌمعـنيم)أؼضـبمظب مؼبمطالم مورودػو مع٤ّمو مأطـّٕ مؼب )

م.م(4)ع٦ّضّٝ

ضوصيمظ٦ّرودػومؼبمأصّّمع٤ّمأجوزمتؾ١ّماإلمظّٓيمبمعّٔػىؾبّّمعومتؼّٓممؼرتجمبمط٢ّىبإظبمموادؿـودـبامممممم

إظبمموهلّٔامشبؾّٙ،مم()سؾ٨ّماإلعوممميماظلؿوعماظعّٕب٨ّمع٤ّمايّٓؼٌماظـؾ٦ّيماظشّٕؼّٟموطالمدّظأ

مضاصةماظصػةمادلشؾفةماجملردة:مجيوزميفماظلعةمواالخؿقارمإاظـق٦ّؼيمبوآلت٨ّتعّٓؼ٢ّماظؼوسّٓةم

م مادلضافإىل ممععؿوهلا مبذظكإىل ماظلؿاع ماظؾالشة ضؿريمادلوصوفمظورود مغفج مميف سنمصضًؾا

م.اظلـةماظـؾوؼةماظشرؼػة

                                                           

ىٍش  : البٕذادًاث :  (1) ًُ148 . 

ىٍش : (2)  . 4/299دب: , وخضاهت لا  423-2/421الخفائق:  ًُ

 . 437/ 3ؼشح الشض ي ِلى اليافُت :  (3)

ىٍش  : ؼشح )املّتزلي( :  (4) ًُ1 /272  ,6/47   ,13/118 . 
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 : تىطئخ

يفمادؿعملراءممعؾملؼملهمُلمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماألوائؾمضدمضمملعقامجبؾملقُدمعـمادلضملػملقممظدىماظداردنيمأنٍ ممممممممم

مواخلشملكمِلبماظػملطملهمل ماظػملقـ معـ مسػملؿملؾملممل ماحلظملمملز موتؾقؼنملمؾملدف مضقاسدػممل, موصػ مإظب مواظقصقل ,

األدؾمملبماظيتمراصعملوملمعقضػمموأمملمسـماظؾقاسىملمضملهملماظضملربؿملهملمواعؿدادػمملمصسملػمًلد مشريمأِنعلمملئػملؾملممل,م

ظملقاماالدؿرملؾملمملدمهملماظلؼملمملعماظضملربلمصؼملؽملضملقاماالحؿفمملجمبؾضملسملؾملممل,موضضمِلعـماظؽملققؼنيمعـمأدّظمرمملئظملهمل

عـماالدؿضملؼملمملالتماظضملربؿملهملماظظملزملؿملقهملماظيتمحمملولممعبػملهملذظؽمأصسملكمإظبمإشظملممللممآخر,مطّؾمبؾضملٍض

عؾملؿمعـماظضملػملؼملمملء,موضدمتطملؿملنملمدراطؾملمملمسػملكمعـمتعملِدعـمعؿفملخريماظؽملققؼنيمتلفػملؿملؾملمملمأومادؿمسدٌد

مبضملضماظرتاطؿملنملماظؽملققؼهملمسـمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماظعملدعمملءموادلؿفملخرؼـمعضمًلممل.

مُؼمممممممممم مٕ ماظيت ماظؽملققؼهمل ماألمنمملط معـ معبػملهمل مرصد مػق ماظؾمملب مػذا مإظؿملؾملمملمرمَلوعقضقع ر

األعرمم,(يفمطالمماإلعمملمم)موردْتضدممصؿملؼملمملموضضملقهمعـمضقاسدم,مإالمأغؾملمملماظؽملققؼقنمأومأشػملؾؾملؿ

مأشػملنملماظعملقاسدمصبنملمأْنمجدؼدةمادؿؽملمملًدامإظبمذظؽ;مألِنمقاسدزملمملرمإظبمتظملرؼعمضُؼماظذيمؼؽملؾطمللمأْن

ماَكأِدمإذامؽأِغمدػممل,مضممللمابـمجين:))واسػملْؿععماظرملقاػدماظيتمتلؿؽملدمإظؿملؾملمملمأومتقملؼِّملعملهمًلعِؿمتلري 

معمملمصدْعمشريهمضؿملمملسمسػملكمآخرمبرمللُءمصؿملفمغشملعملومْلمضدماظضملربممسضملومل مثؿمعمملمذلُءمإظبماظعملؿملمملس

مأِنم,(1)سػملؿملف((مػؿمعمملمإظبمسػملؿملفمطؽملومل  مؼلضمل مسػملك ماظؽملققؼني م))تغملؼملؿملؾأطـر مإظب ماظطملمملظنمل ميف مقن

مزؼمملدًة(2)ادلرملمملصؾملهمل((ممبضملمملودةمالمواظعملؿملمملسمبمملدلؽملشملؼماظـطملرات متػملؽمادلرملمملصؾملهملمم, مادؿؼملرار سػملكمسدم

ماظدرادهمل معدة مدؾنمٌل(3)رقال موػذا مَأم, ماالرخملعـ مسدم ماالدؿضملؼملمملالتمدؾمملب معـ ماظغملـري مسػملك الع

مزخرْت ماظيت ماظظملزملؿملقهمل مماظضملربؿملهمل ماظػملطملقي ماظرتاث مطؿنمل ماظؾؿملوملموبؾملممل مأػؾ مأئؼملهمل متراث الدؿملؼملممل

(.)م

صعملدمأذمملرماظبمجقازماالحؿغملمملممإظبمم;رآهمابـمجينماظظملردمعذػنمٌلمبغملالِمماظؽملققيمواالحؿفمملجمممممم

ػذاماظغملالممعـممٕمُؼلؼملْعمردمسػملكمظلمملنماظظملردماظضملربلماظظملزملؿملحميفمتعملرؼرماظعملقاسدموبؽملمملئؾملمملموإْنعمملمؼ 

م ميف))بمملبشريه, مسعملده معممل معـملؼملعُؼمالماظظملزملؿملح,ماظضملربلمعـملؼملُعُؼماظرمللءميفمػذا

                                                           

 . 1/126( الخصائص: (1

 . 54( البدث اللغىي عىد العسب :(2

3)  ً  ىـس : املصدز هفظه والصحُفت هفظها.( 
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ماظيتم,علؿرملؾملًد(1)شريه(( مواظؽملققؼهمل ماظػملطملقؼهمل مادللمملئؾ مسػملكمذظؽمبغملـريمعـ مسػملكمظلمملنموردْتا

إظبماحلغملؿمبقجقبمضؾقلمتػملؽماالدؿضملؼملمملالتمواظعملؿملمملسمميفمضقءمذظؽمرادىمعـماظضملربمعؽملؿؾملؿمًلمملُص

موإْن(2)سػملؿملؾملممل ماالدؿضملؼملمملالُتمطمملغومْلم, ماجلؼملؾملقردَلمظملهمًلزبمملَظمتػملؽ مسػملؿملف مظلمملنمصمملظضمَلم,ممل مبظملزملمملحهمل ربة

يفمصزملمملحهملمأعريممظدؼفمذٌؽمظمًلمملمطمملنمأممعقملاظظمًلمملمذملذملذملذملذملمزبمملَظمسػملؿمأحًداوالمأم,(3)اظضملربلموضقةمبؿملمملغف

مذطرهموظضملٍؾ(موبالشؿف,م)مادلقملعؽملني معمملماعرئمطؾِّمضؿملؼملف(:م))يفمضقلماإلعمملم)مماجلمملحظمعممل

ماظغملػملؼملهملمػذهمسػملكمإالماظغملؿمملبمػذامعـمغعملػمٕمصػملق إذمضمملل:))م,واُفميفمبؿملمملنمذظؽم(4)((ضبلؽملف

مسـمععملزملرةموشريماظغملظملمملؼهمل,مسـمصمملضػملهملمظقجدغمملػمملمبؾمعطملؽملؿملهمل,موذبزئهملم,طمملصؿملهمًلمذمملصؿملهمًلمظقجدغمملػممل

ممعـمعضملنيماظعملرآنماظغملرؼؿمواظلؽملهملماظؽملؾقؼهملماظرملرؼظملهمل,موظؿملسمػذاممبلؿطملر بمسؼمٍلـمغؾملؾ م(5)((اظطملمملؼهمل

ماتظملعملقامضدماظؽملمملسمأنمواسػملؿمذملذملذملماظضملزؼزماظعملرآنمصمملغصملْرم)):مضمملئػمًلمملابـمأبلماحلدؼدمبفمحمصِرموػذامعممل

معزؼهملمعـمبفمخِصمعمملمإظبمواغصملرمممل,ذمملصؿمًلممملتفملعػمًلموتفملعػملفمذملذملذملماظظملزملمملحهملمرؾعملمملتمأسػملكميفمفأِغمسػملك

مأعريمطالممواغصملرماظطملرؼنمل,ماظقحرمللمواظغملالمم,واظؿعملضملؿملنملماظؿعملضملريمسـمواظؾضملدماظظملزملمملحهمل

محذوهمبفماوربذْوموعذاػؾف,معضملمملغؿملفمعـممملوععملؿسملًؾمظظملمملزف,أمعـممملعرملؿعمًلمجتدهمؽصكملِغم()ادلقملعؽملني

مطالممبضملدهمظؿملسمإغف:عملممللُؼمأْنمؼزملػملحماغْدموالماغصملرًيمؼغملـمٕموإنمصؾملقمعؽملؾملمملجف,ميفمبفممملوعلػملقًط

مم.(6)((م()سؼملفممابـمطالممؼغملقنمأنمإالمأغؾؾ,موالمأصكؿموالمأسػملكموالمأجزل,موالمعؽملفمأصزملح

م

م:ضدمضمملممسػملكمصزملػملنيػذاماظؾمملبمصكملغفممأعمملمتعمللؿملُؿممممم

ملماظعمللؿمواظرملرط:دػملقب ميفمُأاظؽملققؼنيمهمأشػملنمُلذطْرؼ اظظملزملؾماألولم:معمملمٕمم

 ُأخر.ميفمعلمملئؾ اظؽملققؼنيممهمأشػملنمُلذطْرعمملمٕمؼ اظظملزملؾماظـمملغلم:مم

 
 
 

                                                           

 . 2/21( الخصائص: (1

ىـس: الخصائص:(2  ً  . 27ـــ 2/24(

ىـس : املصدز هفظه:(3  ً  . 121, والاكتراح: 1/385( 

 . 18/231( شسح )املعتزلي( : (4

 . 1/87البُان والخبُين: ( (5

 . 2/83( شسح )املعتزلي( : (6
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 ملجا
 
 حث األول: مب مل ٌركس

 
  سلىةأ   ي الىحىٌني ي أغلت

 
 :مالقس
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ماظعمللؿ سِرمممممممممممم متقملبفملِغمفماظؽملققؼقن معبػملهمل مُأطَّف معبػملهمل مبؾملممل مأِغ,وعضملؽملكم(1)خرىد مسػملكمػذا مؼعملقم ف

إذم))المبدممظػملعمللؿمعـمم;وػلماألػؿمخرى:معبػملهملمجقابماظعمللؿ,عبػملؿني;مإحداػؼملممل:معبػملهملماظعمللؿمواأُل

قممللمذطرمحػملػمبطملريمربػملقفموُعم,فمػقماحملػملقفمسػملؿملفوألٍغ,فمبفمتعملعماظظملمملئدةموؼؿؿماظغملالمألٍغم;جقاب

طمملغؿمملمعؿضملػملعملؿنيممخرىمذملموإْنهملمسـماأُلمملمطمملنمضقامماظعمللؿمعبػملؿنيمزبؿػملظملؿنيماظقاحدةمعلؿعملػمل,مودّل(2)سػملؿملف((

م.(3)بفملحرُفمتربطمإحداُػؼملمملمبمملأُلخرىمطربَطمح رَفماظرملرَطماظرملرَطمبمملجلزاَءمجلء مذملمخرىإحداػؼملمملمبمملأُل

حدػؼملممل:معبػملهملمجقابماظعمللِؿمعـمحؿملىملمجقاُبفمسػملكمضربني,مَأمؿ ؿمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماظعملل وضدمضِلمممممممممم

دردؾملؼملمملمبعملمملسدتنيمعؽملظملزملػملؿنيمذانمدفمَلاظػملماظؽملؼملشملمملنجقابماظعمللؿماظشملػملؾؿملهمل,موػؼملمملممعبػملهملماخلربؼهمل,مواآلخر:

مسػملكماظؽملققماآلتل:م

 
 جىاش األوىل :  املسألخ

 
  جىاة ( يوزود )كأن

 
 م اخلربي:القس

وممسؿملهملمأ,موػلمإعمملمإمفمخربؼهمًلجقاَبمػملهمُل)اظعملل ؿ ماخلربي(مػقمعمملمطمملغوملمعبمبذملؼعملزملدماظؽملققؼقنمممممممممممم

م مطمملغومل مصكملن معؽملظملممسؿملهمًلإصضملػملؿملهمل, مأو معـؾؿهمل مإٍعممل معـؾ صؾملل مطمملغومل مصكملن ماظعمَلؿملهمل; مُأجؿملنمل  )اظالم(مذملبمؿل ؿهمل

أومُعك ظملظمَلهمًل.موأٍعمملمإْنمطمملغوملمعؽملظملؿملهملمصؿمُلفمملُبممدًةاظالِم(,مأومبذمل)إِن(موحد ػمملمعرملٍد)وم(,,مأومبذمل)إِنادلظملؿقحهمل

وجقدمػذهماألحرفميفماجلقابمػقمإصمملدتؾملمملماظؿقطؿملدماظذيمموتضملػملؿملُؾم.(4)اظعمَلل ُؿمبذمل)عممل(,مأوم)ال(,مأو)إْن(

م.(م5)ؿل عـمأجػملفمجمملءماظعمَل

موذرائطمطؾِّماظعملقل مؾ وطمملنماظرضلماالدرتابمملديمصزمِلممممممممم ميفم)الم(مجقابماظعمللؿموعقاضعمدخقهلممل

مطِؾصعقضع,م فم)الم(مجقابماظعمللؿ,متدخػمَلمتدخػملفم)الم(ماالبؿداءمبضملدم)إِن(مجمملزمأْنمعقضٍعمرأىمأِن

مأِن مغظملؾملؿ مألٍغموبؾملذا مادلضملؽملك; ميف مبني)اظالعني( مادلقاءعهمل مػق ميفمعقضظملف مدقاء ماظؿقطؿملد مسػملك متدالن ؾملؼملممل

                                                           

1)  ً  . 237, والتراكُب اللغىٍت: 9/91: )ابً ٌعِش(املفصل, وشسح  4/71املخصص: , و  3/114الكخاب:  ىـس :( 

 . 85( الالماث: (2

الدزة ألالفُت, والصفىة الصفُت في شسح , 9/96, وشسح املفّصل)ابً ٌعِش(:277العسبُت: طساز كخاب أىـس: ً   (3)

 . 1/333مدظً بً طالم العميري: د. ,جذ: الىُلي

ــ  1/526الصحاجي)ابً عصفىز(:  , و شسح حمل2/865:امللخصد كخاب , و 1/452ىـس: الخبصسة والخركسة:ً   (4)  529ـــــ

 , 1779-4/1774, وازحشاف الظسب:1/333, والصفىة الصفُت: 319-4/318: على الكافُت شسح السض ي, و  529

مع الهىامع: , 315ــــــــ 2/313ظاعد:وامل  . 2/485َو

5)  ً  .  4/319ىـس : شسح السض ي على الكافُت:( 
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))اظؿفملطؿملدمادلشملػملقبمعـماظعمللؿمحمملصؾممإذمإِنم;هملمذظؽمسػملهملمعرملمملبؾملهملبمملب)إِن(مأوميفمجقابماظعمللؿ,موسػمّل

م.(م2)اعـمتػملؽمادلقاضعمدخقل)اظالم(مسػملكم)طفملِن(مذذوًذم.موعـمعبػملهملمعمملمذطر (م1)"اظالم"م((معـ

مإظبموضقععـماظؽملققؼني مذملمصؿملؼملمملموضظملومُلمسػملؿملفمعـمعزملمملدرمذملممَأحٌدمْررمَلودقىمعمملمذطرهماظرضلمٕمُؼممممممممممم

ؿمٍلمملنمسػملؿملؾملممل,مإاّلمأبقمح ِم(ميفم)َظغمَلفمَلِن(مداظهمًلمحذَفمعبػملهمَلماظعملل ؿموإبعملمملَءم)اظال)طفمَلِن(مجقاًبمملمظػملعمَلل ؿمصسملاًلمسـم

,موصبقُزمدخقُظؾملمملمسػملكم"َأْن"والمسػملكمم"َأِن"اظعمَلل ِؿمسػملكمم"الِم":))والمصبقُزمدخقُلمضممللاظذيماألغدظللم

َٓمَظغمَلفمَلِغمملمسػملكمُحرمل رمل همُل(("َطفمَلِن" ذطرهماظلؿملقرلمػذامعمملم,و(3),موعؽملُفمضقُلماألسرابٍل:موعمملمػذَهماظعمَلؽمل ؼمل همُل؟موا

اظداخػملهملمسػملكمجقابماظعمللؿمم"اظالم"معـماحملدثنيمضمملئػمًلممل:م))محلـمدؿمملذمسؾمملسوأخذمبفماأُلم,(م4)مأؼسمًلممل

م"إٍن مسػملك متدخؾ مادلرملِدال م" مإال مأخقاتؾملممل, معـ مذلء مسػملك موال مظغملفملِن"طفملٍندة موآ مسبق: صدضهملمم",

م.(م5)اظؾكؿملؾماضؿشملمملعمعـمجلده((

ماالدؿضملؼملمملل  ػذا دؿمملذمسؾمملسمحلـمٕمؼعملظملقاميفمإجمملزتؾملؿمملنمواظلؿملقرلمواأُلوإذامطمملنمأبقمحؿمٍلممممممممممممم

سػملكمذقاػدمعضملػملقعهملماظعملمملئؾموشريمعزملؽملقسهملمصكملغؽملمملمبقدضملؽملمملماالدؿداللمسػملكمصقؿفموإجمملزةماظعملؿملمملسمسػملؿملفم

م) ماإلعمملم مبغملالم ماحلؼ:)),مإذم( مَظَؽَأغِّلمٔبُؽِؿمضممللميفمتقبؿملخمأصقمملبفمسػملكماظؿقارقملمسـمغزملرة َوَاظؾَّٔف

ـِمٔصقَؿامِإَخاُظُؽِؿمَأِنمَظِقمَحٔؿَسمَاْظَقَشكمَوَحٔؿَلم ـِمَأٔبلمَرأظٕبمٔاِغٔػَراَجمَاْظَؿِرَأٔةمَس ـِمٔاِب َاظضَِّراُبمَضٔدمٔاِغَػَرِجُؿِؿمَس

م       .م(م6)((ُضُؾٔؾَفا

ذظؽممسػملكمأِنم(معـمأصقمملبفماخلذالنميفمأطـرمعـمعقرـموعقضػمحغملؿ ؿ ماإلعمملمم)ػملس مبضملدمأْنممممممممممم

موؼؿكػمّللؿادلقضػمدؿمل معؽملؾملؿ مؼملر مسػملكمطالُعطمملنمقنمسؽملفميفمأوضمملتماذؿدادماحلرب,موهلذا معؾؽملؿمًلممل مػذا ف

مل اظعمَل ممؼرؼدؿ معقملطخملأِن مربمملظهمل, مال مدؿملقزملؾ مادلزملِدذظؽ ماظعمللؿ مجبقاب مػذا مادلؿػملٍقًدا ماظعمللؿ مبذمل)الم( ةمر

م,مسػملكمأِن(7)مملجلمواظزٍجعـؾمػذامادلقرـموػقمعذػنملماظغملقصؿملنيم(ماظداظهملمسػملكماظعملشملعمواظؿملعملنيميفبذمل)طفملِن

                                                           

 . 4/319( شسح السض ي على الكافُت:(1

2)  ً  . 4/361ىـس : املصدز هفظه:( 

ً  4/1776ازحشاف الظسب:  (3) ذ ألادَان .  )كىم( , 12/495ىـس: لظان العسب:. اللىمت: السائدت الكسيهت أو خبث ٍز

ى مىطع كظاء الحاحت. ًىـس : لظان العسب:   )خشش(.6/285والحششت: حمع )خش( َو

4)  ً  . 2/491ىـس : َمع الهىامع : ( 

ت ن)يىـس : جساكُب اللظم والشسغ في كالم إلامامين الحظً والحظ, وٍ   2/511( الىدى الىافي: (5 (, دزاطت هدٍى

 . 177جم:بالغُت, عامس طعُد ه

 . 7/71( شسح )املعتزلي( : (6

7)  ً مع الهىامع:  3/1311,وجمهُد اللىاعد: 253, ومغني اللبِب: 571ىـس : الجنى الداوي: (   .  1/486, َو
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,موهلذامالمعضملؽملكمحلزملرماظظملضملؾمأؼسمًلمملمذملمزؼمملدةمسػملكماظؿقعملؿملؼمذملمعضملؽملكماظؿرملؾؿملفمدؿملمملقمطالمماإلعمملممضبؿؼملُؾ

ـماظدالمسػملكمإذمالمعدخؾمجلقابماظعمللؿمبضملدماظصمّلم;(مسػملكماظصملـ)إخمملل(ماظقاردميفمدؿملمملقمطالعفم)

 عملقاسد.غزملؿملؾؾملمملمعـمتؾقؼنملماظمتفملخذ مقرماظيتمصبنملمأْناظزملمأحد م,موبؾملذامؼغملقنمػذاماالدؿضملؼملمملُل(1)اظرملؽ

مِإَظكم(ميفمخشملؾهملميفمذطرمادلالحؿ:م))قؼهملمسػملكمذظؽمضقظفم)ػمَلوعـماظرملقاػدماظضمل ممممممممممم ظَؽَأغِّلمَأِغُظُر

يفمجقابمميفم)َظغمَلفمَلِغل(مواضضملهمٌلم(اظالُمذمل),ص(2) ((ٔضؾِّقٍؾمَضِدمَغَعَؼمٔباظٖشاِممَوَصَقَصمٔبَراَؼأتٔفمٔصلمَضَقأحلمُطقَصان

ملمأغصملر...(م.ضلؿمربذوُفمتعملدؼُرُهم)وآمظغملفملغِّ

ٓٔمني:م))ظملخملضملفميفمَصؾمع َؿُضم(ميفمراػنمُلوعـماظرملقاػدمأؼسمًلمملمضقظفم)ممممممممممم لمأغظرمإظقفموإىلمظؽأغِّموا

ُٓمُففمودرجؿفماظيتمأطرَعـزظٔؿفموإىلمَعوجٔؿَز م       م.(م3)((مبفاما

يفمأطـرمعـمذمملػدمم()ػؾماظؾؿملوملاالدؿضملؼملممللمورودهمسػملكمظلمملنمأئؼملهملمأمػذادمذؿملقعمومممملمؼقملطخملمممممممممممم

ـِ) َٓمبـمُسؼمل ر مبـماخلشمّلمملبضمُل(ممظعـمذظؽمضقلماإلعمملِمماحَلل  وػقمُؼعملمملتُؾمإظبمجمملغنمَلمعضملمملوؼهمَلميفمم(4)ؾؿملدما

مشَدَك(( مأو ميفمؼقَعَؽ مععملؿقاًل مإظؿملَؽ مظغملفمَلٍغلمأغصملُر َٓ ماخلشمّلمملب,موا ـ  مب اإلعمملِمم,موضقلم(5)يفمصظمّلني :م))ؼممل

َٓاإلعمملم مادلؾملدِي)م(ذاطًرااظؾمملضِر) ظغملفمَلٍغلمأغصمُلُرمإظؿملَفمو َضْدمأْدؽمل د مزؾمْلر ُهمإظبماحَلف ِر,مثِؿمؼ ؽمْلرمُلُدم (:))موا

َٓمح عملَُّف(( م.(6)ا

ماظلؼملمملُعموإْنمممممممم محفهمًلمطمملن مأٍغسمأضقى مإال ماظؽملؼملط مػذا مجقاز مميغملـػملك ماظعملؿملمملسممف مإظب االحؿغملمملم

مظؿعملقؼؿف ماظؽملققؼهمل مسػملكم)إِنأؼسمًلمملمواظزملؽملمملسهمل مصؿملؼملمملمم,مصمملدلمملغعمعـمدخقلم)الم(مجقابماظعمللؿ وأخقاتؾملممل(

م)طفملٍن مأؼسمًلمملسدا ماظؽملققؼهمل مواظزملؽملمملسهمل مادلضملؽملك مإظب مؼضملقد مصذمل( مم, معقضقع)إِن( م,و)محرف مالم(اظظػملؿقطؿملد

م.(م7)ؿؼملضملمملن,مصالمصبجقابماظعمللؿمطذظؽمحرفمواضعميف

                                                           

1)  ً  . 4/319ىـس : شسح السض ي على الكافُت: ( 

ىـس : شسح ) 7/98( شسح )املعتزلي( :(2  ً ُل َى عبد امللك بً مسوان.  ِّ
ّ
 . 7/99املعتزلي( :, الظل

ف املسجض ى, جذ:الظُد أخمد الحظُني: (3  . 4/86( زطائل الشٍسف املسجض ى, الشٍس

في عهد الىبي مدمد  د  لِّ ُد هللا بً عمس بً الخؼاب العدوي اللسش ي: صحابي, مً أهجاد كَسش وفسطانهم. و  ب  َى ع  ( (4

(, فشهد " صّفين " مع أًام إلامام علي) ( وأطلم بعد إطالم أبُه. زم طكً املدًىت. وزخل إلى الشام فيمدمد )

 
 
ت, وك  . 4/195ألاعالم:, و 319ـــــ  1/318الاطدُعاب في معسفت ألاصحاب:ىـس : ً  . َـ(37فيها طىت ) ل  خِّ معاٍو

ىـس :, و  5/233شسح )املعتزلي(:  (5)  . 5/61منهاج البراعت)الخىئي( : ٍ 

 . 52/341بداز ألاهىاز: (6)

7)  ً  . 319- 4/318على الكافُت: ىـس : شسح السض ي( 
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ـِم(مصكملِنماظذيمميؽملعمعـموضقسؾملمملمبضملدم)الم(مجقابماظعمللؿمطراػهملمتقاظلمممممممممم وأعمملم)ظؿملومل,موظضملؾ,موظغمل

م)اظالم(ميفمجقابم)ظق(م ماألعـمملل,مصمملظلؾنملمصقتل,موػقمغظمللفماظذيمعؽملعمذبلء مطمملنمعؽملظملؿمًلمملمصؿملؼملممل إذا

م1))ٕ(ذملب ماالضرتانمؿؽملعم,مطؼملمملممي( فمم)إِن(ماظذيمأوُظيفمخربمفمإذامطمملغوملم)اظالم(مواضضملهمًلظػمللؾنملمغظملَلػذا

ماظعمللؿ مبهلم;)الم( مبؿملؽملؾملؼملممل ماظظملزملؾ مصبنمل م)اظالعني(ذملذا ماجؿؼملمملع مطراػهمل مزائدة مومتؿؽملع(2))عممل( م)اظالم(,

م.(م3))ال(ذملمملمبذامطمملنمعؽملظملؿمًلمملميفمجقابماظعمللؿمإؼسمًلأ

متعملِدممممممممم ماظذيمعؽملعمؼصملؾملرمممممل مأِن مسمملئدماظبمطراػهملمتزملٍدسػملكم)الم(مجقابماظعمللؿممدخقلم رم)إِن(

ظألحرفممسدممعؾمملذرةم)اظالم(مػلمدؾنملػملنيمطراػهملماجؿؼملمملعمادلـْمحنيمأِنمسػملكحرصنيمدلضملؽملكمواحد,م

ـٍ(.مم)اظالم(موػلذملادلؾدوءةمب وهلذامم,ِنوالذؽميفمأنم)طفملِن(مظؿملسمصؿملؾملمملمػذانمادلمملغضملممل)ظؿملومل,موظضملؾ,موظغمل

مظػملعمللؿمعلؾقضهملمبجمملزم سػملكماظؿقعملؿملؼميفمػذامم)طفملِن(تدِلم,مسػملكمأٍغفمؼؽملؾطمللمأْن)اظالم(مذملوضقسؾملمملمجقاًبممل

مـ.ظػملؿقطؿملدمواظؿقعملؿملؼمطؼملمملمتؾؿمِلمعقضقٌعماظعمللؿ إِنماظؽملؼملطمعـماالدؿضملؼملمملل,مإذم

ؼملهمل(,مل )واظذيمبرأماظؽمِلؼملؿملهململ عمَلاظؼملػملهملممملجل(مباظعمللؿمأؼسمًلمملماغظملرادماإلعمملمم)مدػملقببفمُلومممملمؼؿزملؾمممممممممممم

ـِمٔبٔفمُأَغؾُِّؽُؽِؿمَاظَّٔذيمِإٖنمَاظـَٖلَؿَةمَبَرَأمَومَاْظَقٖؾَةمَصَؾَؼماظَّٔذيأَعامو:م))يفمخشملؾهملميفمذطرمادلالحؿمإذمضمملل مَس

م.م(4)((مَاظٖلأعُعمَجِفَؾماَلمَومَاْظُؿَؾؾُِّغمَطَذَبمَعامَاظؾَّٔفمَوم()مَاْظُأعِّلِّمَاظـٖٔؾلِّ

مسػمللمضقلمذظؽمعـ.مخػملعملؾملؿمإذا:مبرًءامؼربؤػؿمسؾمملدهمآمصعملمملل:م))برَأذطرمابـماألغؾمملريمذظؽممممممممممم

,م(6)وأطدمذظؽماظػملطملقؼقنمأؼسمًلممل,م(5)اظؽمِلل ؼمل همَل"م((موبرَأماحلؾهمَلمصػملؼ م"واظذي:مميؿملؽملفميف(م)مرمملظنملمأبلمبـ

مادلقملعؽملنيمأعريمؼزالمالماظعمللؿموػذا))مصعملمملل:م,احماظؽملؾمليملمابـمأبلماحلدؼدٍرُذموصشملـمظفمعـ,م(6)أؼسمًلممل

 .م(7)وعؾؿدسمملتف((معؾؿغملراتفمعـموػقم,مبفمعمللؿُؼ

مم

                                                           

1)  ً  . 358, ومغني اللبِب: 283, والجنى الداوي : 3/1639ىـس :  شسح الكافُت الشافُت:( 

2)  ً  . 4/359ىـس : شسح السض ي على الكافُت: ( 

3)  ً  . 4/358ىـس : املصدز هفظه: ( 

 . 7/98 ( شسح )املعتزلي(:(4

 .1/87الح الظامً: ( الصاَس في معاوي كلماث الىاض, جذ:د. خاجم ص(5

6)  ً ب الحدًث وألازس:(   )أبس(.11/7)أبس( , وجاج العسوض: 4/5)أبس( , ولظان العسب:1/14ىـس : النهاًت في غٍس

 .7/99( شسح )املعتزلي(:(7
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ممممممممممممم متعملِدممشبػملص مبمملآلتل:ممل ماظعملمملسدة مصقغ مإسمملدة مإظب م)طأٓنمم موضقع ميفمجقابماظؼلؿمجيقز )

إىلمورودمذظؽميفمغفجماظؾالشةم,مطؿامجيقزمادؿعؿالمسؾارةم)واظذيمبرأماظـلؿة(ماخلربيمادؿـاّدام

 ؿ.اظداظةمسؾكماظؼَل

مممم

  املسألخ  
 
 الثبوٍخ: جىاش وقىع جىاة الق

 
 سم الط
 
 ل

 
 جً م

 
 صدز

 
 ا م

 
 :ل  ؤو

عزملشملػملقمملتمؼدورمعضملؽملمملػمملمسػملكممنطمعـمم(2)ؿماالدؿضملشملممليفل ,مأوماظعمَل(1)ؿماظلقملالل ؿماظشملػملنمل,مأومَضل َضمممممممم

ميفماظضملربؿملهملم ماظؽملققؼقنمأمنمملطماظعمللؿ مطمملنمجقاُبمبفؼعملزملد مأْن(3)رػملؾؿملهملمفمعبػملهمًلعممل عملل ؿمؼغملقنمادُلم,وعضملؽملممله

م.سػملؿملفمعشملػملقًبمملم

ماظعمَلوُؼممممممممم معـ ماظؽملقع مػذا معؽملؾملمملل قملِدى ماألصضملمملل معـ ممبفؼملقسهمل موذطَّرمؿ موغرملد, م)دفملل, أضلؿ,مو,

عـماألصضملممللمأذؿملمملءمصؿملؾملمملمعضملؽملكماظؿملؼملني,مصبريماظظملضملؾمبضملدػمملمذبراهمم(,مضممللمدؿملؾقؼف:م))واسػملؿمأِنذؾملدو

مضقظؽ مأضلُؿ:بضملد مضقظؽ: موذظؽ ـِموآ, موأذؾملُدألصضملػمل ـِم, موأضلؼملومُلألصضملػمل مَظم, مسػملؿملؽ ـِبمملٓ ,م(4)((ؿظملضملػمل

مملمودّلممملمصضملػملومل اخلػملؿملؾمسـمضقهلؿ:مأضلؼملوملمسػملؿملؽمإّظمودفملظومُلصعملمملل:م))م,يفمعقضعمآخرمادلضملؽملكمػذاموذطر

,مـٍ ٓ؟مصعملمملل:موجفماظغملالممظؿظملضملػمَلؾملؽملمملمطعملقظؽ:مواذاميفمػذامادلقضع,موإمنمملمأضلؼملوملمػجمملزمػمؿ صضملػملومل,مَظ

مأجمملزوامػذاػ موظغملؽملؾملؿمإمنممل وظؿملس م,م(5)إذمطمملنمصؿملفمعضملؽملكماظشملػملنمل((مؾملقهمبؽملرملدتؽمآ;ألغؾملؿمذِؾم;ؾملؽملممل

وضدمم,(6)(فملْنمؼػملؿمل ؾملمملمظظملُظماجلالظهمَلم)آ,موإٍغؼملمملمُؼضملػملؿمذظَؽمبدظؿملاًلمسػملكماظعمَلل ؿمدًةذبِرماظؽملشملؼمبؾملذهماألصضملمملل

ماظؽملقعمعـماظعملل مف ُسرِّ متقطؿملدمعضملؽملكمعبػملهملمرػملؾؿملهملمُأفم))معبػملهملمرػملؾؿملهملمُؼؿمبفملِغػذا خرىمعرملؿؼملػملهملمرادمبؾملممل

م.م(7)ـريماظرملضملقرمواظضملمملرظملهمل((سػملكمعمملمُؼ

                                                           

اث, أبى علي الفازس ي, جذ: د. خظً بً مدمىد َىداوي:ً   (1) ,  5/234, واملخصص :  1/256ىـس: املظائل الشيراٍش

 . 3/171, وخاشُت الصبان: 4/1793, وازحشاف الظسب: 4/318على الكافُت:وشسح السض ي 

,  وشسح 143, ومغني اللبِب: 2/868شسح الكافُت الشافُت:و ,  9/111:)ابً ٌعِش(ىـس :  شسح املفصلً   (2)

ذ:  . 4/482, والىدى الىافي: 1/648الخصٍس

,  2/812د. فخس صالح طلُمان كدازة :  لُم:أمالي ابً الحاحب, ابً الحاحب, دزاطت وجدكخاب ىـس :  ً    (3)

 . 165: في الىدى , وألاطالُب إلاوشائُت6/3174وجمهُد اللىاعد:

 . 3/114الكخاب :   (4)

 . 116-3/115املصدز هفظه:  (5)

اث:ً    (6)  . 6/3167, وجمهُد اللىاعد: 1/256ىـس :  املظائل الشيراٍش

 . 4/482الىدى الىافي:  (7)
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بمعـماظعمللؿمأنمؼغملقنمعبػملهملمرػملؾؿملهملم,مصعملزملروامْراظؽملققؼنيمجلقابمػذاماظسمِلمأشػملنمُلوضدماذرتطمممممممممم

طؼملمملم,مم(1)م(َظؼمِلممل),مأوم(إاّل)غرملمملئؿملهملمعـمأعر,مأومغؾملل,مأومادؿظملؾملمملم,مأومدمملظؿملنملماإلسػملكماألعضملؽملكماظشملػملنملم

ـِ(مصؿملغملقُنمخرًباممبضملؽملكماألعرماظعمللؿمأؼسمًلمملمفمملب أنمُؼمُأجؿملز ـِم(,وم)َظؽمل ظمْلضمل ػمَل م.(2)بذملم)َظؿ ظمْلضمل ػمَل

غرملمملئؿملهملمرميفماألدمملظؿملنملماإلاهماظػملظملصمللمادلؽملقزمَلظشملػملنملمعقملٍدأشػملنملماظؽملققؼنيمصؾملؼملقامعـماماظصملمملػرمأِنمممممممممممم

ماالدؿعملراءماظؿمملممظرملقاػدماظضملربؿملهملماظشملػملؾؿملهمل,موػقمصؾملؿمؼضملقزهماظؿظمللريماظدضؿملؼمدلضملؽملكماظشملػملنملم,مطؼملمملمؼظملؿعملرماظب

,ممدػمملماظؽملققؼقناظيتمحٍدمفماإلغرملمملئؿملهملطمَلبزملؿمل فمملًبمملممبضملؽملكماظشملػملنملمالمؿماالدؿضملشملممليفمُعاظيتمجمملءمصؿملؾملمملماظعملل 

َوِإغِّلمسـؼملمملن:))مًؾمملماخلػملؿملظملهمَل(مزبمملَرامبذمل)أْن(ميفمضقظفم)ًرزملِداظعمللؿمُعموردميفمغؾمليملماظؾالشهملمجقاُبمصعملد

ُؼْؼَؿُؾمٔصلمَػٔذٔهمَاْظُأٖعٔةمِإَعاْممَؼْػَؿُّّمَسَؾِقَفامم:َأِغُشُدَكمَاظؾََّفمَأِنمَتُؽقَنمِإَعاَممَػٔذٔهمَاْظُأٖعٔةمَاْظَؿْؼُؿقَلمَصِإٖغُفمَطاَنمُؼَؼاُل

م.مم(3)((َاْظَؼِؿَؾمَومَاْظٔؼَؿاَلمِإَظكمَؼِقِممَاْظٔؼَقاَعٔة

اخلػملؿملظملهملمسـؼملمملنمدؿمُلعملؿؾممأدركماإلعمملممحبلنملماظصملروفمواظعملرائـموعمملمؼؿقركمبفماظؽملمملسمأِنممممممممممممم

إذماألخؾمملرماظقاردةمسـمم;عهملماظصملػملؿمواظضملدوانمسػملكماأُلػقموسرملريتفمادلعملِربقنمسػملكمعقضظملفمميمملرسممبعملل مإْن

زملحمواظؿقذؼرمُعدًظمملمسػملؿملفمبعملقظف:مػذامسػملكمدؾؿملؾماظؽمّلم(),ممظذامجمملءمطالعف(4)دمذظؽ(متقملطخملاظردقلم)

دػملقبماظعمللؿموػقمخشملمملبمظػملكػملؿملظملهملمسـؼملمملنموحتذؼرمظفمبمملدؿضملؼملممللمُأم,(5))أغرملدكمآ(مأي:مدفملظؿؽمبمملٓ

مؼغملقنمبلؾؾفماإلعمملم مبمملٓمتضملمملظبمبفملْن ,م(6)اظذيمؼظملؿحمسػملكمادللػملؼملنيماظعملؿؾمواظعملؿممللمادلعملؿقل مالمؼظملضملؾمعممل

مصِر معممل (مادلزملدرؼهملم,موػلمعبػملهملمداظهملمسػملكماظشملػملنملم)أْنذملرةمبحوملمبفمعبػملهملمجقابماظعمللؿمادلزملِدوػذا

عبػملهملمعمملمصبقزمأنم(ميفمْناظذيمأدخؾم)أمقلنملمالبـمدؿملدههملماظشملػملنمل,موػذامعمملمُؼمبضملؽملمملػممل;مألغؾملمملمصػمل

ظظملمملزماظيتمتلؿضملؼملؾميفمػذاماظؽملؼملطمعـمسػملكمذظؽموػقمؼذطرماألمغِصصعملدمؿضملشملممليفم,مفمملبمبفماظعمللؿماالدُؼ

                                                           

اث :ىـس : ً   (1) ــــــ  1/448, والخبصسة والخركسة: 1/256املظائل الشيراٍش ,  وشسح  3/145, وأمالي ابً الشجسي:  451ـــــ

, وشسح 2/325ًظاح في شسح املفصل:,  وإلا 2/812أمالي ابً الحاحب: كخاب , و  111-9/111:)ابً ٌعِش(املفصل

,  وشسح  761 ,و 143ني اللبِب :, ومغ 4/318, وشسح السض ي على الكافُت:2/869الكافُت الشافُت:

ذ: , وإعساب 165:في الىدى وشائُت, وألاطالُب إلا  4/482دى الىافي:, والى 2/332, وخاشُت الصبان:  1/648الخصٍس

 . 6/332اللسآن وبُاهه: 

 . 4/318ىـس: شسح السض ي على الكافُت: ً   (2)

 . 9/262شسح )املعتزلي( :  (3)

ىـس :  (4)  . 3/73:شسح )املىطىي( ً 

5)  ً  )وشد(. 2/543ىـس: الصحاح :( 

 . 2/462, وجىطُذ ههج البالغت:  3/313ىـس : شسح )البدساوي( :ً   (6)
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و)أغرملدكمبمملٓ(,ماظداظهملمسػملكمعضملؽملكماظشملػملنملمواظلقملال,مصعملمملل:))جقاُبؾملمملمم,اظعمللؿمعـمضؾؿملؾ)أدفملظؽمبمملٓ(

قملالمواالدؿدسمملءموطذظؽم"َأن"مأَلِغفمأَلنماألعرمواظؽملؾمللمواالدؿظملؾملمملممطػملؾملمملممبضملؽملكماظلم;طػملؾملمملمعمملمذطرتمظؽ

َٓمَأنمتعملقمم((م:صػمَلهملماظشملَّػمَلنمَلمطعملقظؽ ؾمبفمابـمؾممبمملمسػمّلأبقمحؿملمملنموسػمّلمادلضملؽملكمذاهلصشملـم,مو(1)غ رمل ْدُتَؽما

مم.م(3)أؼسمًلمملمغمملزرماجلؿملشطؼملمملمأذمملرمإظؿملفم,م(2) دؿملده

متعملٍدممممممممم مأِنؼؿسملحمممممل ممم ماظؽملققؼقنمغماظيتؿمل بمملظزملِّممؼؽملقزملرمالماظشملػمليبجقابماظعمللؿ ,مبؾمؼذطرػممل

,مؼدلممتعملقم مضقظؽملممل:مأغرملدكمآمأْنم,موالمذؽميفمأِن(4)ؼغملقنمذظؽمادلذطقرمعشملػملقًبمملمظػملؼملؿغملػملؿمأْنمبفادلرادم

مبمملدلضملؽملكمالمبمملظزملؿملطملهمل.  سػملكمعضملؽملكماظشملػملنمل

جيقزموضقعمجقابماظؼلؿماظطؾيبمممبمملإلعغملمملنمتعملدؼؿمتضملدؼؾمظػملعملمملسدةمبمملظعملقل:موادؿؽملمملًدامإظبمعمملمتعملِدمممممممم

معؤوًظ معصدّرا مواظػعؾأي:مما غفجم,مِّغفمؼدلمسؾكماظطؾبممبعـاه,مظقرودمذظؽميفمادلضارعم)أنم(

مم.ويفمطالمماظعربماظؾالشة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 . 5/234( املخصص : (1

2)  ً  . 167: في الىدى طالُب إلاوشائُت, وألا  11/334ىـس : الخرًُل والخكمُل : ( 

3)  ً  . 6/3175ىـس :جمهُد اللىاعد:( 

4)  ً  املصدز هفظه والصحُفت هفظها. ىـس :( 
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 املجحث الثبوً: مب مل  ممم
 
  يٌركس

 
 الشسط: سلىةأ   ي الىحىٌني أغلت

 وزود جىاة )لى( مجلخ استفهبمٍخ: األوىل: املسألخ
مصػملؼملمملم"ظق"موأعمملحمدؿملؾقؼفمبقزؿملظملؿؾملمملموعضملؽملمملػممل,مصعملمملل:م))صِرمشريمجمملزعهمل,مذررؿملهمٌلمأداٌة)ظق(مممممممممممم

وادلضملؽملكماظذيممم,(3)ظػملؼمللؿعملؾؾم,موضدمترُد(2)سػملكماظزعـمادلمملضلمتدّلوػلمم(1)شريه((مظقضقعمدؿملعملعمطمملن

إذمإِنمم;عـماظؽملققؼنيمبفملغؾملمملمحرفماعؿؽملمملعمالعؿؽملمملعمعـمادلضملؽملكماظرملمملئعمظدىمطـرٍيمأدّقمذطرهمدؿملؾقؼف

م)مالمأومؼلؿػملزعفمصعملدماجلقاب;ماعؿؽملمملعمؼلؿػملزممالماظرملرطماعؿؽملمملع مػرملمملم: مابـ مضمملل موضد)ؼلؿػملزعف,

مدؿملؾقؼفمضقلماجلؿملدةماظضملؾمملرةموأنمالعؿؽملمملع"ماعؿؽملمملعم"حرفمضممللمعـمضقلم"ظق"مظذملمتظمللريمأصلدمأِنماتسملح

م4)((شريه"مظقضقعمدؿملعملعمطمملنمدلمملم"حرفمآ":م"رغبف ,ممأؼسمًلمملمادلضملؽملكماحملدثقنذاموضدمتؽملِؾفمهل,م(

عمحدوثف,موصؿملؼملمملمؿقَضلؿضملؼملؾمصؿملؼملمملمالمُؼ))أداةمذرطمُتم)ظق(مأِنإظبممصعملدمذػنملماظدطؿقرمعؾملديمادلكزوعل

م.(5)قمملل,مأومعـمضؾؿملؾماحملمملل((ميؿؽملعمحتعملعملف,مأومصؿملؼملمملمػقمُع

صضملؾمماضرتاُنمشريهمظقضقعمدؿملعملعمطمملنصؿملؼملمململؿضملؼملؾمُتم)ظق(مبفملِنمدمصقهملمععملقظهملمدؿملؾقؼفومممملمؼقملطخملممممممممم

مبذمل)ضد( مسػمللماظرملػملقبؿملينمألِنم;اظرملرطمبضملدػممل م654)ت:مأبممل مذظؽمصِلمػذمل( سػملكم))مالمتدلم)ظق(مبفملِنر

سػملكممم,(6)((مؾملمملمتعملؿسمللمظزوممجقابؾملمملمظرملررؾملمملمصعملطسػملؿملفمدؿملؾقؼفمعـمأِغمعمملمغِصمعدظقهلمملاالعؿؽملمملع,مبؾم

(7)ميؽملضملقنمػذاماالضرتانمأومعبؿملضملؾملؿمؽملققؼنياظمأشػملنملمِنسػملكمحنيمأ
ماظؽملؼملطماظؽملققيمهلمصشملـضدمو , ذا

,معلؿرملؾملًدامظفمبفملربضملهملمغزملقصمعـمطالمم(8)مملحميفمدرادؿفمظؽملؾمليملماظؾالشهملاظدطؿقرمسػمللمسؾدماظظملٍؿمغمملدؿمملُذُأ

                                                           

 . 2/211ىـس : ألاصىل في الىدى: , وٍ   4/224( الكخاب : (1

, وجىطُذ  273,  والجنى الداوي:4/451شسح السض ي على الكافُت: , و  9/11: )ابً ٌعِش(شسح املفصلىـس: ً   (2)

 . 4/47, وشسح ابً علُل: 337بِب: ,ومغني الل 3/1297امللاصد:

3)  ً  . 337, ومغني اللبِب: 11ــ9/11:)ابً ٌعِش(املفصل ىـس : شسح(  

 . 4/493, والىدى الىافي: 4/47ىـس: شسح ابً علُل:,  وٍ   342( مغني اللبِب: (4

 . 291هلد وجىحُه:  في الىدى العسبي (5)

ىـس : , و  24( الخىػئت:(6 ت في ههج البالغت:ٍ   . 347الجملت الخبًر

(7  ً ذ 143/ 3 :, واملظاعد1869/ 4, وازحشاف الظسب 74/ 4 )ابً مالك(:لىـس: شسح الدظهُ(  / 2, وشسح الخصٍس

 .  112 - 111/ 2املؼالع الظعُدة كخاب , و 414

8)  ً ت في ههج البالغت :(   . 348ــــــ 346ىـس : الجملت الخبًر
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مادلقملعؽملني مأعري مم,طالم مضقظف م()عؽملؾملممل م)) ـْمَضد ع مملي مَاْدؿ ق ْتمَضَدمَظْق: مَظطمل ؿمِلْرُتمَاْظؼمل د اَحِضمػ َذَهمَع

م.(1)((َأْذؿمل مملء 

ماظدطؿقرمسػمللوظؿملسمظلمإضمملصهملممممممممم مذطره مؾملمملأذؾضملومبلطماظعملقلميفمادللفملظهمل,مصعملدم,سػملكمعممل

غزملقصمغؾمليملماظؾالشهملمامعـماظرملقاػدماظؽملققؼهملميفمشريمذطرمػؾملؽملمملمسدًدنمأأمـمأوّدحبـًمملموحتػملؿملػمًلممل,ظغمل

ماظضملرب مطالم ميف ماظؽملؼملط مػذا مذؿملقع معدى مبؿملمملن مأجؾ مجؾملهملمعـ مم,عـ ماظؽملققؼني يفممظفوإشظملمملل

ماظؽملققي مجؾملهمُلماظؿعملضملؿملد مضقُلم,خرىُأمعـ مذظؽ محؿملؽملؼملممل)ربؼملُدماظؽمليبِّمعـ مُأمِّمب ؿمْلومل مد خ ؾ م(

مَشؿمْلػمَلمملن ,مَبؽمْلومل مب مملَدؼ همَلمُأِرؼُؿَؽمَظعمَلْدماظشملَّمملَئػ مَصؿ ْقومل مَضْدمَظْقم:))َصعمَلمملل م,ُعك ؽمِلىمٌلمو َسؽمْلد ػ مملم()د ػمَلؼمل همَل

مُدقؼمِلُعمآِلمضمملئُؿمخرج مضدمظق)):(وضقلماإلعمملمماظؾمملضر),(2)(( َبـ ؼمل مملٍنمو ُتْدَبُرمَبفمَلْرب ٍع,مُتعمْلَؾُؾمَصكمِلِغؾمل ممل

() م.(3)عني((ادللٍقمبمملدلالئغملهملمآمهظؽملزملر

مػعـماظقاصرؼم:(4)مجرؼرمعـمذظؽمضقلمأؼسمًلمملمطؼملمملموردمػذاماظؽملؼملطميفماظرملضملرماظضملربلمم

ـَاُءمَلَواسَؿَدماظٔؼِلُطمسفٕدممممَظؼاَمموظٖلمباؼعقَكمضِدمظقمو ماظٔؾ

م

مؼماظغملمملعؾمعـػم:(5)موضقلمأبلماظضملؿمملػؿملهمل

ـَْػٔلَؽمصاِجَعِؾ ـِممممممَظِقمٔظؾَؼأءمّمُسٓدةمٔظ ـِٔعمَظِؿمرُدقُظُفمَأَتاَكمَضِدمَع  متَؿ
 

طالمماظضملربمصمملغؿؾملكمإحزملمملؤػؿمإظبمادؿعملرىمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملمأعمملمصؿملؼملمملمطبصمجقابم)ظق(مصعملدمممممممم

بذملم)ٕ(,ممبذملم)عممل(,مأومعسملمملرًسمملمعؽملظملؿمًلمملممملأومعؽملظملؿمًلم,صضملاًلمعمملضؿمًلمملمعـؾًؿممل)ظق(ماظرملررؿملهملمالمؼفملتلمجقابؾملمملمإالمأِن

مبذمل مبمملضرتاغف ماألداة مػذه مجقاب معـؾًؿمملموؼؽملؼملمملز ماجلقاب مطمملن مصكملذا بذملمماضرتاغفمصؿملفمصمملظطملمملظنملم)اظالم(.

                                                           

ىـس: 19/161شسح )املعتزلي( :( (1 ت في ههج البالغت , وٍ   .347: الجملت الخبًر

 ( .9214) 8/296:الكبري  ظننال( (2

 . 52/348( بداز ألاهىاز:(3

 . 3/668( دًىاهه:(4

 . 253( دًىاهه:(5
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دمؼؿفِرمبذملم)عممل(مصمملظطملمملظنملمأْنمؼعملرتنمبؾملمملماظؾٍؿهمل,موإنمطمملنمعؽملظملؿمًلمملبذملم)ٕ(مصالمم)اظالم(,مأٍعمملمإذامطمملنمعؽملظملؿمًلممل

م.(1)عؽملؾملممل

مؼردمعبػملهمًلمجقابم)ظق(مسػملؿملفمعـمعزملمملدرمذملذملمأِنموضظملومُلميفمطؿنملماظؽملققؼنيمذملذملمصؿملؼملمملمردوٕمؼ مممممممممم

مصِرادؿظملؾملمملعؿملهمًل ماظرضل مطمملن موإن مأْن, مصبقز ماظرملرط مجقاب مبفملٍن مطمملنممح مإذا مصؿملؼملممل ماظرابط معـ طبػملق

مؼعملرتنممادؿظملؾملمملًعممل,مسػملكمأغفمخِص مبم,(2)اظظملمملء(بذمل)بذظؽمعممل مؼعملرتنمجقابؾملممل مالمذملظغملـم)ظق(مممممل )اظالم(

م)اظظملمملء(.

مم(),إذمضممللممملمظذمل)ظق(االدؿظملؾملمملممجقاًبمصقهملمورودمومُلَؾـاالدؿداللمبغملالممأعريمادلقملعؽملنيمُؼمإِنمممممممم

مععمحمملظفمحعملؿملعملهملمعؽملفمهلؿمظؿملضملػملؿمعؽملؾملمملم()مضربمدلمملم,ماظؾزملرةمأػؾمعـمضقممأردػملفمضدمظرجٍؾ

ـَمَأٖنمَظِقمَأَرَأِؼَتم))م:غظملقدؾملؿمعـماظرملؾؾملهملمظؿزولماجلؼملؾمأصقمملب مَتِؾَؿٔغلمَرأئّدامَبَعـُقَكمَوَراَءَكمَاظَّٔذؼ

ـِمَأِخَؾِرَتُفِؿمَومِإَظِقِفِؿمَصَرَجِعَتمَاْظَغِقٔثمَعَلأضَطمَظُفِؿ مَومَاْظَؿَعأرِشمِإَظكمَصَكاَظُػقامَاْظَؿأءمَومَاْظَؽَؾِإمَس

ـَِتمَعامَاْظَؿَفأدٔب ـُِتمَضاَلمَصأغّعا؟مُط مم.(م3)((َاْظَؿأءمَومَاْظَؽَؾِإمِإَظكمُعَكأظَػُفِؿمَومَتاِرَطُفِؿمُط

ؾمملعماظؾمملرؾمؾمملعماحلؼمعؿكمزؾملرتمعضملمملدلفمالماٍت(ممبؽملزظهملماظؿؼملـؿملؾمسػملكموجقبماٍت)فمطالُعممممممممم

أردػملفمضقعفمظؿملضملػملؿمحعملؿملعملهملمحمملظفمععمـمع معقضَػم,مموػقمدقملالمؼرؼدمعؽملفماإلعمملممبؿملمملن واإلصرارمسػملؿملف

معمملطـاضعمادلمملءمواظضملرملنملمصكمملظظملقهماظبماألبفمعـمعقفمصؿملؼملمملمأخربػؿمفمضقُعصؿملؼملمملمإذامخمملظظمَلمأصقمملبماجلؼملؾ

مأسربومْلوػقمعمملمم(4)حؿملىملماظغملأُلموادلمملُء؟مإظبمأؼذػنملمعضملؾملؿمأممؼرتطؾملؿماجلرداءماظعملمملحػملهملمعمملذامطمملنمؼزملؽملع؟

مطؽملومل  م)عممل ماجلقاب معبػملهمل مادلزملِدمسؽملف ماالدؿظملؾملمملعؿملهملصمملغضمًلممل( مبذمل)عممل( ماظعملقلم(5)رة مبدؼع معـ موػذا ,

,مواظغملالُمم))إذامُغعمَلؾ مأؼسمًلمملمبمملالدؿظملؾملمملممفؼملؿخؿامملمبمملظرملرطمثؿمعؿؾقًسوصزملؿملقف,مصمملبؿدأماظغملالممبمملالدؿظملؾملمملمم

                                                           

, 4/454وشسح السض ي على الكافُت: , 4/111:)ابً مالك(شسح الدظهُلو  ,9/23:)ابً ٌعِش(شسح املفصل ىـس:ً   (1)

وجمهُد  , 358اللبِب:ومغني  , 3/1314وجىطُذ امللاصد: ,283الجنى الداوي: و  , 4/1898:وازحشاف الظسب

ذ: 4446-4/4445:اللىاعد مع الهىامع: 2/424, وشسح الخصٍس  . 4/497, والىدى الىافي: 2/572, َو

2)  ً  . 4/113ىـس : شسح السض ي على الكافُت:( 

م خمصة خمُدي)زطالت ماحظخير 9/299( شسح )املعتزلي( : (3 طلىب الشسػي في ههج البالغت, كٍس
 
ىـس : جساكُب ألا , وٍ 

 . 182ـــــــ 181ؼىػت(:مخ

4)  ً  .  3/119,وشسح )املىطىي( : 11/113ىـس :  منهاج البراعت)الخىئي( :( 

5)  ً  . 11/113ىـس : منهاج البراعت )الخىئي( :( 
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ظؽملرملمملطماظلمملعع,موإؼعملمملًزمملمظإلصطملمملءمإظؿملفمعـمإجراَئَفممهمًلدػملقب,مطمملنمذظؽمأحلـمتشملرؼدػملقُبمإظبمُأعـمُأ

مواحد((سػملكمُأ ماظرجُؾ(1)دػملقُب مػذا مأجمملب مظذا ماإلعمملمم, مادؿظملؾملمملم مصؿملؼملمملمم()سـ بمملإلصبمملبموبمملؼضملف

م.مممممممم(2)بضملد

طبػملقمعـمرابطمؼربطممواحُدمبمملالغؿعملممللمعـماظرملرطمإظبماالدؿظملؾملمملممبرتطؿملنمُلمدؾملؿ وظضملؾماظذيمَأمممممممممم

))ضممللماظؾؿملمملغؿملقن:مهلذامدػملقبماظضملشملػ,مفمُلبمسومْلعبػملهملماظرملرطماظيتمتؽملِقمعبػملهملماظرملرطموجقابفمػقمرقل

ماظغملالممإذامجمملءمسػملكمُأ متطملؿملريماظشملرؼعملهمل((إِن ـ  حتعملؿملؼممػذااظطملرضمعـمم,(3)دػملقُبمواحدمورمملل,مح ُل

مك.قيمادلؾمملر ػمَلوػقمعمملمجمملءمسػملؿملفماظؽملصماظضمل م,(4)سؽملزملرماظؿرملقؼؼمواإلثمملرةميفمادلؿػملعملل

معـمذاػدؼـمأٖنمظقغلمأخرِبم))مظػملكػملؿملظملهملمأبلمبغملرم(ضقظفم)مأؼسمًلمملقؼهملمػمَلوعـماظرملقاػدماظضمل مممممممممممم

مأضقؿمطؿاماحلدمسؾقفامأضقؿمطـُتم:ضالم؟ماصاغّعمطـَتمعامبػاحشٕةم(صارؿة)مسؾكمذفدامادللؾؿني

معـماظؽاصرؼـمآمسـدماإّذمطـَت:مضالم,ادللؾؿنيمغلاءمسؾك مترٗدمطـَتمِّغؽ:مضالم؟مَؿؤظ:مضال.

رمبذمل)عممل(ماالدؿظملؾملمملعؿملهملمادلزملِدمم(:م)عمملمطؽملوملمصمملغضمًلممل()صعملقظفمم.(5)((شريهمذفادةموتؼؾؾمآمذفادة

ميفمجقابم)ظق(م.مواضٌع

ماظؽملؾقيمممممممممم ماحلدؼىمل ميف موروده ماظضملرب مطالم ميف موذؿملقسف ماالدؿضملؼملمملل مػذا مجقاز مؼضملسمُلد وممممل

مذلءمعـماألرضميفمعمملمظؽمأِنم(:))ظق)ربؼملُدمرؼػميفمأطـرمعـمعقضع,معـمذظؽمضقلماظؽمليبِّاظرمل

مأئؼملهملمأػؾماظؾؿملومل)(6)غضملؿ((م:صؿملعملقلمبف؟متظملؿديمأطؽملومل  ماظؽملؼملطميفمطالم مػذا مجمملء عـمذظؽم(,,مطؼملممل

أبقهميفممؾ َؿوػقمابـمإحدىمسرملرةمدؽملهملموضدمُضم(7)(مظضملؼملرومبـمجؽملمملدةماألغزملمملرياإلعمملمماحللني)ضقلم

                                                           

اف: 1)
َّ

 .  14/ 1( الكش

ىـس :( 2)  .    299/ 9شسح )املعتزلي(: ً 

ان في علىم اللسآن: 3)  .  326/  3( البَر

4)  ً م, ىـس : الجملت(  مجلت مسكص دزاطاث الكىفت, بدث ميشىز في علي هاصس غالب ,  د. الؼىٍلت في اللسآن الكٍس

 .11ــــــــــــ11: 2114, 2, إلاصداز :1املجلد:

 . 125ـــ29/124( بداز ألاهىاز:(5

 . (6557) 8/115( صحُذ البخازي: (6

غ(7
 
ًِّ كعب ألاهصازي: كان  غالًما لم ًبل  ب

 
ىادة ٍ   ( َى عمسو بً ح  ل  أبى خِّ

 
ا ك

ّ
ه, ومل  مع أبٍى

َّ
س  الؼف م  خين خظ 

 
ل الح 

لاجل  بين ًدي إلامام الحظين)  ً  بيذ  مظعىد الخصزجّي أن 
 
ت ْدسٍَّ ه  ب  مُّ

 
ه  أ

ْ
ل  أمسج خِّ

 
ل  ختى ك

 
م  وازججص  وكاج ( فخلدَّ
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ـْمَصكمِلظبمُضَؿػمْلومل مو َظْقمَأُبقَك,مُضَؿؾ !ممَصؿكمواضضملهملماظشملػ:م))ؼممل م,موضقلم(1)؟((ماْظعمَلظمْلِرميفمػذ امُأّعَؽمتػمْلؿ فلملمع 

 چک   گ   گ  گ  گ  ڳ    چ  :سـمضقظفمتضملمملظبمػملقُدُعمظلمملئٍؾ(ماظزملمملدقم)جضملظملرماإلعمملمم

مصنملمثؿمصغمللرػمملمظؾؽملهملمإظبمسؼملدممملرجػمًلمظقمأنمأرأؼوملم))فماإلعمملم:مصفملجمملب مؼ56عـماآلؼهمل:ماظؽمللمملءدقرةمػ

مآمأعؿع مبػملك:مصعملممللم؟مشريػمملموػلمػلمػلمتغملـموظبمإٔاأُلمػؿملفملتؾملمملمإظبمػمملرِدمثؿموجؾػملؾملمملمادلمملءمسػملؿملؾملممل

 .(2)بؽ((

ماالدؿضملؼملممللميفماظغملالمماظضملربلموذؾملرتفمسػملكموبؾملذهماظرملقاػدمودقاػمملمغلؿدلمسػملكممممممممم جقازمػذا

,مظلمملنمصزملقمملئؾملؿموبػملطملمملئؾملؿ,موػقممممملمصمملتماظؽملققؼنيماظذؼـمضزملروامجقابم)ظق(مسػملكماجلؼملػملهملماظظملضملػملؿملهمل

موٕمؼذطرواماالدؿظملؾملمملمميفمعبػملهملماألمنمملطماظيتمؼفملتلمسػملؿملؾملمملمجقابم)ظق(ميفمطالمماظضملرب.

مطؾِّمممممممممم مإظب معـموادؿؽملمملًدا مالبد متعملٍدم ماظؽملققؼهملمعممل ماظعملمملسدة مبمملظعملقلمتضملدؼؾ موضقعم: جيقز

اظػصقّّماظعربلم(مودقاهمعـماظؽالمميفمطالمماإلعاممسؾل)مذظؽممقرود)ظق(مظـاالدؿػفاممجقاّبامظ

مجمبف.قَؿادُل

م

م

م

م

م

م

                                                                                                                                                                      

ذ  61ًطىت)
ْ
ي ه  وكالْذ: أْخظ  مُّ

 
, فدملْخه  أ هِّ هدى عظكسِّ إلامامِّ ي  بسأطِّ مِّ ً  ٌ(, فس   عُني. 

 
ة سَّ

 
ا ك ىـس: ا بنيَّ ًا  طسوز  كلبي ٍو

 .8/73كامىض السحال , مدمد جلي الدظتري , جذ: مؤطظت اليشس إلاطالمي: 

ىـس : جساكُب   : )551( , لجىت الحدًث في معهد باكس العلىم ) ( مىطىعت كلماث إلامام الحظين ) (1  , ٍو

  . 441ـــ438اللظم والشسغ:

 . 7/39:( بداز ألاهىاز (2
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  الثبوٍخ: املسألخ 
م
ب ثـ)مل( :وزود جىاة )مل

 
ب مىفٍ

 
 ب( فعًل  مضبزع

متػملؽماظيتمتقملديموزؿملظملهمَلمسػملكموجقُهم)دّلممل(ميفمطالمماظضملربمرُدتممممم معبػملهمُلمربَطمزبؿػملظملهمل,معؽملؾملممل

,مأومرابشملهملمظقجقدم(3)وحرفموجقدمظقجقد,م(2)اظؿضملػملؿملعملؿملهمل,موهلمملمأمسمملءمعؿضملددةمعؽملؾملمملم(1)خرىبفمُل

ممم.(4)ماظرمللءمبقجقدمشريه

مأٍغمممممم معذػؾمملن;مأحدػؼملممل: موتزملؽملؿملظملؾملممل محرفموجقبمظقجقبميفموظػملؽملققؼنيميفمحعملؿملعملؿؾملممل ؾملممل

موإمنمملمشريه,مظقضقعموضعمضدماظذيمظألعرمصؾمللمممل""دّلم:م))وأعمملضممللادلمملضلموػقمعذػنملمدؿملؾقؼف,م

م((ممبؽملزظهملمجتلء م(5)"ظق" مادلرملمملب , متػملؽ ماجلقابموتظمللري مؼربشملمملن مذررؿملمملن محرصمملن مأغؾملؼملممل ؾملهمل

م.(7)عـماظؽملققؼنيم,موضدمتمملبعمدؿملؾقؼفميفمػذامسدٌد(6)برملررفميفماظزعـمادلمملضل

مأِغأصقمملبمؼرىمومممممممم مادلذػنملماآلخر مزرفممبضملؽملكم)حني( مابـماظلراجؾملممل ,م(8)وسػملكمػذا

مسػمللو مجينم,(9)اظظملمملردلمأبق ماجلرجمملغلم(11)واهلرويم,(10)وابـ ماظعملمملػر وذػنملمم,(12)وسؾد

مزرفممبضملؽملك)إذ(أِغمإظبمآخرون معضملػملخمل(13)ؾملممل مادؿقلؽملفمابـمػرملمملم معممل مذظؽمبمملخؿزملمملصؾملمملمػمًل,موػق ممل

م.م(14)مأطرعؿفمجمملءغلممملدّل:مسبقمبمملدلمملضلموإضمملصؿؾملمملمإظبماجلؼملؾ,م

                                                           

1)  ً  . 4/1896ىـس : ازحشاف الظسب: ( 

2)  ً  ,  594ىـس :  املصدز هفظه والصحُفت هفظها, والجنى الداوي :( 

3)  ً مع  2/594, وشسح شروز الرَب )الجىحسي(:  369, ومغني اللبِب :  3/1273:جىطُذ امللاصد :ىـس (  , َو

س والخىىٍس: 2/222الهىامع:  . 16/125, والخدٍس

4)  ً  . 43: وبل الصدي, ابً َشام , جذ: مدمد مديي الدًً عبد الحمُد شسح كؼس الىدي ىـس :( 

 , وإعساب اللسآن وبُاهه:1/2/627, ودزاطاث ألطلىب اللسآن: 284ىـس : زصف املباوي:, وٍ   4/234( الكخاب: (5

6/291 . 

6)  ً  . 369, ومغني اللبِب:  595ىـس : الجنى الداوي:( 

7)  ً مع الهىامع: 4/1897,وازحشاف الظسب: 284املباوي:ىـس : زصف (   . 2/222,َو

8)  ً  ) 
 
, وشسح  369, ومغني اللبِب:4/1897, وازحشاف الظسب:3/179, 2/157صىل في الىدى:ىـس : ألا

ذ: مع الهىامع: 1/711الخصٍس  . 2/222, َو

9)  ً مع الهىامع:2/1192امللخصد:كخاب ,  و 315ىـس :  البغدادًاث:(  ىاء الجملت العسبُت, د. مدمد , ب 2/222, َو

 . 214خماطت عبد اللؼُف:

11)  ً   369, ومغني اللبِب:  255ـــــــــــ  2/253ىـس : الخصائص:( 
 
 . 1/2/626طلىب اللسآن:, ودزاطاث أل

11)  ً ُت كخاب ىـس : (   . 199:ألاَش

12)  ً  . 2/1192امللخصد: كخاب ىـس : ( 

13)  ً , ومغني  594, والجنى الداوي:3/231, وشسح السض ي على الكافُت: 4/111:  )ابً مالك( ىـس : شسح الدظهُل( 

ذ: 369اللبِب:  مع الهىامع: 1/711, وشسح الخصٍس  . 2/391, وخاشُت الصبان: 2/222, َو

14)  ً مع الهىامع: 369ىـس : مغني اللبِب: (   . 2/222, َو
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مظظملصمًلمملمعمملٍضمصضملٌؾمممل""دّلموظل م))إذا:مصعملممللم,بنيمادلذػؾنيموضدمحمملولمابـمعمملظؽماظؿقصؿملؼ ممممممم

موجقًبمملمعسملكمصؿملؼملمملمؼعملؿسمللمحرفمأوماظرملرط,معضملؽملكمصؿملفم"إذ",ممبضملؽملكمزرفمصؾملقمكوعضملؽمًل

م.م(1)ظقجقب((

مؼغملـمعـمأعٍرممممممم م)دّلموعؾملؼملممل ماظربطمواظؿضملػملؿملؼصكملِن متقملديموزؿملظملهمل مذرطمشريمجمملزم مأداة بنيممممل(

م.م(2)معبػملهملماظرملرطموجقابفمعبػملؿني;

ضممللماظظملراءميفمصعملدممك,مملموعضملؽمًلظظملصمًلمأعمملمجقابؾملمملمصعملدماتظملؼماظؽملققؼقنمصؿملفمسػملكمأغفمعمملٍضومممممممم

:مؼعملؾمٕ)):مؼػقددقرةمػ چڦ  ڦ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ضقظفمتضملمملظب:

مصػملؼمٍلمملمؼ فقزموضد.مأتؿملؿفمأتمملغلمصػملؼمٍلمملم:طعملقظؽمعمملٍضمبظملضملٍؾمإالمؼفملتلمالماظغملالممَصلموعـػملف.مؽملمملجمملدَظ

م:م))واظضملربصعملممللم,ػذاماظشملربيموارتسملك,م(3)س ػملؿملف((مَأَثنملمأضؾػملومل:مَضممللمطفملغفمسػملؿملفمأثنمُلمأتمملغل

ذػنملمابـموم,(4)ضؼملومل"((مضمملممدلممل:م"ؼعملقظقنم,مبمملٍضمإالمعمملٍضمصضملٌؾموظؿملؾملمملمإذا"مدلَّممل"مت ؿ ػملعملَّكمتغملمملدمال

مػقددقرةمبـملؼهملمظذظؽمذبلءمجقاَبؾملمملمصضملػمًلمملمعسملمملرًسمملمربؿًفمملممصفملجمملزمعؿمملبضملهملماظظملراءمابـمسزملظملقرمإظب

م.(5)مادلمملرمذطرػممل

ممممممممممم مابـمعمملظؽمصعملدمحمملولماظؿظملزملؿملؾميفمأمنمملطمجقابؾملممل مؼغملقنمعبػملهمًلمفملجمملزصأعممل ممسؿملهمًلإمأْن

 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ  بذمل)إذا(ماظظملفمملئؿملهملمسبقمضقظفمتضملمملظب:معلؾقضهمًل
چ  بذمل)اظظملمملء(مسبقمضقظفمتضملمملظب:مأومعبػملهملمإمسؿملهملمعلؾقضهملمأومصضملػمًلمملمعسملمملرًسممل,مم,ؼاألسرافدقرةمػ

نمعـممملظعملؼملدقرةمػ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ        ۀ  ۀ       ہ  ہ   

ماظؽملققؼقنوتفملِوم,(6)ؼ23اآلؼهمل: ماآلمل ميفمػذه متدخؾ مال م)اظظملمملء( م;ألٍن ماجلقاب محذف مسػملك ؼهمل

م.(7)مجقابم)دّلممل(

                                                           

 ٍىـس :, و  4/111:)ابً مالك(( شسح الدظهُل(1
 
 . 1/2/627سآن:طلىب اللدزاطاث أل

2)  ً  . 214بىاء الجملت العسبُت:و ,  595, والجنى الداوي: 4/1896, وازحشاف الظسب:284ىـس : زصف املباوي:( 

ىـس : دزاطاث ألطلىب اللسآن: 2/23:)الفساء( ( معاوي اللسآن(3  . 1/2/631, ٍو

 . 15/416( حامع البُان : (4

5)  ً مع  371ىـس : مغني اللبِب:(   2/222الهىامع:, َو
 
, ولم أكف على زأي ابً  1/2/629طلىب اللسآن:, ودزاطاث أل

 في شسح الجمل, وامللسب, ومشل امللسب.َرا  عصفىز 

6)  ً مع الهىامع:4/111:)ابً مالك(ىـس : شسح الدظهُل(  زس أ, و  1/2/672زاطاث ألطلىب اللسآن:, ود2/222,  َو

 . 129:اللسآن واللساءاث 

7)  ً ان في علىم اللسآن :  174للبِب: ىـس : مغني ا(  مع الهىامع: 4/384, والبَر ,  11/114, وزوح املعاوي:2/222, َو

 
 
 . 297ــ2/296, والىدى الىافي: 1/2/631طلىب اللسآن:ودزاطاث أل
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ممملظظملصمًلمعمملٍضمصضملٌؾمصعملمملل:م))وؼػملؿملفم,اظرضلمسػملكمعمملمأدظبمبفمابـمعمملظؽمعـمضؾػملفوٕمؼزدممممممممممم

م,"اظظملمملء"مععمأوم(...)مادلظملمملجفملةم"إذاذمل"بمععملروغهمل مسؿملهملإمعبػملهملمأومطذظؽممملأؼسمًلموجقابفموعضملؽملك

م.(م1)ممل((عسملمملرًسمؼغملقنموضدم,"اظظملمملءذمل"بممملععملروًغممملعمملضؿمًلمطمملنمورمبممل

م          مذمل مصضملؼملدوا مإظبمتفملوؼؾماظؽملصماظغملرؼؿمسػملكماحلذفموٕمؼرتِضماظؽملققؼقنمػذا طضملمملدتؾملؿمذمل

ماظظملضملؾمادلسملمملرعمسػملكمادلمملضلمبؿفملوؼؾم)جمملدظؽملممل(,مأومؼغملقنماجلقابم)جمملءتفم واظؿعملدؼرم,مصقؼملػملقا

موُت معملِداظؾرملرى( مربم(اظقاو)ر مصضملؾ مبؿعملدؼر مأو مزائدة, مأٍغؾملممل ماجلقابسػملك مػق مؼغملقن م,ذوف

 .م(2)مضؾؾمصبمملدظؽملممل(واظؿعملدؼر:م)َأ

مملممملمظظملصمًلسػملكمورودمجقابم)دّلممل(مإالمعمملضؿمًلمقاأشػملنملماظؽملققؼنيمٕمؼعملظملمممأِنؼصملؾملرممممملمتعملِد         

مملمسػملؿملفمعـمعزملمملدرمإظبمذبؿملؽفمعسملمملرًسمملمعؽملظملؿمًلمرملريوامحبلنملمعمملموضظملومُلوعضملؽملكميفماألشػملنملم,مصػملؿمُؼ

ؾملؿمأوجؾقاميفمماظرملرطمادلسمللميفماظػملظملظموادلضملؽملكموجضملػملقامبذمل)ٕ(مذملموإنمطمملنمػقمعمملضؿمًلمملمبمملدلضملؽملكمذملمظغملؽمٍل

م.اجلقابمعـػملفم

,م(3)كميفمجقابؾملمملمػقمعمملمتذطرهمعزملمملدرماظػملطملهملمواظؽملققمواظؿظمللريصمملذرتاطمادلسمللمظظملصمًلمملموعضملؽمًلممممممم

صعملمملل:م))وجقابمم,)ٕ(ذملعسملمملرًسمملمعؽملظملؿمًلمملمباجلقابممورودمجقازمسػملكمأنمأبمملمحؿملمملنمزادمسػملكمذظؽ

مصضملٌؾ موعضملؽمًلظظملصمًلمعمملٍضم"دّلممل" مبذمل"ٕ"((ممل معؽملظملل معسملمملرع مأو مبذمل"عممل" معؽملظملل مأو مأِغم,(4)ك, مسػملك ٕمف

مالمماظضملربمذضملرهمأومغـره.ؼلؿرملؾملدمهلذاماظسملربمعـماالدؿضملؼملممللمعـمط

إذمضممللممم,ؼقملطدمعمملمذطرهمأبقمحؿملمملنمبغملالممأعريمادلقملعؽملنيميفمغؾمليملماظؾالشهملمإنماالدؿداللممممممممم

(((ميفمعلفملظهملماظؿقغملؿملؿم:م)ـَامُغَقؽَِّؿمَأِنمإَظكمَاْظَؼِقُممَدَساَغامَظٖؿامَو ـَ ـِمَظِؿمَاْظُؼِرآَنمَبِق مَاْظَػِرؼَؼمَغُؽ

ـِمَاْظُؿَؿَقظَِّل م.م(5)((َتَعاَظكمدؾقاغفمومَاظؾَّٔفمٔطَؿأبمَس

                                                           

 . 3/231( شسح السض ي على الكافُت: (1

2)  ً ب إعساب اللسآن: 1/371اللسآن:,ومشكل إعساب  66ــــــ  3/65ىـس : معاوي اللسآن وإعسابه:(  ـــــــ  2/23,والبُان في غٍس

24  . 

3)  ً ب إعساب اللسآن: 1/371, ومشكل إعساب اللسآن:3/66معاوي اللسآن وإعسابه:ىـس : (   2/23, والبُان في غٍس

ان في عل 6/185, والبدس املدُؽ: 2/718, والخبُان في إعساب اللسآن: 18/376,ومفاجُذ الغُب : ىم , والبَر

, وزوح 2/278وإلاجلان في علىم اللسآن: , 9/4452, وجمهُد اللىاعد:371, ومغني اللبِب: 4/385اللسآن:

ىن واللسآن:298ــ2/296,  والىدى الىافي:  6/311املعاوي:  . 61, والىدٍى

 . 1897/ 4ازحشاف الظسب:  ((4

 .  8/113( شسح )املعتزلي( :(5
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(مؼرؼدمبؿملمملنمأػؼملؿملهملماالحؿغملمملمماإلعمملمم)مؼلؿصملؾملرمػذامادلعملشملعمعـماخلشملؾهملماظرملرؼظملهملمأِنممممممممم

مـمؼلؿؽملشملعملفيفمذظؽمإظبمع مع ,مسػملكمأنمُؼرج واظؽملزاسمملتمإظبماظعملرآنماظغملرؼؿميفمحؾماخلزملقعمملت

اظؽملؾقؼهملماظرملرؼظملهملمصؾمللمترعبمملنمطالممآمبلؽمٍلؿفم(م)ربؼملدموؼظملؾملؿمععملمملصدهموػقماظردقلماظغملرؼؿ

فمؼضملمملرضمتضملمملظب,مصمملإلعمملممإمنمملمرضلمبؿقغملؿملؿماظعملرآنمهلذامادلضملؽملكمراصضمًلمملمبذظؽمذؾؾملهملمعـمؼصملـمأِغ

ماظعملرآن مأصزملقومْل(1)ماظغملرؼؿمحغملؿ معممل موػذا مادلزملِدمفسؽملم, مغغملـ...( مٕ ماظرملرط) مجقاب رةمعبػملهمل

(مإظبمادؿضملؼملممللمػذاماظسملربمعـماجلقابموػلمحرفمغظمللموجزمموضػملنمل,موإمنمملمسؼملدم)مبذمل)ٕ(

ضقةموتقطؿملد,موػذامعؽملمملدنملمظػملؼملعملمملمممعـممملمصؿملؾملمملمملمسؼمٍلصسملػمًلم(2)نم)ٕ(متدّلمسػملكماظؽملظمللمادللؿؼملر;مأل

ف,موظقمضؿملؾمدُظسػملكمغؾمليملماظعملرآنماظغملرؼؿ,موالمشرومصؾملؿمَسمادلضملزملقعنيموعمملمصؿملفمعـمادؿؼملرارماألئؼملهمل

.مم(3)سػملكمغظمللمادلمملضلماظعملرؼنملمعـماحلممللمألغؾملمملمتدّلمسػملكمػذامادلضملؽملك;مؼؼ...(مدلمملمدِلاظظملرمملمؽمٍل)عمملمُط

م;أؼسمًلمملمػذاماالدؿضملؼملممللمدأعمملماظعملؿملمملسمصؿملضملسمُلوػذامعـمجؾملهملماظدالظهملمواظضملدولمعـمتضملؾريمإظبمآخرم,م

م.(4)(ٕ)أومم(عممل)بذملفمملبم)ظق(,مو)ظق(ممممملمصبقزمأنمُتذمل)دّلممل(مبمإذمإنمدؿملؾقؼفمضرن 

ماظؽملققؼهملمبمملظعملقل:مممممممم مإظبمتضملدؼؾماظعملمملسدة امجيقزمأنمؼردمجقاب)دلا(مصعًؾشبػملصمعـمػذا

م(.)يفمطالمماإلعاممسؾلمم)مل(مظقرودمذظؽـعضارّسامعـػّقامب

م

 
م

 

   

 
 
 

                                                           

 . 128ــــــــ ــــ3/127ىـس : شسح )البدساوي( :( ً(1

 .4/162: معاني النحو:ًىـس (2)

 .167ـ4/165:معاوي الىدىو , 8/117:)ابً ٌعِش(: شرح املفصلًىـس (3)

 . 3/1639ًىـس: شسح الكافُت الشافُت: (4)
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  املسألخ
م
 األوىل: استعمبل )أفعل( التفضٍل م

 
 فًٍ: ب ل تفبضل

مبفملِغمف سِر      ماظؿظملسملؿملؾ م)أصضملؾ( موصٌػاظؽملققؼقن مسػملكممف مظػملدالظهمل م)أصضملؾ( موزن مسػملك ُؼزملمملغ

م:,موضدماذرترقامصؿملفمعبػملهملمذروط(1)ذؿملؽنيماذرتطمملميفمصظملهمُلمعمملموزادمأحدػؼملمملمسػملكماآلخرمصؿملؾملممل

مثالثؿمًلمأْن ماظظملضملؾ مذبرًدؼغملقن موعؿزملرِّممل مضمملبػمًلممملًصا, مسػملك معؽملف ماظقصػ مظؿملس مظػملؿظملمملوت, أصضملؾم)ممل

معـؾًؿتمملعًٍم,(الءضمْلَص معؾممل مظػملؼملضملػملقمؽملؿمًلممل مصضملؾم,ممل مصؿملطمل (2)ظف مبزملقغ مادلؿضملػملعملهمل مغظمللؾملممل ماظرملروط موػل لمؿ ,

م  اظؿضملفنمل.

                                                           

ىـس  : هخائج الفكس: (1  ً ذ:   3/447, وشسح السض ي على الكافُت:  318ــــــــ 317(  , والىدى  2/92, وشسح الخصٍس

 . 3/395الىافي:

ىـس : شسح ابً علُل: (2  ً مع الهىامع:269-2/268, وشسح ألاشمىوي: 3/174-175(  , والىدى الىافي : 3/316, َو

ــ  3/316  . 317ـــــــ
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ٕمؼلؿقَفماظظملضملؾمتػملؽماظرملروطمجلءممبزملدرهمعؽملزملقًبمملمسػملكماظؿؼملؿملؿملزمعلؾقًضمملمبذمل)أصضملؾ(ممصكملْنممممم

مظعـمذظؽمسـماظضملربمصكملغفمُؼقظمَلمذلءمع ُدؼمَلم,مصكملْن(1)اظؿظملسملؿملؾمعـمصضملؾمادؿقصكمذروطماالذؿعملمملق

عقًتمملمعـممأصفُعمربؼملد:معـػمًلمملماظعملقلمسػملؿملف,مصؿملفقزمزائدموصػمرؼد ُأمإذام,إال(2)سػملؿملفمُؼعملمملسموال

زماظؿظملسملؿملؾمعؽملفمضُطمبشملرؼؼمطمملنماظظملضملؾمجمملعًدامأومشريمضمملبؾمظػملؿظملمملضؾمصػملؿمصُبمأعمملمإذام,مم(م3)مزؼُد

م.(م4)ومشريمعؾمملذرعؾمملذرمأ

مميِّممم       مصػملؿ مواهلالك, مواظظملؽملمملء مادلقت مسػملك ماظؿظملمملضؾ مسدم مدالظهمل ماظؽملققؼقن مضزملر ػملقاموضد

مادلضملمملغل ماظؿظملمملوتمإالمبؾملذه مسدم موسػمّل(5)دللفملظهمل ماظؿظملسملؿملؾمعـم, ماعؿؽملمملع مالػملقا متػملؽماظدالالتمبفملغف

م6)بضملضمسػملكمصمملسػملؿملؾملمملمظؾضملضمصؿملؾملمملمعزؼهمل موبضملدم( مؼعملقمماظذيماألدمملسمؼؽملؿظمللمادلظملمملضػملهملمضؾقظفم.

م.(م7)حمملالتفمأشػملنملميفماظؿظملسملؿملؾمسػملؿملف

صضملؾ(ماظؿظملسملؿملؾماظقاردمسػملكمخالفمعمملموضضملقامعـمذروطمسػملكمغبػملقام)أاظؽملققؼنيمضدممإِنممممممم

م8)اظرملذوذ ذملمإظبمذبلءم)أصضملؾ(ماظؿظملسملؿملؾممممملمالممعمملمارػملضملومُلمذملميفمحدودواريرملغؾملؿمٕمُؼ,مسػملكمأ(

مطمملن موإن محؿك مصؿملف موطفملٍغذذوًذمذظؽمتظملمملضؾ متقملؼِّا, مذقاػد مسػملك مؼعملظملقا مٕ ميفؾملؿ مػذا طالمممد

مغـًرام.موأاظضملربمغصملؼمًلمملم

                                                           

ىـس : املفصل :(1  ً , وأوضح 1/425, واللمدت في شسح امللحت: 1122-2/1121, وشسح الكافُت الشافُت:232( 

ذ:, 3/175, وشسح ابً علُل:  3/236املظالك:   . 2/94و شسح الخصٍس

ىـس  : جىطُذ امللاصد: (2  ً  )2/933 . 

3)  ً ذ: 2/898ىـس :  املصدز هفظه:(  مع الهىامع: 2/74, وشسح الخصٍس  . 3/319, َو

ىـس  : الىدى الىافي: (4  ً  )3/396 . 

ىـس  : (5  ً , 3/236وأوضح املظالك:  , 1/423ح امللحت:,واللمدت في شس  1122ــــــ 2/1121شسح الكافُت الشافُت:( 

ذ:, و 2/269,وشسح ألاشمىوي: 2/733, وشسح شروز الرَب)الجىحسي(: 3/175وشسح ابً علُل:   2/71شسح الخصٍس

م خظين , وغ3/349والىدى الىافي: ب ههج البالغت ,أطبابه, أهىاعه, جىزُم وظبخه, دزاطخه, د. عبد الكٍس ٍس

 . 215الظعداوي:

ىـس  :(6  ً ذ: 2/895جىطُذ امللاصد: (   . 3/349, والىدى الىافي: 2/71, وشسح الخصٍس

ىـس  : شسح الكافُت الشافُت: (7  ً  . 3/396, والىدى الىافي: 2/1121( 

, وجىطُذ 2/1122وشسح الكافُت الشافُت: ,233ــــــــ232واملفصل:, 115ـــــــــ1/114( ًىـس : ألاصىل في الىدى:(8

 .2/933امللاصد:
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ـؾوملمخالفمعمملمذػنملمإظؿملفم(ميفمغؾمليملماظؾالشهملمُؼاظؽملصملرميفمغزملقصمطالمماإلعمملممسػمللم)مإِنمممممم

إذمجمملءم)أصضملؾ(ماظؿظملسملؿملؾممممملمالمتظملمملوتمصؿملفمأومتظملمملضؾميفمأطـرمعـمم;اظؽملققؼقنميفمػذهمادللفملظهمل

عهملموظؿملسمىمظػملقغملؿمبنيماأُلصؿملؾملمملمصظملهملمعـمؼؿزملٍدم(ميفمخشملؾهملمؼذطرعقضع,معـمذظؽمضقظفم)

ـِمَؼِعَؾُؿمٔظَؿامٔبٔفمٔاْطَؿَؿَؿمَأِعْرمَسَؾِقٔفمَأْزَؾَؿمِإِن)):مظذظؽمبفملػٍؾ ـِمَتِصُرُخمَغْػٔلٔفمَجِفِؾمٔع مَضَضأئٔفمَجِقِرمٔع

ـُِفمَاْظَؿَقاِرؼُثمَتَعٗجمَومَاظدَِّعاُء ـِمَاظؾَّٔفمِإَظكمٔع مٔصقِفِؿمَظِقَسمُضالَّاًلمَؼُؿقُتقَنمَومُجٖفااًلمَؼٔعقُشقَنمَعِعَشٍرمٔع

ـَمَأِبَقُرمٔدْؾَعٌة ـَمَثَؿـًامَأْشَؾكماَلمَومَبِقعًامَأِغَػُؼمٔدْؾَعٌةماَلمَومٔتاَلَؤتٔفمَحٖؼمُتٔؾَلمِإَذامَاْظٔؽَؿأبمٔع مَاْظٔؽَؿأبمٔع

ـِمُحرَِّفمِإَذا م.(م1)((َعَقأضٔعٔفمَس

ظػملقغملؿمواظعملسملمملءمبنيماظؽملمملسماخؿؿؿمخشملؾؿفمبمملظرملغملقىممونـمؼؿزملِدػماإلعمملممع صؽمِلمبضملدمأْنممممممم

مادلؿرملؾِّ مػقملالء معـؾ معـ متضملمملظب مآ محؿملمملَتإظب ميف مبمملظسملالل مصقصظملؾملؿ مبمملظضملػملؼملمملء, مطػملخملؾملني مطؼملمملمؾملؿ ؾملممل,

رتمسؽملفماجلؼملػملهملموػذامعمملمسِؾم,ػقائؾملؿمملمؼؽمللفؿمععمرشؾمملتؾملؿموأبفملغؾملؿمؼرؼدونمضرآًغمأؼسمًلمملموصظملؾملؿ

مُحؼمَلصؿملؼملمملمؾملؿمؼضملؿعملدونمبمملظغملؿمملبماظظمللمملدمواظغمللمملدم)ظؿملسمصؿملؾملؿمدػملضملهمل...(أيمإِغ سػملكماظقجفممؾ إذا

فمرِّونمصؿملفماظلػملضملهملماظرائفهملمادلرشقبهملمإذامُححنيمؼر مسػملكلمسـمررؼؼماظقحل,ماظزملقؿملحمادلؽملٍز

معقاضضملف مبػملظملصملؿ (2)سـ مذظؽ مسػملك م)أ,داًظممل متموػؼملممل,و)أغظملؼ(,بقر(ل ماظمدالنطػملؼملؿمملن مؿظملسملؿملؾسػملك

اظـمملغؿملهملمم,واذُؿعملوملوظبمعؽملؾملؼملمملمعـماظظملضملؾم)بمملرماظرمللءمؼؾقر(ماأُلموملعملاذُؿم,وزن)أصضملؾ(ألغؾملؼملمملمسػملكم

م.)غظملؼ(ماظظملضملؾمعـ

مأِنممممممم مسػملك ماظؿدظؿملؾ مأجؾ متؽملموعـ مو)أغظملؼ( م)أبقر(, مؿاظغملػملؼملؿني مإظب مظطملقؼنيمؼملؿملمملن جذرؼـ

مملظضملقدةمإظبمعمملمضمملظفمأربمملبمبمملمؼملاظقضقفمسػملكمحعملؿملعملؿؾملمعـمالبِدمؼدالنمسػملكمسدمماظؿظملمملضؾمواظؿظملمملوت

األصؾميفماجلذرماظػملطملقيم)بقر(مػقماهلالكممعملدمذػنملماظػملطملقؼقنمإظبمأِنصممل,مؼملاظػملطملهملموادلضملفؼملمملتمصؿملؾمل

دم,مومممملمؼقملطخمل(4),مسػملكمأغؾملؿمغبػملقامعضملؽملكماظغمللمملدمواظظمللمملدمصؿملفمسػملكماجملمملز(3)واظغمللمملدمواظظمللمملد

                                                           

 . 1/284شسح )املعتزلي( : ( (1

2)  ً  .3/249,261,  ومنهاج البراعت)الخىئي( : 1/318ىـس : شسح )البدساوي( :( 

3)  ً )بىز( ,  598-2/597, والصحاح:)بىز(15/191, وتهرًب اللغت: 1/314: الصاَس في معاوي كلماث الىاضىـس : ( 

)بىز( ,  1/282)بىز( , وأطاض البالغت: 11/331)بىز( , واملدكم واملدُؽ ألاعـم:  1/316ومعجم ملاًِع اللغت: 

ب الحدًث وألازس:  )بىز(. 4/86)بىز( , لظان العسب : 1/161والنهاًت في غٍس

4)  ً جذ: مدمد باطل عُىن  )بىز( , وأطاض البالغت, الصمخشسي,152اللسآن:   ألفاؾىـس : مفسداث ( 

ب و )بىز( , 1/82الظىد:  . 5/189عساب اللسآن وبُاهه: إ, و  1/65الفُىمي : الشسح الكبير,املصباح املىير في غٍس
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م)بقر(عضملؽملك)اهلالك( معمملدة مصسملػمًلميف مُذذمل مسؼملممل مأِنممل مذمل مَدمطر م)اهلالكمابـ مبمملب ميف مجضملػملؾملممل ؿملده

  ائ  ائ  ائچ  :عضملؽملكماهلالكمغبؾمادلظمللرونماظظملضملؾم)تؾقر(ميفمضقظفمتضملمملظب,موسػملكم(1)وأصضملمملظف(

 .(م2)ؼصمملرردقرةمػ چ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ

متعملِدمظدِيمؾؿقزمِلؼ        سػملكماهلالكمواظغمللمملدمواظظمللمملدم,مم)بمملرمؼؾقر(مؼدلاظظملضملؾممممأِنممممل

مصرط:م:م))اظؾ ق ارصعملممللم,مملمبنيمػذهماظدالالتؽملقًؼصبدمجمملعضمًلمملمعضملمحمملولماظراشنملماألصظملؾملمملغلمأِنو

مسـمبمملظؾقارمسٍؾرم-صلدمحؿكمطلد:مضؿملؾمطؼملمملم-اظظمللمملدمإظبمؼقملٍديماظغمللمملدمصرطمطمملنمودّلمملماظغمللمملد,

م(3)اهلالك(( مأِن. مسػملك مغلؿدل مميؽملعمموبؾملذا مممممل مادلضملؽملك موػذا ماهلالك, مػق م)بقر( ميف األصؾ

م ماذؿعملمملق مبقاًرا,م(أصضملؾ)اظؽملققؼقن مؼعملمملل:أطـر مأن معؽملف مصمملظعملؿملمملس معؽملف, ظغملـمماظؿظملسملؿملؾ

مطؽمٍل()اإلعمملم مغػملؿؼملسمسذًرضمملل:م)أبقر(,موإذا مادلضملؽملكموػذامممل مظػملؽملققؼنيميفمسدممإذمملرتؾملؿمهلذا ا

عؽملؾملؿممل الدؿملؼملمملمعـمُسؽمَلواحماظؽملؾمليملمٍركمطالمماإلعمملم,مصكملنمُذاالذؿعملمملقمسػملكمصرضمسدمموضقصؾملؿمسػمل

يفمحدودمعمملممذظؽمؾملؿمٕمؼذطرواذمملرةمإظبمذظؽ,مظغملؽمٍلبكملؼرادمضسملمملؼمملماظػملطملهملمواظؽملققمطمملنمسػملؿملؾملؿماإل

م.ارػملضملومُل

ام(مذطرمادلظملسمِلؾمسػملؿملفمذبروًراإلعمملمم)موضقعمعضملؽملكماظؿظملسملؿملؾميفم)أبقر(مأِنؼضملٍززمومممملممممممممم

اظلػملعمتؿظملمملضؾمموالمذؽميفمأِنم,سػملكمادؿضملمملرةمظظملظم)اظلػملضملهمل(ماظغملؿمملب(,مزؼمملدًةبذمل)عـ(موػقم)عـم

ػقممقيػمَليفماظؽملصماظضمل مادلضملؽملكمادلرادمِناحماظبمأٍرواظظمللمملد,موهلذامذػنملماظرمّلمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملميفماظغمللمملد

مصكملِنم,(4))أطلد( ماظعملرائـمتدّلمطِؾموهلذا سػملكمإرادةمعضملؽملكماظؿظملسملؿملؾ,موظقمٕمؼغملـمعضملؽملكممػذه

مجمملئًز مُؼاظؿظملسملؿملؾ معزملدر متعملدؼر مإظب مواظػملطملقؼقن ماظؽملققؼقن مجلفمل مدلممل معضملؽملك)اظؾقر( ميف مسػملكما ؽملزملنمل

اممملمزائًدعلؾقًضمملمبذمل)أصضملؾ(ماظؿظملسملؿملؾمعـمصضملؾمادؿقصكماظرملروط,مصؿملؼملمملمإذامأرادواموصظمًلؼفملتلماظؿؼملؿملؿملزم

     م.ذظؽسػملؿملفمطؼملمملمعِرم

                                                           

1)  ً  . 2/76ىـس : املخصص: ( 

2)  ً  .17/43, وامليزان: 8/243مجمع البُان:و ,21/463ىـس : حامع البُان:( 

 . 7/216, وزوح املعاوي: 7/113ىـس : الدز املصىن:وٍ   )بىز( , 152اللسآن : ألفاؾ( مفسداث (3

4)  ً   . 2/236, وفي ؿالل ههج البالغت:  7/322بهج الصباغت:, و  9/61الخىئي( :منهاج البراعت) ىـس : ( 
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مادلؿعملدِّممممممممم مأؼسمًلواظغملالم م)أغظملؼ( مسػملك مؼؽملشملؾؼ مصكملنٍ م متمممل ماظرمللءماغعملشملمملعمسػملكمدّلعمملدة)غظملؼ(

عمملظف,مموذػنملماصؿعملرم:أيماظرجؾ,مغ ظمَلد مموَأغظمَلؼ مِإذامغ مملصؼ,مَصؾمُلق مَغظملمملضممًلماظشملضملمملممف,موعؽملفمغ ظمَلؼ وذػمملَب

مغظملقًضمملماظدابهملموغظملعملومل م,(1)ؼعملػموالمؼغمللدمصالمميسمللمفأِغموذظؽمممل,غظملمملًضماظلضملرموغظملؼمعمملتومل,:

مؼ معضملمملغلأِغمؿسملحوبؾملذا ماظب مترجع مأادلقمؾملممل ميف مذؽ موال مواالغعملشملمملع, مواظؽملظملمملد معضملمملٍنِغت عؽملعممؾملممل

م.هملمسدمموضقعماظؿظملمملضؾمصؿملؾملمملصضملؾ(ماظؿظملسملؿملؾمعؽملؾملمملمحبٍفاظؽملققؼقنمذبلءم)أ

مممممممممم ػملؿموادعمتعملمملنمظػملطملهملموعضملمملغؿملؾملممل,موَس(مبمملمميؿػملغملفمعـمإ)مادلقملعؽملنيمأعرُيمادؿشملمملعوبؾملذا

ماظؿضملؾري بفملدرارػمملم مأشظملػمَلموبالشؿؾملمملموصزملمملحؿؾملممل موػقمعممل مقافماظؽملققؼقنموٕمؼؽملزمٍلسـماظؿظملمملضؾمصؿملؾملممل

م.ميفمحدودمعمملمتؿؾضملومُلمسػملؿملف

مممممممممم متعملدم معممل مطؾِّ مإظب معـوادؿؽملمملًدا ممالبد ماظؽملققؼهمل مظػملعملمملسدة متضملدؼؾ مبمملظعملقلتعملدؼؿ جيقزم:

موػلمععاٍنمماظؾالشة.ظقرودمذظؽميفمغفجمعـمأصعالمادلقتمواظػـاءمماذؿؼاقم)أصعؾ(ماظؿػضقؾ

مم.مسؾكموصؼمعؼقظةماظـققؼنيماالمتػاضؾمصقف

م

 الثبوٍ لخاملسأ
 
 والتقسٍم:  خ: وزود الفعل )صبز( مبعىن السد

همدؿملؾقؼفميفمعبػملهملماألصضملممللممسؿملهملمذطر ؼدخؾمسػملكماجلؼملؾماإلقادخماظظملضملػملؿملهملم)صمملر(معـماظؽمِل      

ماظيتمالمتلؿطملينمسـماخلربموعمملدام,م,م)طمملن م(2)وظؿملس( م, مسػملكمأِنضد ماظؽملققؼقن عضملؽملمملهمماتظملؼ

م.(م3)لمعـمحممللمإظبمحممللاالغؿعملممللمواظؿقٍق

مؼفملتلمممممممم مأؼسمًلمملموضد م)صمملر( متمملًعمملماظظملضملؾ مصؿملغملقن مواغؿعملؾ( م)جمملء مؼضملؿملش:مم,مبضملؽملك مابـ ضمملل

أؼسمًلمملمطعملقظؽ:مصمملرمم"جمملء"مصؿؿضملدىمحبرفماجلر,موتظملؿملدمعضملؽملكماالغؿعملممللم))وضدمُتلؿضملؼملؾممبضملؽملك

                                                           

1)  ً  )هفم(. 5/454)هفم( , ومعجم ملاًِع اللغت: 4/1561)هفم( ,  والصحاح : 2/967ىـس : حمهسة اللغت :( 

2)  ً ه:  263, واملفصل: 1/45ىـس : الكخاب: (   . 25, والىىاسخ في كخاب طِبٍى

3)  ً , وشسح الكافُت  2/75ًظاح في شسح املفصل:, وإلا   7/113:)ابً ٌعِش(, وشسح املفصل  266ىـس: املفصل: (

, وازحشاف   4/193,  وشسح السض ي على الكافُت: 1/416, وشسح حمل الصحاجي)ابً عصفىز(:  1/388الشافُت:

  3/1179وجمهُد اللىاعد:,  1/268, وشسح ابً علُل: 3/1156:الظسب
 
والىدى  ,  1/219شمىوي:, وشسح ألا

 . 1/213, ومعاوي الىدى :  1/556الىافي:
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ضػملومل:مقمحلمصمملئرمظػملزوال,مصؾملذهمظؿمللوملمداخػملهملمسػملكمعبػملهمل,مأالمتراكمظمزؼدمإظبمسؼملروم,موطّؾ

طؼملمملمادؿضملؼملػملقام"جمملء"ممبضملؽملكمم"جمملء"زؼدمإظبمسؼملروم,مٕمؼغملـمطالًعمملموإمنمملمادؿضملؼملمملهلمملمػؽملمملممبضملؽملكم

معمملجمملءتمحمملجؿؽ ميفمضقهلؿ: معمملصمملرتم"صمملر" مأي: مػذام,(1)((, اظرضلممادلضملؽملكمأؼسمًلمملموأطد

:مغمملضزملهملمطمملغوملمإذاموعضملؽملمملػمملمتعملدم,مطؼملمملمهملتمملٍعمطمملغوملمإذامعضملؽملمملػمملمػذام"ظالغؿعملممللموصمملر"م)):مصعملمملل

مؼغملقن:مؼزملريموعضملؽملكمؼـؾومل,مٕمأْنمبضملدمخربػممل,معسملؼملقنمثؾقتمصؿظملؿملدمؼغملـ,مٕمأْنمبضملدمطمملن

دقرةمػ چڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ     چ ضقظفمتضملمملظب:وعؽملفمم,(2)((ؼغملـمٕمأنمبضملد

م.(م3)ؼ53عـماآلؼهمل:ماظرملقرى

شريمعضملؽملكمذامجمملءمغمملضزمًلمملمظػملظملضملؾم)صمملر(مصؿملؼملمملمإذملمماظؽملققؼقنمذملميفمحدودمعمملمارػملضملومُلمؼذطروٕمممممم

مملميفمإرادةمؾملؿمجضملػملقامػذامادلضملؽملكمحمملطؼمًلؾمػذامصكملِغ,مودلمملمحتزمِلعـمحممللمإظبمحممللملمواالغؿعملممللاظؿقٍق

معضملؽملكماظؽملعملصميفم)طمملنموأخقاتؾملممل(.

لمعـمحممللمإظبمحممللمسػملكمواظؿقٍق)صمملر(مػقماالغؿعملممللمذمليفمأِنمادلضملؽملكماظرئؿملسمظوالمخالفمممممممم

ماظظملضملؾميفمغؾمليملماظؾالشهملمؼرصدماالدؿضملؼملممللماظػملطملقيممبضملؽملكمجدؼدمشريمأنماظؿؿٍؾ عمواالدؿعملراءمهلذا

مٔظؾَّٔفمَغْػَلُفمَغَصَبمَضِدم(ميفمبؿملمملنمصظملهملمادلؿعملني:))يفمضقءمضقظفم)مجمملءمذظؽل,مواظؿقٍقاالغؿعملممللم

ـِمَاْظُأُعقِرمَأِرَصِعمٔصلمُدِؾَقاَغُف م.(م4)((َأِصٔؾٔفمِإَظكمَصِرٍعمُطؾِّمَتِصٔقرِيمَومَسَؾِقٔفمَواِرٕدمُطؾِّمِإِصَداِرمٔع

مصعملدبذطرمغؿمملئيملمذظؽمؤمملره,ممع عـمصظملمملتمادلؿعملنيمذر مرمملئظملهمًلم()عمملمسرضماإلمبضملدمأْنمممممم

مُذ مع ٍرأصمملد مػق مصمملجملؿؾملد ماالجؿؾملمملد, معضملؽملك ماخلشملؾهمل معـ مادلعملشملع مػذا معـ ماظؽملؾمليمل ماح مؼعملقمـ

م)اظؿزملؿملري(مػؾملؽملمملمػقمرّدذملدظؿؾملمملماظؿظملزملؿملػملؿملهمل,مصمملدلرادمبصقهلمملمأومَأحغملمملمماظرملرسؿملهملمعـمُأمملدؿؽملؾمملطماألب

مممم.(5)مسملرورةماالجؿؾملمملدبمويفمػذامإذضملمملٌرم.ػملؿموعلمملئػملفمإظبمأصػملفمادلؿرملضملِّنملمسؽملفعـمصروعماظضمَلمصرٍعمطؾِّ

حمصِر,موػذامعمملمذمملػًدامظطملقًؼمملمسػملكمذبلءم)صمملر(ممبضملؽملكماظردموبؾملذامؼغملقنمػذاماظؽملّصممممممممم

مٕمإغفم:عملممللُؼمأْنموميغملـمبمملظعملؿملمملسمضممللمعـمبؾملذامؿيملضبمأنمبفمابـمابلماحلدؼدمضمملئػمًلممل:م))وميغملـ

                                                           

 . 214ــــ1/213ىـس: معاوي الىدى : , وٍ   7/113: )ابً ٌعِش(( شسح املفصل(1

 . 4/193( شسح السض ي على الكافُت: (2

3)  ً  . 1/213ىـس : معاوي الىدى : ( 

 . 6/363( شسح ) املعتزلي(:(4

, وجىطُذ  1/433في ؿالل ههج البالغت :و , 6/472: البراعت )الخىئي(منهاج و , 2/292: شرح )البحراني(: ىـسً   (5)

 . 2/15ههج البالغت:
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مػؾملؽملمملم(1)أصقهلممل((مإظبموردػمملماظضملعملػملؿملهملماظظملروعمدبرؼيملمأرادمبؾمذظؽمدِرُؼ ماظظملضملؾم)صمملر( ,أيمإٍن

إظبممعـمحمملٍلملمواالغؿعملممللسػملكمعضملؽملكماظؿقٍقمفدؿضملؼملمملظعملؿملمملسماظؽملققؼنيماظذؼـمضزملرواماظممملزبمملظظمًلجمملءم

م.محمملٍل

مؼضملسمُلموظضملؾممممم معممل ماظضمل د ماظؽملص ميف مواظؿعمللؿملؿ ماظرد مػمَلدالظهمل ماظدالقي ميف مورد مادلضملفؼملؿملهملمعممل ظهمل

مؼضملين مصؾملق موادلرجعمظػملفذر)صري(, م(2)ادلـملل مأْن, مؼؽملؾطملل ماظذي مأِن مأِنمذطر ُؼمسػملك اظذيممػؾملؽملممل

موحد  ماظظملضملؾ مظؿملس مادلضملؽملك مػذا مإصبمملد ميف مصَذأدؾملؿ مصؿملف, مورد ماظذي ماظلؿملمملق مبؾ لمؿ ظملصمَلظمطُره,

        عضملؽملكماظردم.حتزملؿملؾمعمملممػؼملمملمعـمدمملسدامسػملكمو)ماألصؾ(ميفمغصماإلم,)اظظملرع(
ممممممممم ماظرملقاػد مجمملءمقؼهملػمَلاظضمل وعـ معممل مذظؽ موصؿملهمُل سػملك م)ميف مع م(ظف مسػملكمإظب مؼلؿضملؼملػملف ـ

ـَامُاِحُدِرمُثٖؿاظزملدضمملت,مضممللمصؿملؾملممل:م)) ـَِدَكمٔاِجَؿَؿَعمَعامِإَظِق      م.(م3)((َاظؾَُّفمَأَعَرمَحِقُثمُغَصقِِّرُهمٔس
م   م)ُغزمل ؿملِّْرُه( مُعصمملظظملضملؾ مادؿضملؼملمملاًل ماإلعمملم مامكمملظظمًلمملادؿضملؼملػملف ماالغؿعملممللمظػملؼملضملؽملك موػق مظػملظملضملؾ ألصػملل

مػقمماحماظؽملؾمليملمإظبمأِنٍرلمعـمحممللمإظبمحمملل,مصعملدمأذمملرمُذواظؿقٍق عرادماإلعمملممعـماظؿزملؿملريمػؽملممل

م.,مأيمتعمللؿملؿمعمملمصبؿؼملعمظدىماظضملمملعؾموتقزؼضملفمسػملكمعلؿقعملؿملفم(م4)اظؿعمللؿملؿ

,مإذمأردصفماظلؿملمملقمواظعملرائـماحملؿملشملهملمبمملظؽملصمدالظهمَلماظؿعمللؿملؿميفمذمملػدماإلعمملمدممملمؼقملطخملوممممممممممم

مصعملمملل:)) معضملؽملكماظؿعمللؿملؿ, م(()مغ َؾؿملَِّفمُدؽمِلهمَلمو مَاظػملََّفمَطؿ مملَبمس ػمَلكمَظؽمل عمْلَلؼمل ؾمل مملبذطر معمملم  ,(5)( وػذا

ػدفماإلعمملممعـمتغملرارمعضملؽملكماظؿعمللؿملؿمواظؿقزؼعمدصعمماحماظؽملؾمليملمذاػؾنيمإظبمأِنٍرسددمعـمُذمُفحمَل

اظؽملمملسمبلؾنملممزؽملقنمودمملءتمصلدمضدمسؾملدهميفمطمملنماظزعمملنمٍنصكملم;ـمميـػملفؼمٍلسغظمللفمومسـمؽملهملاظصملخمل

م.(م6)مءْلاظظمَلمبفملعقالصمملتمعـمدؾعملفموادؿؽـمملرػؿمتزملٍر

م7)موح ؼمل ؾ ماظرملمملرحماظؾقراغلماظظملضملؾمػؽملمملمسػملكمعضملؽملكم)غ زمْلِرُصُف(ممممم أيمأْنمُؼزمْلر ف ميفمعزملمملرصفم,(

مآمبؾملممل,م مجمملٍرماظؿزملؿملريميفماظؽملصمِنذػنملماظلؿملدمسؾمملسمادلقدقيماظبمأمحنيسػملكماظيتمأعرغممل

                                                           

 . 6/369( شسح )املعتزلي( : (1

2)  ً  . )صير( 3/325ىـس : معجم ملاًِع اللغت: ( 

 2/32اللغت:. معجم ملاًِع خدزث الش يء إذا أهصلخه((واخدز مأخىذ مً كىلهم : )), 15/152( شسح )املعتزلي( : (3

 )خدز(.

4)  ً  .  19/9, ومنهاج البراعت)الخىئي( : 15/152شسح )املعتزلي( :  :ىـس ( 

 . 15/152( شسح )املعتزلي( :(5

6)  ً ــــــ19/19ومنهاج البراعت)الخىئي( : , 415-4/414شسح )البدساوي( : ,و 15/153ىـس : شسح )املعتزلي( : (   .  22ـ

7)  ً  . 4/12: البالغت ههججىطُذ و ,   415-4/414لبدساوي( : ىـس : شسح )ا( 
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ملمواالغؿعملمملل,موادلضملؽملكمحتقؼؾمعمملماجؿؼملعمظدىسػملكموصؼمعمملمؼراهماظؽملققؼقنمصؾملقمؼدلمسػملكماظؿقٍق

خرىمُأمإظبمحمملٍلماظؽملققؼقنمػقمحتقؼؾماظرمللءمعـمحمملٍلمذطرهاظذيممسػملكمأٍنم,(1)اظضملمملعؾمإظبمأػػملف

ؼملمملماجؿؼملعمبالمتطملؿملريمأومتؾدؼؾموظبمواحلممللمزبؿػملػميفمأعرماإلعمملمم,مصمملظؿعمللؿملؿمحمملصؾمَظشريماأُل

م.اظؽملمملسمسػملكمعلؿقعملؿملفمعـمعُؼفؼملعمثؿمؼقزٍ ,مأيمحتقؼؾمعمملم(م2)ويفمادللفملظهملمخالفمصعملؾملل

اظػعؾم)صار(ممبعـكمجيقزمورودمم:بمملظعملقلتضملدؼؾماظعملمملسدةممإظبمشبػملصممممملمتعملدممذطرهممممممم

مواظؿؼلقؿ مسؾل)ادؿـاّدماظرد ماإلعام مطالم ماىل ماظؾالشةا مغفج م (يف مسؾكموظقسمحمصقّر. ا

مذظؽمأصؾمععـاه.وإنمطانممإىلمحاٍلملمعـمحاٍلاالغؿؼالمواظؿقٓق

م

م

م

م

  املسألخ
 
 ( ثـ)على( :الثبلثخ : جىاش جس )حٍث

مم,موػقمعالز(4)أؼسمًلمملم,موضدمؼردمظػملزعمملن(3))حؿملىمل(مزرفمعغملمملنمعؾينمسػملكماظسملؿميفمأطـرماظغملالم     

,موػقميفمتػملؽم(6)ظبماظظملضملػملؿملهملمأطـر,موإضمملصؿفمإ(5)أممصضملػملؿملهمًلممسؿملهمًلممظإلضمملصهملمإظبماجلؼملؾمدقاءمأطمملغوملمإعالز

فماظذيمأوجنملمبؽملمملءهموضقُسمؼملمملمميمملثػملفمهلذامُبينمخلروجفمسـمبمملبف,موضؿملؾ:مإِنتػملؽماإلضمملصهملمزبمملظػمَظ

ؼملهملميفماظدالظهملمسػملكمبكملبؾملمملعفميفماألعغملؽملهملم)إذ(مادلؾؾمل مصسملمملرع مصفمُلبؾملؿ معغملمملٍنمسػملكماجلؾملمملتماظلوملموسػملكمطؾِّ

م.(7)األزعؽملهملمادلمملضؿملهملمطػملٍَؾملممل

                                                           

1)  ً  . 4/216ىـس : شسح )املىطىي( : ( 

2)  ً  . 19/28ىـس : منهاج البراعت )الخىئي( : ( 

3)  ً , ومعاوي  2/232: )ابً مالك( , وشسح الدظهُل144-2/143صىل في الىدى:ألا و,   4/233ىـس : الكخاب:( 

 . 2/182الىدى:

4)  ً مع الهىامع : 178, ومغني اللبِب:  92-4/91:  )ابً ٌعِش( ح املفصلىـس : شس (   . 2/219, َو

5)  ً ـــــ 3/55, وشسح ابً علُل:  2/813, وجىطُذ امللاصد:  2/937شسح الكافُت الشافُت: ىـس : (  مع   56ــ , َو

 . 211-2/219الهىامع :

6)  ً  . 177ىـس : مغني اللبِب:( 

7)  ً -3/56, وشسح ابً علُل :  4/91: )ابً ٌعِش( , وشسح املفصل  2/78البىاء والاعساب: ىـس : اللباب في علل ( 

57 . 
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اظبماجلرمحبرفممعؽملؾملمملدهمسػملكماظصملرصؿملهملمأومجتٍرمواظؽملققؼقنمزبؿػملظملقنميفمعلفملظهملمظزوعفماظؽملزملنمل ممممممم

مصممل ماجلر, مدؿملؾقؼف موإضمملصؿفطؿظملك مزرصؿملؿف مإظب ممبضملض مذاطًرامبمملإلذمملرة موظادللمملئؾ مبؾؽملمملئؾملممل طملمملتمادلؿضملػملعملهمل

رملؾملمملدهمبؾؿملوملمسػملكماظرشؿمعـمادؿ (1)اظصملرصؿملهملمإظبماجلرمحبرفماجلرمعـمدهظؿفٍرماظضملربمصؿملؾملمملمدومنمملمذطٍر

ماظؾدل مبمملب ميف ماظؾؿملوملم,اظظملرزدق ميف موردت مذبرورًةمصعملد مم)حؿملىمل( م(2)اظظملرزدقمضممللبذمل)يف(, م ػعـم:

ماظشملقؼؾؼ

ـِمَوَعؽؿقُفمَذِرؼُدُػِؿممممَرٔؾقْؼماظَؿَؼِقـامَحقُثميفمصأِصَؾَّّممممممممممم مَوُعِزَسُػماظَقَدؼ

مادلرٍبدمممممممم م)حؿملىمل(مسػملكموغِص مُؼمعؽملزملقٌبمأِن موضد ماظصملرصؿملهمل مبف سػملك مابـم(3))عـ(ذملر موتمملبضملف ,

م.(5)اظصملرصؿملهملمعـدمفمغمملدرماظؿفٍروضشملعمابـمعمملظؽمبفملِغم,(4)ػرملمملم

م

مممممممممممم مإظب مذػنمل مصعملد ماالدرتابمملدي ماظرضل مالزعهملمأِنأعممل مال مشمملظؾهمل مابـمم,(6)زرصؿملؿف مؼذطر وٕ

م.  (7)زرصؿملؿفماظزملمملئغمشري 

ماجلرمممممممم مإظب ماظصملرصؿملهمل مسـ م)حؿملىمل( مخروج مجقاز مإظب مادلؿفملخرؼـ ماظؽملققؼني معـ مصرؼؼ وذػنمل

محؿملمملنماألبمملحلرف,مصزملِر مجرهحمأبق موذملبمغدظللمإظبمجقاز م, مطـرًيا مذذوًذبذمل)عـ( م)يف( م,مطؼملممل فرمُؼا

مسػملكمابـمعمملظؽماظم;أؼسمًلمملو)إظب(مم,)سػملك(ذملب مسػملكمأِنم ,(8)اظصملرصؿملهملمبمملظؽملمملدرمعـمدهذيموصػمجتٍرراْدا

)اظؾمملء,موإظب,مذطرمصمملضؿزملرمسػملكمم(اظؿذؼؿملؾمواظؿغملؼملؿملؾ))سػملك(ميفمذملرمإظبمجرم)حؿملىمل(مبرمَلاألغدظللمٕمُؼ

م.م(10))اظؾمملء,موإظب,مويف(ذملبمهطرمغمملزرماجلؿملشمواظلؿملقرلمغدرةمجرِّوذم ,(9)ويف(

                                                           

1)  ً  . 4/233: الكخاب :  ىـس ( 

2)  ً شعفه ًصعفه شعفا وأشعفه: مصعف مً )) . 2/122, والبِذ في  شسح دًىان الفسشدق: 2/11:املصدز هفظهىـس: ( 

عً   )شعف( . 9/134العسب:((. لظان ازماٍ أو طسبه فماث مكاهه طَس

3)  ً  . 4/341ىـس : امللخظب:( 

4)  ً  . 176ىـس : مغني اللبِب: ( 

5)  ً  . 2/232: )ابً مالك(ىـس : شسح الدظهُل( 

6)  ً  . 3/183ىـس : شسح السض ي على الكافُت: ( 

7)  ً  . 2/911ـس : اللمدت في شسح امللحت: ى( 

8)  ً  . 7/9دب : ألا , وخصاهت  1447-3/1446الظسب : ىـس : ازحشاف ( 

9)  ً  . 68ـــــــ  8/67ىـس : ( 

11)  ً  . 2/211,َمع الهىامع:  4/2122ىـس :  جمهُد اللىاعد: ( 
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ذملمططملريػمملمعـمادللمملئؾمممملدهمعؽملؾملضزملرماظصملرفمسػملكماظصملرصؿملهملمأومجتٍرمعلفملظهملمإنماظظملؿملزملؾميف         

مملمإالمزرًصملؿضملؼملُؾفمالمُؼاظؽملققؼهملمذملمػقماظلؼملمملعمسـماظضملرب,مضممللمابـماحلمملجنمل:م))ووجفماحلغملؿمسػملؿملفمبفملِغ

ذظؽمسػملكمأغفمظقمطمملنممممملمؼعملعممإالمعؽملزملقًبمملمسػملكماظصملرصؿملهمل,مصدِلمرميفمادؿضملؼملمملهلؿموٕمصبلمْلػقمأغفمطـُ

مدضؿملؼمؼؽملؾطمللمأْن(1)شريمزرف((معمملمشريمزرفمظقضعميفمطالٍم موطالم مسمملم معؾدأ ميفمطؾِّم,موػق مُؼضملؿؼملد

مطمملنمُعوادللمملئؾماظؽملققؼهملم ماظؿمملم,موإذا ماالدؿعملراء ماظيتمشمملبمصؿملؾملممل ابـماحلمملجنملموعـمجزمممراُدالدؿملؼملممل

ميمّلقؿ اظضملربمعـمذقاػدمُؼذظؽمصؿملؼملمملموردمسـمماظصملرصؿملهملمإظبماجلرمبمملحلرفماغؿظملمملء معـبضملدممجتردم)حؿملىمل(م

وغـًرامذملذملمطمملُفميفمصقهملمخروجفمسـمذملذملذملمصسملػمًلمملمسـمطالمماظضملربمذضملًراممبؾملمملمصكملِنمعمملموردميفمغؾمليملماظؾالشهملم

م.)سػملك(مأؼسمًلمملذملاظصملرصؿملهملمإظبماجلرمب

ماإلمممممممممم مضمملل ماألعمملم)صعملد مخشملؾهمل ميف م( موصػ ميف م))ذؾمملح ـُِفِؿمادلالئغملهمل: ـِمَؤع مَخَرَضِتمَضِدمَع

مِرؼّّْمَوَتِقَؿَفامَاْظَفَقأءمَعَكاِرِقمٔصلمَغَػَذِتمَضِدمٔبقٍضمَطَراَؼإتمَصِفَلمَاظٗلْػَؾكمَاْظَأِرِضمُتُكقَممَأْضَداُعُفِؿ

ـَمٔاِغَؿَفِتمَحِقُثمَسَؾكمَتِقٔؾُلَفامَػػَّاَصٌة ـَأػَقٔةمَاْظُقُدؤدمٔع م.(م2)((َاْظُؿَؿ

ماظعمَلمممممممم مػذا معبػملهمًلؼلؿفػملل ماظرملرؼظملهمل ماخلشملؾهمل معـ م)ملؿ مادلالئغملهمل مأوصمملف م(,عـ ؾملؾملؿمذِؾصعملد

م مدبقم اإلعمملم مأضداعؾملؿ مادلؿؼملـػملهملمخبرق مواظضملفؿملؾهمل ماظسملكؼملهمل ماهلؿملفملة مأوماألرضماظّلمبؿػملؽ محعملؿملعملهمل ظملػملكمإعممل

متػملؽماظضملػملقممإظبمشمملؼهمُلمؾملهملماغؿؾملمملءووجفمادلرملمملب م,ظملػملكادؿضملمملرةمظضملػملقعؾملؿماظيتمأحمملروملمبفملضشملمملرماألرضماظّل

دمواالغؾلمملطمواظؿضملديم,مصػملؿمميؽملعمتػملؽماألضدامماظؽملمملصذةميفماهلقاءمعـماظؿؼملٍد(3)ضداممإظبمررؼعملؾملمملطمملغؿؾملمملءماأل

اجلرم)سػملك(م,م سؽملفموجقدمحرفمصزملح ,موػذامعمملمأ(5)إالمرؼحمدرؼضملهملمضقؼهملميفمػؾقبؾملمملم(4)سـمحدودػممل

مصذطُر مه ماظؿؼملٍدضد مواظؿقٍدأسشملكمدالظهملمسدم مععملؿمِلع,مد مسػملكمعغملمملنمواحد مٕمؼ ود,مواظؾعملمملء م)سػملك(مذطرظق

دالظهملممأِنمادلضملؽملكمؼعملٍقيمػذام,وادضملهمًلمعؾؾملؼملهمًلمادلغملمملنمعشملػملعملهمًلمدالظهمُلمظغملمملغومْلم)حتؾلؾملمملمحؿملىملمطمملغومل(:وضمملل

                                                           

 . 1/283ًظاح في شسح املفصل:(  إلا (1

 )جخم(. 1/341معجم ملاًِع اللغت:  الخخىم: أعالم ألازض وخدودَا(()),  6/424( شسح )املعتزلي( :(2

3)  ً  . 2/358:ىـس : شسح )البدساوي( ( 

4)  ً , وجىطُذ ههج البالغت :  2/88, وشسح )املىطىي( :  2/358, وشسح )البدساوي( : 6/429ىـس :  شسح )املعتزلي( :( 

2/64 . 

5)  ً  .  1/561ىـس : بهج الصباغت: ( 
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تػملؽماألضداممضدممطفملِنإذمم;عـمدؿملمملقماظؽملصمأؼسمًلممللؿقحكمُؼم,موػقمعمملمميغملـمأْن(1)االدؿضملالء )سػملك(مػل

موملمسػملكماظرؼحموادؿعملرتمسػملؿملؾملممل.ممادؿضملػمَل

,موػقمم(2)ؾهملمدمملطؽملهملؿمٍلؾملقامعضملؽملكم)ػظملمملصهمل(مسػملكمأغؾملمملمَراحماظؽملؾمليملموِجٍرواجلدؼرمبمملظذطرمأنمأشػملنملمُذممممم

مؼذطْر مٕ ماظذي ماجلقػريادلضملؽملك مإال مادلضملفؼملمملت مأربمملب معـ :مت)بمملديآواظظملريوزم,(3)ػذمل(393)ت:مه

ماغلفمملًع(4)(ػذمل817 مواالطـر مسؽملدي م,واألضقى معضملمملغل معع ماظرؼحمودؿملمملضفماظؽملصممل مدرسهمل رملدةمصم;ػق

ػمملموػقمؼالئؿمحدِّمضقىمإلؼعملمملصؾملمملمسؽملدأمصضملٍؾمةادلضملؽملكماظصملمملػرمحتؿمملجمإظبمرٍداخرتاقمأضداممادلالئغملهملمحبلنملم

مالماظشملؿملنملمواظلغملقن.اظعملقةمواظلرسهملم

ما     م مؼقملطدمذؿملقعمػذا مبذمل)سػملك(دؿضملؼملممللوممممل مغدرتفم)حؿملىمل(مذبرورة ماظضملربموسدم ورودهمميفمطالم

مؼاظشملقؼؾمعـػ:م(5)ضقلماألخشملؾمعـمذظؽ,ماظرملضملراءسػملكمظلمملنمسددمعـم

مَدِفالمُعـؾَطّقاماظٖزِوُجمُؼْؾؼكمحقُثمهلامممممسؾكمترىموأِغَتمَسِقـاػا,متروُضَؽمممممممم

مؼاظشملقؼؾمػعـم:م(6)وضقلماظظملرزدق

مَرأئُرهماظطَِّقٔدمعـمؼدغقمالمَحقُثمسؾكممممممممَجاُرُهممممأِصَؾَّّماِِّذَؾاِل,مأبلمَرٔؾقَؼمممم

م

مػعـماظشملقؼؾؼ:م(7)وضقلمذيماظرعهمل

ـََتمحقُثمسؾكمرعلَؼمٕمذؼقةمأخامممم موواضُّّمُصقاْرماظُقلرىمٔماظٖصػقةمؾؿؼلمممممممع

ػذامعـمجؾملهملماالدؿداللمبمملظلؼملمملعمسػملكمصقهملمػذاماالدؿضملؼملممللم,موأعمملماالحؿغملمملممإظبماظعملؿملمملسمممممممممم

م)حني(,مصعملدمضممللم ميفم"حني"ممبؽملزظهملماألعغملؽملهملميفم:م))م"حؿملىمل"ادلربدصؿملؿـؼملؾمبمملحلؼملؾمسػملكمغصملريتؾملممل

                                                           

1)  ً  . 476, والجنى الداوي:   3/176, وألاصىل في الىدى :  4/231ىـس : الكخاب :( 

2)  ً  . 2/88, وشسح )املىطىي( :  2/358, وشسح )البدساوي( : 6/429املعتزلي( :ىـس : شسح )(  

3)  ً  . )َفف( 4/1443ىـس : الصحاح :( 

4)  ً ىـس : اللامىض املدُؽ, جذ: مكخب جدلُم الترار في مؤطظت السطالت بئشساف مدمد وعُم العسكظىس ي : ( 

 . )َف( 1/862

 . 296( دًىاهه:(5

 . 1/454( شسح دًىاهه: (6

. وصحاز : لىن  2/912( دًىاهه,  شسح إلامام أبي هصس أخمد الباَلي, زواًت سعلب, جذ:د. عبد اللدوض أبى صالح :(7

ىـس : دًىاهه:  ً  )صحس(.  4/445, ولظان العسب:  2/913لىن في خمسة ًمُل إلى بُاض. 
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ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :,موالمذؽميفمجقازمجرم)حني(مبذمل)سػملك(مضممللمتضملمملظب(1)ذبراػممل((مجتريماألزعؽملهمل

مهلذاماظرملمملػدمودقاهم,موإنماخؿػملظملوملمتفملوؼالتماظؽملققؼنيؼ15:عـماآلؼهملماظعملزملصدقرةممػ چٿ  ٿ     

م.م

م

)سؾك(مضؾقًؾامـجيقزمجرم)حقث(مبممإظبمتضملدؼؾماظعملمملسدةماظؽملققؼهملمبمملآلتلم:مشبػملصممممملمتعملِدممممممم

م.أؼّضام,موباظؼقاسمسؾكم)حني(ميفمغفجماظؾالشةم,مويفماظشعرماظعربلذظؽممظقرود

 
 
 
 
 
 
 
 

 :شٌبدح )الىاو( ثعد )أل( الستفتبحٍخ: الساثعخ املسألخ
متمملرًةقذفموُتمزادميفماظرتطؿملنملماظؽملققيمتمملرًةؾملمملمُتؽملـماظضملربؿملهملميفمحروفمادلضملمملغلمأٍغعـمُدمممممممم

ؾملمملمطؿنملماظػملطملهملم,موذرائطموعقاضعمبلشملْؿودالالُتمظغملالماحلمملظنيمععملمملصد مخرىم,موالذؽميفمأِنُأ

مواظؽملقق.

معـمأغغملرػممل,مممممممممم م,موعؽملؾملؿ معـمأجمملزػممل م)اظقاو(,مصؼملؽملؾملؿ ماخؿػملػماظؽملققؼقنميفمزؼمملدة وضد

ماصعملدمذػنملماظغملقصؿملقنموعـمواصعملؾملؿمإظبمجقازمزؼمملدتؾملمملميفمبضملضمادلقاضع,مودمملضقامسػملكمذظؽمسدًد

ىماظظملراءمواظشملربيموأبقمبغملرمبـمغـره,مصرأموأطالمماظضملربمذضملرهموعـماظرملقاػدمعـماظعملرآنماظغملرؼؿم

مأؼسمًلاأل م)إذا( مجقاب مويف م)دلممل(, مجقاب ميف مزؼمملدتؾملممل مم,(2)مملغؾمملري مجقازممأؼسمًلمملمذػنملطؼملممل إظب

                                                           

 . 4/346( امللخظب : (1

2)  ً , وشسح اللصائد الظبع 21/78:وحامع البُان  , 51ــ2/51,  2/211, 1/118:)الفساء(ىـس : معاوي اللسآن( 

مع الهىامع:  2/462, والخصائص: 55الؼىال:   . 46ــ11/45, وخصاهت ألادب: 3/191, َو
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مبنيمادلؿضملمملرظملنيمادلرتادصني م(1)زؼمملدتؾملممل ماأل, مخظملشموسبممل ميفممأؼسمًلمملمادلؽملقكػذا صمملرتسملكمزؼمملدتؾملممل

مملمظػملغملقصؿملنيمصؿملؼملمملموردمسـماظضملربميفمضقهلؿ:ممملغلمزؼمملدتؾملمملموصمملًضاظرٍعمطؼملمملممأجمملز م,(2)جقابم)إذا(

م.م(3)ذلءمظؽمطؽملوملموال

مبضملدػمملمخرًبوتفملتلمزائدةمأؼسمًلمممممممم مطمملنمعممل أومصظملهملمالدؿمغغملرةمضؾػملؾملمملمسبقممامملمبضملدم)إاّل(مإذا

مملمبضملدممادؿدالًظمػدقرةماحلفرؼ چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ  ضقظفمتضملمملظب:

م.(4)اظرملضملراءؼدقرةمػ چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ڤ  ڤ  چ ذطرػمملميفمضقظفمتضملمملظب:

ماهلرويمعذػنمل وأِؼمممممممم ممبمملصمملدؿرملؾملاظغملقصؿملنيممد مزؼمملدتؾملممل مسػملكمجقاز مبفمد ,مثؿمادؿرملؾملدوا

رملمملذمؿمععمشريػؼملمملمإالميفماظعملق ؿمإالمععم"دلممل"ممو"حؿك"موالمُتعملق "ماظقاو"مالمُتمضمملل:م))مواسػملؿمأِن

ؿمعملق ادُل,موعضملؽملكم(...)ؽملمملمظؽماحلؼملدم,مواظقاومععملقؼملهملمادلضملؽملك:مرِبؽملمملموظؽماحلؼملد"مطعملقهلؿم:م"مرِب

م.(5)عذطقًرامسػملكمغؿملهملماظلعملقط((مأنمؼغملقنماحلرُف

م          موغعملؾ ماظربطمملت معذػنمل أبق مػذاماألغؾمملري مطـرًيوصٍرماظغملقصؿملني مبقروده ماظعملرآنمح ميف ا

ماظضملرب,مإالمأِغ موطالم مْدفمٕمؼقملؼِّاظغملرؼؿ ـُمسػملك,م(6)مملهؼؿؾؽمٍلموأه ـُمحنيمتمملبعماب ػرملمملمممعمملظؽمواب

م.(م7)اظغملقصؿملنيميفمػذهمادللفملظهملمرأي 

مرأُيمـتؾؿمِل         متعملٍدم مأِنمممممل مصريون ماظؾزملرؼقن موأعممل مواصعملؾملؿ, موعـ ميفمماظغملقصؿملني اظزؼمملدة

مأّظاحلروفمخالفماألصؾ,مصمملأَل مإالمبدظؿملؾمضمملرع,مهلوظبمسؽملدػؿ مإظبماظزؼمملدة مُؼزملمملر مغبػملقامممل ذا

م.(8)و)إذا(مسػملكمحذفماجلقابم,زؼمملدةم)اظقاو(مصؿملؼملمملمذطرهماظغملقصؿملقنميفمجقابم)دّلممل(

                                                           

ىـس: معاوي اللسآن(1  ً ه ,, والحجت في اللساءاث الظبع 2/215:)الفساء((   د. عبد العال طالم مكسم جذ, ابً خالٍى

ت )شىقي طُف(:  1/518,والبدس املدُؽ: 8/259:والكشف والبُان,  249:  . 113,  واملدازض الىدٍى

2)  ً مع الهىامع: 1/132:)ألاخفش(ىـس : معاوي اللسآن(   . 3/191, َو

3)  ً  . 63معاوي الحسوف:كخاب ىـس : ( 

4)  ً ُت: كخاب , و  83/  2ىـس : معاوي اللسآن)الفساء(: ( ان في علىم   , 19/121,ومفاجُذ الغُب:  248ألاَش والبَر

 . 441/ 4اللسآن :

ُت :  كخاب ((5  . 236ألاَش

6)  ً ــ  2/456:  في مظائل الخالف ىـس : إلاهصاف(   ( .64) املظألت  457ـــــــ

7)  ً  . 474ـــــــــ 473, ومغني اللبِب:3/355:)ابً مالك(هُل, وشسح الدظ 2/652ىـس : شسح عمدة الحافف:( 

8)  ً   2/462,  والخصائص:  4/364معاوي اللسآن وإعسابه:و ,  3/113ىـس : الكخاب : (
ّ

,  4/147اف: , والكش

, والجنى  9/387,  ومفاجُذ الغُب: 216, وهخائج الفكس :(64) املظألت  457-2/456: في مظائل الخالف وإلاهصاف

مع الهىامع: 166الداوي:  . 3/571, والىدى الىافي: 3/191, َو
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مؼ           متؾؽمٍلوٕ معـ موػؿ مذملذملذمل ماظغملقصؿملني مسـ مأِغرد مذملذملذمل م)اظقاو( مزؼمملدة مُتك م)أال(مؾملممل مبضملد زاد

أعمملميفمشريم و)حؿك(,م,ممل(اظقاومععم)دّلمزؼمملدةصفملذمملرمإظبمفماهلرويماالدؿظملؿمملحؿملهمل,موػذامعمملمجزممب

امادؿؽملمملًدمذظؽروامضٍرؾملؿمهلؿماظضملذرمبفملِغممملن,موإذامطمملعملمملسمسػملؿملؾملالمُؼمةذمملذمصمملظزؼمملدةػذؼـمادلقضضملنيم

م مسػملؿملف موضظملقا مإظبمعممل مضرآغؿملهمل ماحلؼمصكملِنم;ذضملرؼهملموأعـمذقاػد غلفمللمسـمدؾنملمإشظملممللممأْنمظؽملممل

الدؿملؼملمملموظملؿمملحؿملهمل,مرمملئظملهملمعـماظرملقاػدماظؽملـرؼهملماظغملـريةماظيتمجمملءتمصؿملؾملمملماظزؼمملدةمبضملدم)أال(ماالدؿ

مَوِإٖنماَل)أ)م(ميفمخشملؾهملميفماالدؿلعملمملء:يفمأطـرمعـمعقضع,معـمذظؽمضقظف)يفمغؾمليملماظؾالشهملم

م.م(1)ٔظَربُِّؽِؿ((مُعٔطقَعَؿاِنمُتٔظؾُُّؽِؿمَاظَّٔؿلمَاظٖلَؿاَءمَومَتِقٔؿُؾُؽِؿمَاظَّٔؿلمَاْظَأِرَض

متؽملؾؿملؾمًلممممممم مبذمل)أال( ماظرملرؼظملهمل ماخلشملؾهمل ماإلعمملم معمملماصؿؿح مإظب ماإلصطملمملء مضرورة مسػملك مظػمللمملعضملني ممل

ألنم;زؼمملدةممتغملـماحلغملؿميفمأذػمملغؾملؿميفمممملمهلذاماألعرموأػؼملؿملؿف,مورشؾهمًلدؿمُلػملعملكمإظؿملؾملؿ,موتضملصملؿملؼمًل

ععملمملمماظؽملصمم,موالمذؽميفمأِن(2)بػملغمعـمشريهثؾمملتمواظؿقعملؿملؼمبشملرؼؼمأاالدؿظملؿمملحؿملهملمتظملؿملدماإل)أال(م

ؼرصضملؾملؼملمملمسؽملف,ممعمملمضبؿمملجمإظبميفمحريةموترددوادلؿػملعمللممصمملخلشملؾهملميفماالدؿلعملمملءم;دمذظؽاظؽملصمؼقملؼِّ

مممل(.)أَظبذملمجلءذامهلو

مادلكمملَرنمُلودّلمممممممم مطمملن مبمذمملًطمملمممل معضملؿعملُد معـمشري  مرقؼػملهمل مدلدة معؽملف ماظؿملفملس مبضملد مادلشملر ؽملزول

همل;مخرىمظظملصملؿمل,موُأعضملؽملقؼهمًلمصمملئدًةظػملقرفمادلزؼدمم)اظقاو(مزؼمملدةميفماظؿقطؿملد,مصكملِنذملاالغعملشملمملعمجلءمب

م.(3)مبمملمؼلؾعملفممملارتؾمملًرمفمأذِدوجضملػمُلمعمملماظػملظملصملؿملهملمصؾمللمتزؼنيماظػملظملظأطؿملد,موقدلضملؽملقؼهملمصؾمللماظؿصفملعمملما

ممم مسوػذا مجمملء مممل ماخلمملظؼماظذيممقياظضملػمَلماظؽملّصػملؿملف مضدرة مبذطر مواظرتدد ماظرملؽ مػذا حمملولمدصع

وسال,موالمذؽميفمأنمػذاممعـمذظؽماغعملؿملمملدماظلؼملمملءمواألرضمألواعرهمجِؾطؾمذلء,ماظعملدؼرمسػملكم

مظدىمطؾِّ مالمؼؿقزملؾ ممعضملؽملك مع منِّألادلكمملَرؾنيمبف, مُؼمـمؼرملؽعؽملؾملؿ مأو مهلصؿملف مجلءمؽملغملره, ذا

مبفملطـرمعـمعقملطخملد.

مذغملؾمإدعملمملرؾملمملمعـمدونماخؿاللميفمزؼمملدتؾملمملميفمػذامادلقضعموأعـمملظفمإعغملمملنمومممملمؼعملٍقيمممممممممم

مذطرأٍنماإلعمملمممػذامؼرجِّحمرفماظؽملققؼنيموضقاسدػؿ,اظزائدميفمُسوػذامػقممدونمعضملؽملمملهماظرتطؿملنمل

اظٓدغقامداْرمالممأالمإٖنم:))يفموصػماظدغؿملمملم(خرمعـمذظؽمضقظف)بضملدم)أال(ميفمعقاضعمُأم(اظقاو)

                                                           

 . 9/76املعتزلي( : ( شسح )(1

 . 1/156,  وزوح املعاوي:96, ومغني اللبِب:  4/421( ًىـس : شسح السض ي على الكافُت:(2

 .2/433ىـس: شسح السض ي على الكافُت: ً   (3)
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مم.(2)َضٔؾَؾُف((مَاظٖؿِذٔطرَيمَومَوَسكمَعامَاْظَأِدَؿاِعمَأِدَؿَعمِإٖنمَأاَل(:م)),موضقظفم)(1)((ُؿمٔعـفامإّظامصقفالَؾُؼ

مشريمادلعملرتغنيمبؾملمملمدونماظـمملغلمواظـمملظىملم)اظقاو(ذملادلعملرتنمبمصزؼمملدةماظؿقطؿملدميفماظؽملصماألولمممممممم

بلؾنملمصضملقبهملماإلميمملنمبظملغملرةمطقنمولماألةمإغغملمملرمٍدغصم,مصرمَلمنملميفمطؾِّدلكمملَرتضملقدمإظبمحممللما

مسػملكدةم,ممملمسـم)إٍن(مادلقملطخملادؿضملؼملممللم)اظقاو(مصسملػمًلملؼملمملءمواألرضمعشملؿملضملؿنيمٓمدؾقمملغفمأظزعومْلاظ

ـماظدغؿملمملمالمق ;مألٍنماظلالعهملمعـمَعثمملٍنمصغملرةماظؽملصماظـمملغلمسمملعهملمالمحتؿمملجمإظبمتقطؿملُدمحنيمأِن

مواالدؿدالُل موطذظؽماظـمملظىمل. مطؼملمملممضبدثمإالمصؿملؾملممل بمملظؽملصملريميفمترجؿملحموجفمسبقيمسػملكمآخر

اغؿؾمليملمػذاميفمزؼمملدتؾملمملمبضملد)إالَّ(م اءماظذيظدىمطـريمعـماظؽملققؼنيمعؽملؾملؿماظظملٍرمػؾملؽملمملمدؾؿملٌؾمجرى

  .(4)مملجموابـمػرملمملماظزٍجممملؼسمًل,مطؼملمملمادؿدلمبمملظؽملصملريمأ(3)ةمبمملظؽملغملرةمطؼملمملمعٍرادلؿػملٍق

مأؼسمًلممممممممم ماظرملقاػد م)وعـ مضقظف ماظدغؿملممل:ممل موصػ ميف مَشّداَومَاْظٔؿِضَؿاَرمَاْظَقِقَممَوِإٖنمَأاَل))م(

م.م(5)((َاظلَِّؾاَق

مممممممممم ـَمُظَؿًةمَضاَدمُعَعاِوَؼَةمَوِإٖنمَأاَل(ميفمعضملمملوؼهمل:م))ضقظفم)وعـماظرملقاػدمأؼسمًلممل مَومَاْظُغَقأةمٔع

م.م(6)َاْظَكَؾَر((مَسَؾِقِفُؿمَسٖؿَس

م

معِرممممممممم ممأِنمذطُرهماتسملحمممممل م)أَظتفملتلم)اظقاو( مبضملد معـماظرتطؿملنمل,مزائدة مظزملقهملمدعملقرؾملممل ممل(

ماظزائدميفمُس مػق مٕمؼذطْرمرفماظؽملققؼنيمواظػملطملقؼني,وػذا ماإلعمملمميفمذقاػدمُأوهلذا ,مإًذامخرػممل

مػذامأضقل:مطؾِّموادؿؽملمملًدامإظبم,بمملخؿؿملمملرمعمملمؼؽملمملدؾفمعـماألظظملمملزمواظرتاطؿملنملمطظملؿملٌؾمغصدملمصلؿملمملقمطؾِّ

م)أال مبعد م)اظقاو( مزؼادة مجيقز مغفجم( ميف مذظؽ مظقرود ماظؿقطقد مسؾك مظؾدالظة االدؿػؿاحقة

ماظؾالشةم.

                                                           

 . 5/141( شسح )املعتزلي( :(1

 . 7/167: املصدز هفظه( (2

3)  ً  . 2/83ىـس : معاوي اللسآن )الفساء(: ( 

4)  ً  . 773,ومغني اللبِب: 4/168اللسآن وإعسابه:ىـس : معاوي ( 

 . 2/91( شسح )املعتزلي( :(5

ىـس: جاج العسوض:  3/244املصدز هفظه( (6  ً )ملم( , و)عمع عليهم الخبر( أي: أخفى  33/443. اللمت : الجماعت , 

ع: شدًد مـلم كال ابً مىـىز: ))وأمس عمع وعمىض وعماض ومعم,  3/244عليهم الخبر, ًىـس: شسح )املعتزلي(: 

. لظان العسب: ((وعمع علُه ألامس ٌعمظه وعمظه: خلؼه ولبظه ولم ًبِىه)...(ال ًدزي مً أًً ًؤحى له

 )عمع( .6/147
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 اخلبمسخ :جىاش إثدال اجلملخ مه املفسد: املسألخ

اظؾدلمعـماألضلمملمماظرئؿمللهملمظػملؿقابعميفماظؽملققماظضملربل,محتدثمسؽملفمدؿملؾقؼفمبعملقظفم:م          

مطؼملمملمصؿملفمصؿملضملؼملؾمآخرمادؿماالدؿمذظؽمعغملمملنمؼؾدلماالدؿمثؿميفمؼلؿضملؼملؾماظظملضملؾمعـمبمملبمػذا))م

مسؼملؽمبينمورأؼوملمثػملـؿملؾملؿ,مزؼدمبينمورأؼوملمأطـرػؿ,مضقعؽمرأؼومل:مضقظؽموذظؽماألولميفمسؼملؾ

مسِرم,(1)ذكزملف((مآمسؾدمورأؼوملمعؽملؾملؿ,مغمملدممل م))وضد مضمملئػمًلممل: معمملظؽ مابـ مادلعملزملقُدممصف اظؿمملبُع

 م.(2)ممل((بمملحلغملِؿمَبالمواَدشملهمُلمػقمادُللؼمِلكمب دًظ

ماألذؾملرمممممممم مػق مؼغملقن مؼغملمملد ماظؿضملرؼػ مػذا ماظؽملوظضملؾ مأشػملنمل مبف مأخذ مإذ مابـم, مبضملد ققؼني

م,(5)وابـمسعملؿملؾ,م(4)م,موابـمػرملمملم(3)ابـماظؽملمملزؿمارتسملمملهمصعملدمملمظػملؾدل,مًظعؿداو معمملظؽمظؿملزملؾحمتضملرؼظمًلممل

م,(8),مواظدطؿقرمربؼملدمغبمملدهملمعـماحملدثني(7)مػذمل(972)ت:,واظظملمملطؾملل(6)واظلؿملقرلم,(5)سعملؿملؾ

                                                           

 . 1/151الكخاب : (1)

 . 3/1274شسح الكافُت الشافُت: (2)

 . 393ىـس : شسح ابً الىاؿم:ً   (3)

 . 3/362: ىـس : أوضح املظالكً   (4)

 . 3/247علُل: ىـس: شسح ابًً   (5)

 . 3/176ىـس : َمع الهىامع:ً   (6)

 . 261ىـس : شسح كخاب الحدود في الىدى,جذ:د. املخىلي زمظان اخمد الدميري: ً   (7)
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موضدمصزمٍلم,(1)احملدثني مأضلمملمميفمتظمللريمعمملػؿمٍلماظضملربؿملهملماظعملقلؾمسػملؼملمملء ماظؿضملرؼػمثؿمذطروا هملمػذا

ممضلؿ.ماظؾدلمودالالتمطؾِّ

مضٍرومممممممم مضد مخالف اظؽملققؼقر مصال مادلظملردات, مبني ماظؾدل موضقع مجقاز مػذامظد من ميف ؼؾملؿ

م.(3),موادؿرملؾملدوامظذظؽمبرملقاػدمسبقؼهملأؼسمًلمملمفمبنيماجلؼملؾعؽملؾملؿموضقس م,مطؼملمملمأجمملزمطـرٌي(2)اظؾمملب

م.(3)سبقؼهمل

م

اظؽملققؼنيممأشػملنملعمظفمظملٍرخالفمبؿملؽملؾملؿ,مبؾمٕمُؼمبدالماجلؼملػملهملمعـمادلظملردمصؾملذامربّؾأعمملمإممممممم

مإظؿملفمملمطفملضلمملمماظؾدلموأمنمملرفموٕمُؼضلؼمًل اظلؼملمملعمغشملؼمبفميفمأطـرممأٍنماظرشؿمعـم,مسػملك(4)رملريوا

مذظؽموإجمملزتف.ظعـمذمملػدم,ماألعرماظذيمحدامبؾضملضماظؽملققؼنيماظؿؽملؾفم

ذظؽميفمتضملعملؿملؾفمسػملكمضقلمجمملءمصعملدمذػنملمابـمجينمإظبمجقازمإبدالماجلؼملػملهملمعـمادلظملرد,ممممممممم

ممػعـماظشملقؼؾؼم:(5)اظرملمملسر

ٓٔمإىل مؼؾؿؼقان؟مطقػمخرىُأموباظشامممممممحاجًةمبادلدؼـٔةمأذؽقما

فمضمملل:ممملمعـم"حمملجهمل"موم"حمملجهمل"م,مصغملفملِغعبػملهملميفمعقضعمغزملنملمبدًظمػملؿعملؿملمملن"صعملمملل:م))م"طؿملػمت

حمبرأؼفم,موتمملبضملفماظززبرملريمسػملكمػذامصزملِر(1)تضملذرماظؿعملمملئؾملؼملممل((مؼاحلمملظؿنيػاظبمآماذغملقمػمملتنيم

                                                           

1)  ً  . 149ىـس : الخىابع في الجملت العسبُت: ( 

,  1/284ز(:وشسح حمل الصحاجي )ابً عصفى  ,69ــ3/68:)ابً ٌعِش(وشسح املفصل , 1/26ىـس : امللخظب:ً  (2)

 . 3/253وشسح ابً علُل:,  1973ـــ4/1972, وازحشاف الظسب: 3/329:)ابً مالك(وشسح الدظهُل

وجمهُد   , 1/352 ابً ألازير,جذ: د. فخحي أخمد علي الدًً : البدٌع في علم العسبُت,و ,  3/87ىـس : الكخاب:ً   (3)

والخىابع في الىدى العسبي, د. مدمىد طلُمان  , 3/359والىدى الىافي: ,3/194, وخاشُت الصبان:  7/3421: اللىاعد

 .148ًاكىث:

  158-1/151ىـس : الكخاب:ً   (4)
 
,  5/271طخاذ عبد الظالم َازون حشهد برلك:, والفهازض التي عملها ألا

  , 296ـــــــــ 4/295وامللخظب:
 
)كظم  94-4/93ًظا:ًأطخاذ مدمد عبد الخالم جؤكد ذلك والفهازض التي عملها ألا

ـــ 1/426ًظاح في شسح املفصل:وإلا  , 935ـــ 2/929: امللخصد كخاب و  , 52ــ2/46وألاصىل في الىدى:الفهازض( , 

 4/1972, وازحشاف الظسب:  2/379لسض ي على الكافُت:, وشسح ا1/281ح حمل الصحاجي)ابً عصفىز(:, وشس 431

مع الهىامع:, 255ــ3/247, وشسح ابً علُل:  . 211: اللسآن واللساءاث , وأزس  3/184َو

ذ: 5/218البِذ للفسشدق في خصاهت ألادب: (5) , ولم أحْدٍ في دًىاهه , وبال وظبت في : أوضح  2/211, وشسح الخصٍس

شمىوي: 3/172املظالك:
 
 .3/12, وشسح ألا
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ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦڦ  چ  چ    چ   چ  :تضملمملظبمبرأؼفموػقمؼظمللرمضقظف

مػذاُتْؾزمَلُرون(ممو َأْغُؿْؿماظلِّْقر مَأَصؿ فمْلُتقن مَعـْػمُلغمُلْؿمب رمل ٌرمِإظَّمملمػذامػ ْؾ),صعملمملل:))مػدقرةماألغؾؿملمملءؼچچ  ڃ 

م.م(2)احلدؼىمل((مػذامواوأدّر:مأيم,اظؽملفقىم:عـممملبدًظماظؽملزملنملمربؾميفمفطػمُلماظغملالم

ـُموتؾؽمٍلكمػذاماظرأي ممممم عمملظؽمصعملدماحؿيملمظفمبرملقاػدمعؿضملددةمعـماظعملرآنماظغملرؼؿمموأؼدهمأؼسمًلمملماب

ـْمأبقمازؼًدمسرصومل:مطعملقظؽمعظملردمعـمعبػملهململؾد وُتواظرملضملرماظضملربل,مصعملمملل:م)) مسرصوملمأي.مػقمع 

م:اظرملمملسرمضقلموعؽملفمأبقتف,مازؼًد

مُتصربمَتظِلمأِمماظؾنِيمؼقَممأتصرُبمممممممبؽؾؿٕةموَسِؿٍرمأٗممأذػؾؿينمظؼد

ماالدؿظملؾملممل مبضملدصمملجلؼملػملهمل ماظيت مألمبدٌلم"طػملؼملهمل"معؿملهمل ماظغملالم((عؽملؾملممل; ممبضملؽملك مػؽملممل ماظغملػملؼملهمل مثؿم(3)ن ,

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھھ  چ  مبفؼملقسهملمعـماظرملقاػد,معؽملؾملمملمضقظفمتضملمملظب:ماحؿيمِل

مسؿملهملماجلؼملػملهملماإلمصذػنملمإظبمأِنم,ؼصزملػملوملدقرةمػ چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

م.(4)معـم)عممل(مؽ...(مبدٌلرِبمِن)إأي:م)إِن(ذملادلؽمللقخهملمب

مادلذػنملمسدٌدمعـماظضملػملؼملمملءمـمأومّممممممم مذظؽمجقازمؾعؽملؾملؿمغمملزرماجلؿملشماظذيمسػملَّم(5)خذمبؾملذا

ماظرتطؿملنملم مإبدالماجلؼملػملهملمعـمعظملردمالمؼصملؾملرمطقغفمبعملقظف:)) مادلؾد  ,ممؿؽملضمًلمملإِن لمتمملبعموذظؽمَأِن

مَأِنماظؽملضملوملمتمملبع,موضدمثؾوملماظؽملضملوملمبمملجلؼملػملهملمصؼملمملمادلمملغعمعـماظؾدل.مصكملْنمضؿملؾ:مادلمملغعمسػملكم طؼملممل

بمملدلظملردممظومْلصمملجلقابمَأِنماجلؼملػملهملمإذامُأوِّمقاعؾمالمت ل ػمُلَطمهلمملمسػملكماجلؼملؾ,غؿملهملمتغملرارماظضملمملعؾ,مواظضمل

ماظضملمملعؾميفمادُلمومْلسشملؿمل ُأ مػق ماظضملمملعؾميفماظؾدلمإِغؼملممل مإِغؽمضدمسرصوملمَأِن لمعؽملفمسػملكمؾد حغملؼملف,مثؿ

ماظؾدلمػقمادللؿعملؾم*عذػنملمدؿملؾقؼف ماظضملمملعؾ:مادلرادمبفمأِن ماظؾدلمسػملكمغؿملهملمتغملرار .موضقظؽملممل:مإِن

ماظضمل مسمملعاًلمبعملؿسملك مث ِؿ مَأِن مال م)ممملعؾ مواظززبرملريمم(...ععملٍدًرا مجين مابـ مضقل مؼؿؿ مػذا وسػملك

                                                                                                                                                                      

لعل ما بين املعلىفخين خؼأ  . 3/687افي:, والىدى الى  2/1149ىـس : جىطُذ امللاصد : , وٍ   2/166املددظب: (1)

 ػباعي وأؿً أنَّ الصحُذ املىاطب لظُاق الىص )الحاحخين(.

 .  7/3421ىـس : جمهُد اللىاعد:, وٍ   3/112الكشاف: (2)

ى بال وظبه فُه , وفي مغني اللبِب: 341-3/339:)ابً مالك(شسح الدظهُل (3) ل َو , وشسح 595, والبِذ مً الؼٍى

ل في شىاَد العسبُت: 2/853:شىاَد املغني  .  3/219, واملعجم املفصَّ

 . 3/341:)ابً مالك(ىـس : شسح الدظهُلً   (4)

ذ: 2/773, وشفاء العلُل:2/438, واملظاعد: 3/172وضح املظالك:أىـس : ً   (5)  . 2/211,وشسح الخصٍس
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حمبكملجمملزةمػذاماظؽملؼملطمعـم,موضدمصِر(1)وادلزملؽملػ,موعـمضممللمبعملقهلؿ:مَأِنماجلؼملػملهملمتؾدلمعـمعظمللر((

م.(2)عـماظضملػملؼملمملءماحملدثنيمضلٌؿاظؾدلم

ظفمم(ميفمخشملؾهمُلومممملمؼقملؼدمصقهملمػذاماالدؿضملؼملممللمورودهمسػملكمظلمملنمأعريمادلقملعؽملنيم)           

ماظؽمليبِّ معـ معقاضظملف مصؿملؾملممل م)مُوظِّقُتمَوَظَؼِدصؿملؾملممل:))مضممللم(,)ُدربؼمِلمؼذطر مَوَاْظَؿاَلٔئَؽُةم(ُشِلَؾُف

ـَٔقُةمَاظٖداُرمَصَضٖفٔتمَأِسَقأغل ـََؿٌةمَدِؿٔعلمَصاَرَضِتمَعامَومَؼِعُرُجمَعاٌلمَومَؼِفٔؾُطمَعاٌلمَوَاْظَأْص ـُِفِؿمَػِق مٔع

ـَاُهمَحٖؿكمَسَؾِقٔفمُؼَصؾُّقَن م.(3)َضِرحٔئف((مٔصلمَواَرِؼ

(مامعـمادلعملمملعمملتماظرصؿملضملهملمظإلعمملممسػمللم)ؼؽملؿصملؿمػذاماجلزءمعـماخلشملؾهملماظرملرؼظملهملمواحًد         

يفممبؿطمللؿملػملفمودصؽملفؾمإذمػقمعـمتغملظملَّم;(ميفمحؿملمملتفموبضملدمرحؿملػملف)مربؼملُدماظؽمليبِّفمعـموػقمضرُب

ماِت م)عرادؿملؿ مادلالئغملهمل ماظضملصملؿملؼملهمل,ملؼملوملمحبسملقر مادلؾملؼملهمل مػذه مظإلعمملمميفمأداء مأسقاًغممل عـمأجؾم(

ماظؽملصممسمملعماإلعمملمماظزملقت إذمؼزملٍقم;دلعملمملمماألمسكمظػملؽمليبموظإلعمملمبؿملمملنما اخلظمللماظزملمملدرممرمػذا

احؿمملجمإظبمعمملمؼرصعمػذاماإلبؾملمملممممملميفمعضملؽملمملهؿمًلمملمخظمَلؾؾملؼمًلمملمطمملنماظظملمملسؾ)ػؿملؽملؼملهمل(مُع,مودّل(4)سـمادلالئغملهمل

مِنإذمإ,ماظقاضضملهملمبدًظمملمعـم)ػؿملؽملؼملهمل(م)ُؼزمل ػمّلُقن مسػملؿملَف(ؾمملسفمجبؼملػملهملمْتإظبمإممذامسؼملدماإلعمملهلم,زؼػملفوُؼ

بضملضمم,مسػملكمأِن(5)رصعماالظؿؾمملسموإزاظهملماظؿقدعمواجملمملز((وم))ماإلؼسملمملحماظطملرضمعـماظؾدلمػق

,موسػملكمػذام(6)قن()ؼزملػمّلذملبمصفضملؾمذؾفماجلؼملػملهمل)عؽملؾملؿ(معؿضملػملعملهمًلم,احماحؿؼملؾمشريمػذامادلضملؽملكٍراظرمّل

ذملذملمماظؽملصمػقمبؿملمملنمأصؽملمملفمادلالئغملهمل,مواحلممللمخالفمذظؽ,مصػملؿملسمشرُضمؼغملقنمشرضماإلعمملم

مذملذمل مؼؾدو مظذطر صم;أصؽملمملصؾملؿمتضملداد مطؼملممل مػذه مطمملغوملماظطملمملؼهمل ماآلخ اظزمَلماإلعمملُممػملق مشريماظذؼـمؽملػ ر

ؼمذؾفماجلؼملػملهملم)عؽملؾملؿ(ممبمملمػمّلتضملمظدِيىممملماطؿظملكمبؾملذاماظزملؽملػمصعملط,موبؾملذامؼؿعملٍقزملػمّلقنمسػملؿملف,مودَلُؼ

مضؾػملؾملممل.

                                                           

ه في البدل: الكخاب:7/3421جمهُد اللىاعد: (1) ىـس مرَب طِبٍى  .   1/151, *ٍو

والخىابع في الىدى ,   3/239, وطُاء الظالك : 3/687,والىدى الىافي : 3/241ىـس : حامع الدزوض العسبُت:ً   (2)

 . 211-211:ن واللساءاث آاللس زس أ, و 148العسبي:

 )َىم(.4/61العين:كخاب  .ت: الصىث الخفي((مى, ))الهُ 11/179( شسح )املعتزلي( : (3

 . 3/394,  وشسح )املىطىي(:3/442شسح )البدساوي( : , 11/183:سح )املعتزلي( ش( ًىـس : (4

 .298أطساز العسبُت: كخاب (5)

 . 261/ 3: البالغت ( ًىـس : جىطُذ ههج(6
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ماظضمل موعـممممممممممم مادللفملظهملميفماظغملالم (ميفمبؿملمملنمعؽملزظؿفمعـمقيمادلؾمملركمضقظفم)ػمَلذقاػدمػذه

ـِمَعِقٔضٔعلمَسٔؾِؿُؿِؿمَوَضِد(:)))مربؼملُدماظؽمليبِّ ـِِزَظٔةمَومَاْظَؼِرؼَؾٔةمٔباْظَؼَراَبٔة()مَاظؾَّٔفمَرُدقِلمٔع مَاْظَؿ

ـٔلمَاْظَكٔصقَصٔة ـٔلمَؤظقْدمَأَغامَومَحِفِرٔهمٔصلمَوَضَع ـٔلمَومَصِدِرٔهمِإَظكمَؼُضٗؿ ـُُػ ـٔلمَومٔصَرأذٔفمٔصلمَؼْؽ مُؼٔؿٗل

ـٔلمَومَجَلَدُه ـٔقٔفمُثٖؿمَءمَاظٖشِلمَؼِؿَضُغمَطاَنمَومَسِرَصُفمُؼٔشٗؿ م.(1)((ُؼْؾٔؼُؿ

فماظيتماخؿصمبؾملمملمعـمردقلميفمػذاماجلزءمعـماخلشملؾهملمعؽملزظؿ م(ؼلؿضملرضماإلعمملمم)مممممممممم

ممبممل همل(ماظداظهملمسػملكماالغظملرادمبمملظرمللءؿملزمل زمَلاخَلدٍلمسػملكمذظؽمبكملؼرادمظظملصملهملم)(,موضدمآمربؼملد)

ماخلزملقصمُعودلَّملمعؽملف,ؾد وػلمادُلم(2)اجلؼملػملهملمصؿملفمؼرملمملرطفمال مطمملنمػذا ػمًلمملمضبؿمملجمإظبمبؿملمملنمفؼمل ممل

ؾموػذامعمملمأصزملقوملمسؽملفماجلؼملؾماظالحعملهملمفؼمل ؾمادُلزؼؾماإلبؾملمملمموؼظملزملِّاإلعمملمممبمملمُؼمصفأرد وتظملزملؿملؾم

ـٔل)اجلؼملػملهملمرتؾملمملاظيتمتزملٍد ممٔصلمَوَضَع مبدًظَحِفِرٔه...( معشملمملبعملًَاظقاضضملهمل معـم)اخلزملؿملزملهمل(ممل وػذهمم,ممل

م.مملمسـماظؿظملزملؿملؾطؼملمملمتعملٍدممصسملػمًلتغملؼملـميفماإلؼسملمملحماظيتماظقزؿملظملهملماظدالظؿملهملمظػملؾدلمػلم

ممممممممممم مادُلإِن مبني ماظؿشملمملبؼ موادُلؾد دالظهمل ماظضملػمَلؾد ل ماظؽملص ميف معؽملف معـل متفملتل ظظملصملهملممأٍنمقي

متدّلم(خزملؿملزملهمل) معضملفؼملؿمًلمسػملؿملفممبممل ماالذرتاك,ماالغظملرادمتضملينممل ماالغظملرادمموسدم وضدمحزملؾمػذا

ادلضملمملغلمبمملدلضملؽملكمادلضملفؼمللمظغملػملؼملهملم)خزملؿملزملهمل(موبمملدلقضعماظذيماحؿػملؿفمعـماظرتطؿملنملماظؽملققي,مإذمإِنم

م ماظيت مبضملدػممل ماإِلجمملءت مسؾمملرة م)يف مبف ماغظملرد مممممل مبدؼعمم(عمملم معـ موػذا ماخلػملؼ, مدمملئر دون

م.ادلضملفؼملؿملهملمواظؽملققؼهملتضملمملغؼماظدالظهملم

م,موػقماظقاضعمبنياظؾدلمادلشملمملبؼمسػملكمأغقاععمملممضدمزادمغقًسمملمآخرموبؾملذامؼغملقنمغصماإِلمممممممم

سػملكمحنيمم,مبدًظمملمهمللمعؽملفموعضملؽملكماجلؼملػملهملماظقاضضملؾد ظػملؼمُلوعبػملهمل,مدمملسدمسػملؿملفمادلضملؽملكماظػملطملقيممهمُلظظملصمل

م.(3) بنيماألظظملمملزمؼعملزملرونمورودماظؾدلمادلشملمملبؼمأنماظؽملققؼني

رملرمإظؿملفموإنمٕمُؼمذملمـمأجمملزمػذاماظؽملقعمعـماظؾدلممصقهملمعذػنملمع واظذيمؼصملؾملرممممملمتعملِدممممممممم

ماظغملرؼؿادؿؽملمملًدمذملذملمأشػملنملماظعملدعمملء ماظعملرآن ميف مصػملقروده ماظلؼملمملع مأعممل مواظعملؿملمملس, ماظلؼملمملع مإظب وغؾمليملمما

                                                           

ْسف: السائدت الؼُبت. ًىـس: معجم ملاًِع اللغت:  . 13/197( شسح )املعتزلي( :(1  )عسف(. 4/281الع 

2)  ً  )خص(. 284اللسآن: ألفاؾمفسداث )خص( , و  2/153م ملاًِع اللغت: ىـس : معج( 

3)  ً  3/364, وأوضح املظالك: 2/1136, وجىطُذ امللاصد: 2/716, واللمدت في شسح امللحت: 1/151ىـس : الكخاب :( 

ذ: 3/3, وشسح ألاشمىوي: 3397ــ 7/3396, وجمهُد اللىاعد: ــــــ  2/191, وشسح الخصٍس مع الهىامع: 197ــــــ  3/176, َو

 . 666ــ 3/665, والىدى الىافي: 3/84ُت الصبان:, وخاش
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ػماظؿفملوؼؾماظؽملضملومل,موالمحمملجهملمإظبمتغملػمّلمقؼملؾمسػملكصكملغفمُؼاظعملؿملمملسمأعمملموطالمماظضملرب,موماظؾالشهمل

ميفمدبرؼيملماظرملقاػد.مواظؿعملدؼر

م

مٕمؼؾؼ مممممم جيقزموضقعمبدلماجلؿؾةمعـمادلػردمدقىمإسمملدةمصقغماظعملمملسدةمبمملآلتل:مموبؾملذا

مآنماظؽرؼؿمواظشعرماظعربلم.ادؿـاّدامإىلمورودمذظؽميفمغفجماظؾالشةمصضًؾامسـماظؼر

م

م

م

م

م

  )إذا( الفجبئٍخ وزودالسبدسخ:  املسألخ
 
 متلى
 
 :ملخ مىسىخخ ثـ)لٍس(جب ح

تردم)إذا(ميفماظضملربؿملهملمسػملكمأسبمملءمعؿضملددة,موضدمبلشملوملمطؿنملماظػملطملهملمواظؽملققمعذاػنملم           

مسػملكمادلظملمملج  ميفماظدالظهمل مورودػممل متػملؽمادلضملمملغل موعـ مويفمعضملمملغؿملؾملممل, موػلماظيتماخلالفمصؿملؾملممل فملة,

متقاصعملفمظػملرمللءموتغملقناحلممللمالماالدؿعملؾمملل,مضممللمدؿملؾقؼف:م))مظػملدالظهملمسػملكمتفملتلميفمحرملقماظغملالم

مألنماظطملرضمعـماإلم;(2)والمتفملتلميفمأوظفموالميفمآخرهم.(1)صؿملؾملممل((مأغوملمحممللميف تؿملمملنمبؾملمملم))

عمملمبضملدػمملمحزملؾمبضملدموجقدمعمملمضؾػملؾملمملمسػملكمدؾؿملؾمادلظملمملجفملة,مصالمبدميفمحزملقلمماظدالظهملمسػملكمأِن

م.(3)المتعملعميفماالبؿداء((مممذلءمسػملؿملؾملمملمصػملزممأْنػذاماظطملرضمعـمتعملٍد

مضٍرمممممممممم موضد مأٍغاظؽملققؼقر من مدّظؾملممل مامومْلإذا ماإلسػملك ماجلؼملػملهمل مإال مؼػملؿملؾملممل مصال مسؿملهمل,مدلظملمملجفملة

م.(4)تظملرؼعمًلمملمبؿملؽملؾملمملموبنيماظرملررؿملهمل

                                                           

 . 1/518, والىدى الىافي:  373, والجنى الداوي: 3/177ىـس : ألاصىل في الىدى:, وٍ   4/232( الكخاب: (1

2)  ً  . 374, والجنى الداوي: 57ـــ2/56ىـس : امللخظب :( 

 ( شسح الدمامُني على مغني اللبِب, صّح (3
ّ
ىـس : شسح , وٍ   1/333عىاًت :خمد عصو أ م علُه:حه وعل

ذ:  . 1/315الخصٍس

, والبظُؽ في  3/196, وشسح السض ي على الكافُت: 2/211: )ابً مالك( , و شسح الدظهُل4/232ىـس : الكخاب:ً   (4)

على مغني  , وشسح الدمامُني 121, ومغني اللبِب: 3/1285, وجىطُذ امللاصد: 2/821شسح حمل الصحاجي:

مع الهىامع:1/333اللبِب:  . 2/182,  َو
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اميفمذظؽمـماظؽملققؼنيمعـمأجمملزموضقعماجلؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملمععملرتغهملمبذمل)ضد(مبضملدػمملمعلؿؽملًدوَعمممممممممم

مزعـمبعملرُِّتم)ضد(مألِنم;(1)سبق:مخرجوملمصكملذامضدمضمملممزؼدماظضملربميفمسـماألخظملشمحغملمملهعمملمإظبم

ضملمملعػملهملماظضملربمظفمعضملمملعػملهملماجلؼملػملهملممبمغمأبقمحؿملمملنمػذامادلذػنمل ,موضدمدِق(2)احلممللمعـماظظملضملؾمادلمملضل

:مجمملءمأؼسمًلمملمعملممللجمملءمزؼدموػقمؼسملقؽم,مُؼمعملمملل:,مصغملؼملمملمُؼمملمسؿملهملميفمدخقلم)واو(ماحلممللمسػملؿملؾملاإل

مضقؽ موضد مدؾًؾ(3)زؼد مػرملمملم مابـ موزاد مادلكؿزملهملم, ماظرملررؿملهمل موبني مبؿملؽملؾملممل ماظؿظملرؼؼ موػق مآخر ممل

ـمأجمملزمذظؽمبالم,موعؽملؾملؿمع (4)بمملظظملضملػملؿملهمل,مصكملذاماضرتغوملمبذمل)ضد(مذملمطؼملمملمؼرىمذملمحزملؾماظظملرقمبذظؽ

م.م(5):مخرجوملمصكملذامضمملممزؼدعـػمًلمملمغعملقلمد,مصؿملزملحمأْنؿمْلَض

مضؿملؾبذمل)ظؿملس(,مدقاءممفؿملزممورودم)إذا(معؿػملقًةذملمُؼذملمذملذملمحبلنملمعمملمتؿؾضملومُلمصػملؿمؼردمرأٌيمممممممم

طمملنمعبؾملقرممأممبظملضملػملؿملؿؾملمملمسػملكماخلالفماظقاردميفمحعملؿملعملؿؾملمملمبنيمسػملؼملمملءماظضملربؿملهمل,موإْنمحبرصؿملؿؾملممل

م.م(6)حمصضملػملؿملؿؾملمملاظؽملققؼنيمؼرجِّ

مبمملموردميفماظلؼملمملعمادؿؽملمملًدامإظبمممسؿملهملمعدصقٌع)إذا(ماظظملفمملئؿملهملمبمملجلؼملؾماإلماخؿزملمملص إِنممممممممممم

مماألخظملشمفعملػملغ معممل مأؼسمًلممل, ماظؾالشهمل مغؾمليمل ميف مورد موعممل ماظضملرب, معؿػملِقمصعملدسـ جبؼملػملهملممًةجمملءت

ـََظِرُتاظؽملمملصرموادلضملني:م))مهمَل(ميفمخشملؾهملمظفمؼرملغملقمصؿملؾملمملمضػملَّعؽمللقخهملمبذمل)ظؿملس(,إذمضمملل) مَصِإَذامَص

ـُِتمَبِقٔؿلمَأِػَؾمِإالَّمُعَلأسْدماَلمَومَذابٌّماَلمَومَرأصْدمٔظلمَظِقَس ـِمٔبِفِؿمَصَضـَ ـٖٔقٔةمَس مَسَؾكمَصَأْشَضِقُتمَاْظَؿ

م.(7)مَاْظَؼَذى((

موعمملمحِؾم()مُدربؼمِلمفمبضملدموصمملةماظؽمليبِّعمملمميفمػذامادلعملشملعمعـماخلشملؾهملمحمملَظؼرملرحماإِلمممممممممم

موادلضملني ماظؽملمملصر ماغضملدام معـ مبف مصقجلمل موعممل موبفملػػملف مأرؼملمملسؾملؿم(8)بف موراء ماظؽملمملس مواغلؿملمملق ,

مأدؾملؼملوملمب معممل ماظداظهملمسػملكمادلظملمملجفملوأػقائؾملؿ,موػذا مة,مسػملكمأغؾملمملمجمملءتمعؿؾقسهمًلفمدالظهملم)إذا(
                                                           

 . 2/182ىـس : َمع الهىامع :ً   (1)

2)  ً  . 2/281ىـس : الىدى الىافي: ( 

مع الهىامع: 6/316الخرًُل والخكمُل : ىـس : ً   (3)  . 2/182, َو

 . 232ىـس : مغني اللبِب:ً   (4)

 . 2/182ىـس : َمع الهىامع:ً   (5)

6)  ً مع الهىامع: 493,الجنى الداوي: 1/164علل البىاء والاعساب: ىـس : اللباب في(   . 1/46, َو

 .2/19, وكد وزد َرا الىص بلفـه في مىطع آخس أًًظا , ًىـس : شسح)املعتزلي(: 11/119( شسح )املعتزلي( : (7

8)  ً  . 518ــــــــ  516 /1ـس : شسح )املىطىي( : ى( 
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ؼملػملهملمعمملمؼؿػملقػمملمسػملكماجلضزملرواممـققؼقنماظذؼسػملؿملفماظؽملم)ظؿملس(مخبالفمعمملمغِصذملجبؼملػملهملمعؽمللقخهملمب

متعملِداإل مطؼملممل مصسملػمًلمسؿملهمل مػؾملؽملمملم, مدبرصبؾملممل مميغملـ ماظيت مادلمملضل مسػملك مدالظؿؾملممل مسـ مإرادةممممل سػملك

م()مربؼملدماظؽمليبمارحتممللمبضملدمسػملؿملفمػقمطمملنمملمسؼمٍلمبؿملمملنمعمملمميفمعضملرضحغملمملؼهملمحممللمعمملضؿملهمل,مصمملإل

م.(1)فحعملخملماشؿزملمملبميفمواجلقرماظصملػملؿمعـمسػملؿملفمجرىموعممل

متػملؽمسـماحلممللموإنمدظَّمممممممم مٕمدبرجميفمدالظؿؾملممل مسػملكمادلسملل;وبؾملذا وإؼسملمملحمموملم)ظؿملس(

مأٍن مبمملظؽملصاظزعـمدؿملمملضلمطبسملمػذا مواظعملرائـماحملؿملشملهمل مظػمللؿملمملق موعـمجؾملهملممػذامع عـمجؾملهمل,

مواحد;موضوملميفمادلضملؽملؿملمملنمصؿملفمؼؿقعملؼماظذيماظزعـػق))ممػؾملؽملمملادلرادمبمملظزعـماحلمملضرممأِنمُأخرى

,موػذامعمملم(2)((حتعملؿملعملؾملمملمزعـميفمعضمًلمملمؼعملرتغمملنمحبؿملىملمضؾػملؾملممل;ماظذيموادلضملؽملكمبضملدػمملماظذيمادلضملؽملك

مقي,مإذمإنمزعـمحتعملؼمغصملرةماإلعمملممواغضملدامماظؽملمملصرمطمملنمواحًدامبالمذؽ.ػمَلاظضمل مسػملؿملفماظؽملّص

مُؼمممممممممم ماظضملربمعملٍقوممممل مطالم ميف موروده ماظضملرب ميفمطالم موذؿملقسف ماالدؿضملؼملمملل مػذا يمصقهمل

غبزةممظمللمحدؼىملممذطرهمأبقصموملمواظزملقمملبهمل,ؿملػؾماظؾأيفمطالمممصؼملـماظؽملـرمعمملموردمموغـًرا,مغصملؼمًلممل

مِرم(3)(اظـؼملمملظل) ميف م)وػق ماظلفمملد ماإلعمملم مصعملممللصعملهمل مبـمسػمللمععمخرجومل:))اظـؼملمملظلم(,

ماحلمملئطمػذامإظبممملؼقًعماغؿؾملؿملوملمإغل:مضممللمحمملئطمإظبموصؾمصػملؼملمملمادلدؼؽملهمل,مزمملػرمإظبم()ماحللني

ماأحُدمرأؼوملمصؾملؾ:مضممللم(...)موجؾملل,ميفمؼؽملصملرمأبؿملسملمملنمثقبمملنمسػملؿملفمرجؾمصكملذامسػملؿملف,مصمملتغملفملت

موردمػذامم(4)مأحد((مضداعلمظؿملسمصكملذا:م()مضممللمال,:مضػملوملم؟مؽملففُؼمصػملؿمآمخمملف ,مطؼملممل

م.م(5)(اظرتطؿملنملمطـرًياميفمعروؼمملتماظزملقمملبهمل)

                                                           

1)  ً  . 3/367منهاج البراعت)الخىئي( :  ىـس :( 

 

 . 2/281( الىدى الىافي: (2

وزوي عىه بعع , زابذ بً دًىاز الشمالي ألاشدي بالىالء, أبى خمصة: مً زحال الحدًث الشلاث عىد إلامامُت ( َى (3

ت خِّ أًًظا أَل الظىَّ
 
د بً علي بً الحظين  زالزت مً أوالدٍ مع ل  . مً أَل الكىفت. ك ( السطا ) إلامام . وكان()ٍش

 ًلىل: َى 
َّ
د( وكخاب للمان شماهه. وكان أبىٍ مىلى للمهل ب بً أبي صفسة. له كخاب في )جفظير اللسآن( وكخاب )الَص

ىـس :  َـ( .151, جىفي بعد طىت))الىىادز(  . 2/97ألاعالم: , و 11ــــ  4/8أعُان الشُعت: ً 

 . 46/145( بداز ألاهىاز: (4

5)  ً  .(117) 18/58( , واملعجم الكبير: 11841)9/392: الكبري ظنن ال( , و 22122)36/433مظىد أخمد :  ىـس :( 
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مػعـماظشملقؼؾؼمم(1)ماظرملضملرمصؼملؽملفمضقلمطضملنملمبـمزػري:موأعمملمممم

مصَأِسٔؼُؾمَأٔبنُيمعامصقفمظقَسمإذاممممممسعؿُفممصؾؿامأغادلٍّمحدؼُثمممممممممممممممممم

ماظرتطؿملنملمطمملصؿملهملمظالدؿداللاظرملقاػدمتػملؽممإِنمممممممم معـمالبدذام,مهلوجقازهمسػملكمصقهملمػذا

عـلقخةمبـ)ظقس(مجبؿؾةممعؿؾقسة)إذا(ماظػفائقةممورودجيقزم:مبمملظعملقلإسمملدةمصقغماظعملمملسدةم

 .مموغـّرايفمطالمماظعربمغظّؿاميفمغفجماظؾالشةموماحؿؽاّعامإىلمعامورد

                                                           

( دًىاهه, صىعت إلامام أبي طعُد الحظً بً الحظين العظكسي كدم له ووطع َىامشه وفهازطه:د. خىا هاصس (1

 . 55الحتي:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مةخات
 بنتائج البحث
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 خامتة بنتائج البحث
 

ذادلذذذذذذ ذأٖنعن ذذعؾوم ذاظغاظبذظذطذُتعَؼداخلامتة ذيف ذإظقفا ذاظيتذؼتوصل ذاظـتائج ذأػم ذحبثر

ذععني ذتوصؾِتذأعا, ذاظيت ذذاظـتائج ذاظدرادة ذػذه ذطّؾفاصإظقفا ذـذؿفؿة ذأحدب ذصقؿا يفذذذـ

ذ ذعن ذتـفل ذاظيت ذاظتطبقؼقة ذاظـحوؼة ذاظدرادات ذطتب ذاظرتاث ذاظؾغوي ذاظؼواسدذـؼدظاظعربي

ذافطؾِّذػاإؼرادذ,ذوالذكذيفذأٖنذوتصحقحذعاذصاتذأسالمذاظعربقةذعنذضوابطذوضواغنيذ,اظـحوؼة

دارتذيفذاظبحثذسؾىذذوجزذاظؼولذمبؾخصذظؾؿدائلذاظيتذاذدُأ,ذهلُؼطقلذبـاذادلؼامرّّاذؼبدوذعؽٖر

ذاظـحوذاآلتي:

 عنذذسزوفذرائػةذظقدتذضؾقؾةأدبابذذطثرتذأضوالذاظعؾؿاءذواظباحثنيذواظداردنيذيفذبقان

وضدذغاضشذ,ذيفذعدائلذاظـحوذاظعربيذسنذاالحتجاجذباحلدؼثذاظـبويذاظشرؼفذاظـحوؼني

اظباسثذاظرئقسذوراءذػوذوادلذػيبذذاهلدفذاظدقاديذتؾكذاألضوالذوخؾصذإىلذأٖنذاظتؿفقدذأػٖم

ذاظـيبَِّعذصـفُجذ؛ذظكذطلِّ ذرحقل ذادلدؾؿنيذبعد ذأعور ذبقده ذ)ذحمؿٕدذن ذتغققبذ( سؾى

واحملادبةذسؾىذرواؼتهذوإذاستهذبنيذاظـاسذذعنذدائرةذاالحتجاجذاظـحوياحلدؼثذاظـبويذ

ذذذظكذاغعؽس ذدقبوؼهذاظذيذادتشفدذسؾىذضؾةذوسؾىذاظتػؽريذاظـحويذظدىذاظؼدعاء الدقؿا

ذؾضؾق ذاظـيبباذباحلدؼثذبالذتصرؼحة ذوأصبحدم ذُدذذظكذ, ذعنذـٖمبـزظة ذسدد ذاػتدىذبفا ة

 ونذطتابذدقبوؼهذ)ضرآنذاظـحو(.؛ذألغفمذؼعٓدنذأؼّضاخرؼتأادل

 ذأرىذأِنحقطذبهذإالذغيب,ذوالذكذيفذذظكذإالذأغيذطالمذاظعربذالذُؼذذػبذاظعؾؿاءذإىلذأٖن

(ذملذ)ذسؾّقاذاإلعامذإذذإٓنذاظعرب؛ععصوم(ذسؾىذعنذُؼحقطذبؽالمذُتزادذسبارةذ)أوذإعامذ

ذتوٓصلذيفذضوئهذإىلذوجودذ)ظؽٓن(ذ ذأوذادتؼراّء اظيتذذاظـصبذحرفعنذضؿنذأُؼجرذإحصاّء

األدودذيفذذسؾىذأبيذفا,ذإالذأغهذـذاإلعامذــذادتدرطبتوجقهذعنذاإلعامذادتؼراػاذأبوذاألدود

ذاظصحقػةذاظيتذأظؼاػاذإظقه.

 ذذإٖنذ ذأدفم ذاظعربقة ذظشواػد ذاظـحوي ذاظـحوؼة,ذغؼصذاالدتؼراء ذادلدائل ذعن ذسدد ذعـع يف

ذإىلذطالمذاإلعامذسؾيذ)أ ذادتـاّدا ذسنذورودذضدمذعـفاذ(ثبتذاظبحثذجوازػا يفذذصضًؾا

 اظؽرؼمذواحلدؼثذاظـبويذاظشرؼفذوطالمذاظعربذغظّؿاذوغثّرا,ذوادلدائلذػي:ذاظؼرآنذ



 .............................................................  .............................خاتمة بنتائج البحث 

 

 ذ)اظباء(ذيفذجوازذ ذزؼادتفاذذ,ذسؾىذحنيذأٖنتادلثَبربذاخلزؼادة أشؾبذاظـحوؼنيذضصروا

 .سؾىذاخلربذادلـػي

 ذعنذشريذتضؿـهذععـىذاظشرط ذاضرتانذاخلربذبـ)اظػاء( ,ذصؼدذاذرتطذدقبوؼهذوعنذجواز

المذعوصول,ذسؾىذحنيذجاءذيفذطذاذأوذذبَهتابعهذظذظكذاالضرتانذأنذؼؽونذادلبتدأذعوصوًظ

إىلذذَبٔدُغذسدمذصحةذعاأؼّضاذنذيفذػذهذادلداظةذتبٖقاظضؿريذ)أغا(,وضدذػوذاإلعامذادلبتدأذ

 وإنذملذؼؽنذادلبتدأذادمذذرطذ.ذ(اظػاء)ـجقزذاضرتانذاخلربذببأغهذُؼاألخػشذ

 ِّذعتعؾ ذإزفار ذخرّباجواز ذاظواضعة ذاجلؿؾة ذذبه ذصاظـحوؼق ذإزفارهذو, ذعن ذميـعون ن

ذصقؼدِّ ذسؾى ذذ,(عدتؼر)روغه ذذ,(طائن)أو ذذ,(ادتؼر)أو ذاظذيذذ(طان)أو ذاخلالف سؾى

ذادلتعؾِّ ذػبذإظقهذذعاذحؼرتٖجوي,ذوبفذاذطثرذعنذذاػدذسَؾقذيفذأبقـفم,ذوضدذزفرذػذا

 يفذػذهذادلدأظة.ذوعتابعوهذبنذحينا

 ذدخوهلاذإالذسؾىذ(,ذصاظبصرؼونذالذجيقزوناالبتداءذسؾىذخربذ)ظؽٓنذ(الم)جوازذدخولذ

رأؼفمذذأٖنذيفذاظبحثذزفرإىلذاظؽوصقنيذبأغفمذجيقزونذػذاذصؼدذذَب)إٖن(ذ,ذأعاذعاذُغٔد

 ادلدأظة.ذػذايفذذورأيذاظبصرؼنيذدواْء

 ذ ذادلعارفإجواز ذيف ذظؾجـس ذاظـاصقة ذ)ال( ذوالسؿال ذذ, ذاظذي ذظؾتؼدؼر ذؼػرضهعوجب

 نذظؾتأوؼلذباظـؽرةذ.اظـحوؼو

 مجفورذاظـحوؼنيذؼذػبونذذ,ذسؾىذحنيذأٖنجوازذبـاءذ)أعِس(ذسؾىذاظؽدرذسـدذتـؽريه

 إىلذإسرابهذيفذتؾكذاحلاظةذ.

 وآخرونذحهذابنذعاظكوػوذعاذرٓجذ,ادتعؿالذ)عفؿا(ذزرصقةأثبتذاظبحثذجوازذ. 

 سدمذوأزفرذاظبحثذجوازذذعشارطةذاظػاسلذظؾؿػعولذألجؾهاذرتطذاظـحوؼونذادلتأخرونذ

 تأؼقّداذالبنذخروفذواظرضيذوسددذعنذاحملدثني.ادلشارطةذ

 ذذ ضصرواذاإلضاصةذسـدذاظـحوؼنيذسؾىذتؼدؼرذحرفذجرذحمذوفذبنيذادلتضاؼػنيذهلذا

ذحرَص ذسؾى ذ)إىل(اإلضاصة ذاجلر ذجوذ,ي ذاظبحث ذأطد ذوضد ذاظظرصقةذذازو)ٔعن( اإلضاصة

 اذظعددذعنذاظـحوؼنيذوادلػدرؼن.مبعـىذ)يف(ذتأؼقّد



 .............................................................  .............................خاتمة بنتائج البحث 

 

 ذحذفذادلوصولذاإلنذيفذاظبحثذتبٖقذ ذعذػبذاذمسيجواز عاظكذيفذظؽوصقنيذوابنذوػو

 .ػذهذادلدأظة

 ذظدىذاظـحوؼني ذاظواحدة ذاظؽؾؿة ذأذ,اظصؾةذوادلوصولذمبـزظة ذميـعونذتؼدؼم حدػؿاذظذا

 .ذجوازذتؼدؼمذاظصؾةذأوذعاذؼتعؾقذبفاذسؾىذادلوصولظؽنذاظبحثذأثبتذذذ,سؾىذاآلخر

 ذادلاضيذخرّباظبحثذذأزفر ذاظػعل ذوضوع ذظـ)طانجواز ذا ذداسي( ذواظتأوؼلذذوال ظؾتؼدؼر

 ظؾبصرؼنيذوعنذتابعفم.اذتأؼقّد

 ذعنذاألصعالذسؾىذععـىذاظظنذيفذادلعـىذواظعؿلذ,ذسؾىذأغفمذمحلذاظـحوؼونذ ضدّؿا

 وػوذعاذأثبتتهذاظدرادة.عـعواذمحلذاظػعلذ)سٖد(ذسؾقفاذ

 ضد(ذزاػرةذأوذعضؿرةذـأنذؼؼرتنذبذاظػعلذادلاضيذادلثبتذحاًظااذرتطذاظـحوؼونذظورودذ(

اذسنذاظؼرآنذاظؽرؼمذوطالمذعنذغفجذاظبالشةذصضًؾوػوذعاذغؼضهذاظبحثذبشواػدذعتعددةذ

 اذوغثّرا.اظعربذغظّؿ

 ػةذعنذاظثؼقؾةذ,ذتذخمّػٖدُسذ(ذاظـاصبةذبأصعالذاظقؼنيذوإال)أِنذَقدَباظـحوؼونذأنذُتذضرر

 .عدبوضًةذبأصعالذاظتحؼققذورودذ)أن(ذغاصبًةوضدذأثبتذاظبحثذجوازذ

 ذاظبحثذذذ ذظؾتعؾقلأثبت ذ)يف( ذادتعؿال ذ ذوجواز ذاظزعانذن()ٔع, ذسؾى ذاظدالظة ذ,ذيف

 .ن(ذيفذاإلجياب)ٔعذوزؼادة

 ذاظعربذبأٖغُت ذأعٌةوصفذأعة ذذعرؼٌةذفا ذاغعؽسذاػتؿاعفا ذوضد ذسؾىذجواغبذعنذب, اظشعر

حقاتفاذوتػؽريػاذعنذذظكذاالستدادذبهذطؿصدرذرئقسذعنذعصادرذاالحتجاجذاظـحوي,ذمماذ

باظضروراتذذػذاذاخلروجذؿَيُدوذ,ؽثرةذخروجذاظشعراءذسنذبعضذاألضقدةذاظـحوؼةبأدفمذ

ذاظـثرذ ذدون ذعن ذوحده ذاظشعر ذظغة ذسؾى ذبعضذاألداظقب ذاظـحوؼون ذضصر ذصؼد اظشعرؼة,

اذسنذغفجذاظبالشةذصضًؾذيفذبإؼرادذذواػدذغثرؼةذعنذطالمذاإلعامذادتطاعذاظبحثذغؼضذذظكذ

,ذسؾىذاظشعراذتصّرٔظؿاذُسٓدذعؼذاظـثريذةذاظـبوؼةذاظشرؼػةذوطالمذاظعرباظؼرآنذاظؽرؼمذواظدـ

 سؾىذاظـحوذاآلتي:يفذػذاذاظبابذفاذاظبحثذطاغتذادلدائلذاظيتذساجلو

 عةذواالختقار.يفذاظٖدذاظتوطقدذ(غونـ)جوازذتوطقدذجوابذاظشرطذبأزفرذاظبحثذ 
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 غظّؿاذذ)عا(ذاالدتػفاعقةذسـدذجرػاذحبرفذاجلرذ(أظف)بؼاءذإجوازذنذيفذاظبحثذتبٖق

 وغثّرا.

 عؼتصرذذ(ذظتداصعذادلعـقنيذ,ذصإنذوردذصفو)أِنـؼؼرتنذبذرذاظـحوؼونذأنذخربذ)طاد(ذالضٓر

ذجوازذاضرتانذخرب)طاد(ذبـ)أِن(وأثبتذذاظشعرذصؼط,ذظؽنذاظبحثذغؼضذذظكذسؾىذظغة

 انذدالظةذحتؼقذاخلربذيفذادلدتؼبل,ذصضًؾاذسنذبقانذذدةذضربذوضوعذاظػعل.ظبق

 ذبـ)أِن ذاضرتانذخربذ)ظعل( ذيفذععـىذاظرتجيذذ(جواز ذسؾىذ)سدى(,الذرتاطفؿا محًؾا

 واإلذػاق.

 ذاظبحثذ ذاالدتػفامذإجازةادتطاع ذضصرهذحذفذػؿزة ذبعدعا ذاظـثر اظـحوؼونذذيفذظغة

 سؾىذاظضرورةذاظشعرؼة.

 وحدهذععذبؼاءذادلعطوفذغظّؿاذذجوازذحذفذحرفذاظعطفذ)اظواو(نذيفذاظبحثذتبٖقذ

 وغثّراذ.

 صقفاذوالذحاجةذذباظـادخذالذؼػؼدػاذذررقتفا,ذصاظشرطذباٍقن(ذاظشررقةذإٓنذاضرتانذ)َع

ظورودذنذحمذوفذبعدذ)إٖن(ذأوذمحلذادلدأظةذسؾىذاظضرورةذاظشعرؼةذظتؼدؼرذضؿريذذأ

ذذظكذغظّؿاذوغثّرا.

 عوجبذذ,ذوالذجوازذدخولذأداةذاظشرطذسؾىذاألمساءؽالمذاإلعامذأثبتذبذاالدتداللإنذ

ذاظشعرؼةظؾؼولذباظتؼدؼرذواظتأوؼلذأوذمحلذادلدأ دوىذاحلػازذسؾىذذظةذسؾىذاظضرورة

 ضقدةذبـاػاذاظـحوؼونذسؾىذادتؼراءذغاضص.ذأ

 جوازذورودذصعلذاظشرطذعضارّساذجمزوّعاذواجلوابذعاضّقاأثبتذاظبحثذ. 

 ذاظبحثذجوازذوضوعذاجلوابذظؾشرطذـذسـدذاضرتاغذاتضح ذيفذابذهيفذضوء ظدعةذاظؼدمذـ

ذاظشعرؼةذ.ذوذومسهذباظضرورةواالختقارذخالًصاذدلنذعـعهذأ

 سؾىذذإثباتذ)عقم(ذ)صم(ذسـدذاإلضاصةذعؼصوْرذبوذسؾيذاظػارديذوعنذتبعهذإىلذأٖنذػبذأ

 عةذواالختقار.ذظكذيفذاظٖدجوازذظغةذاظشعرذوحده,ذوأثبتذاظبحثذ
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 سؾىذحذفذ)ضد(ذضبلذاظػعلذادلاضيذحؽمذاظذيذذاظٖصِقؿريذػبذإظقهذذغؼضذاظبحثذعا

شعرؼةذ,ذصؼدذوردذذظكذيفذاظـثرذاظؼدمذباظضرورةذاظواالدتغـاءذسـفاذبـ)اظالم(ذيفذجوابذ

 اظػصقحذادلتؿثلذبـفجذاظبالشة.

 ذعػعوَظذظقسذغصُب ذاظػاسل ذضرورًةادم ذاظثاغي ذػوذذذعرؼًةذه ذبل ذذػبذاظدريايف طؿا

 عةذواالختقارذ.اظٖدذيفذجاٍرادتعؿالذصصقحذ

 سددذعنذسدمذإذارةذاظـحوؼنيذإىلذينذبهذاظـحوذاظعربيذعنذغتائجذغؼصذاالدتؼراءذاظذيذُع

ادتدراطفاذادتـاّداذإىلذطالمذ,ذادتطاعذاظبحثذالدتعؿاالتذواألداظقبذاظـحوؼةذاظػصقحةا

 وػي:,ذاذسؿاذغازرهذعنذطالمذاظعربذذعّراذوغثّرا(ذصضًؾاإلعامذسؾيذ)

 اظؼدمذاخلربيجوابذورودذ)طأٖن(ذيفذذ. 

 عنذادتػفامذذذضررذاظـحوؼونذأنذجوابذاظؼدمذاظطؾيبذالذبدذعنذأنذؼردذمجؾةذإغشائقةذ

اذهلذاذاظـؿطذعنذوضوعذادلصدرذادلؤولذجواّبجوازذوضدذزادذاظبحثذذ,أعرذ,أوذغفي,ذأو

ذُؼذاظؼدم؛ ذعا ذوػو ذاظطؾب ذععـى ذؼعطي ذمما ذوأألغه ذدقده ذالبن ذحقانذبحدب ي

 .ذاألغدظديذاظؾذؼنذأذاراذإظقهذ

 جوابذ)دّلا(ذصعًؾاذعضارّساذوذ,ورودذجوابذ)ظو(ذمجؾةذادتػفاعقةجوازذأزفرذاظبحثذ

 عـػّقاذبـ)مل(.

 ذتبٖق ذاظبحث ذضوء ذيف ذن ذ)ادتعؿال ذاظتػضقل(اإلعام ذادلوتذذ)أصعل( ذاصعال عن

 .اظـحوؼنيذضواسدحبدبذذمماذالذتػاضلذصقهذاهلالكذوػوو

 إالذسؾىذاظتحولذواالغتؼال,ذوضدذ(ذالذؼدلذاظػعلذ)صارذأٖنإىلذمجفورذاظـحوؼنيذذأذار

 اظردذواظتؼدقم.ذاظدالظةذسؾىذيفظهذاذآخرذأثبتذاظبحثذادتعؿاًظ

 ذيفذ ذبـ)سؾى(اظبحثذذباَن ذإظقهذإالذأبوذحقانذيفذذجوازذجرذ)حقث( ذملذُؼشر ذعا وػو

 اذوغثّرا.اذيفذطالمذاظعربذغظّؿتتبعت,ذسؾىذاظرشمذعنذورودهذطثرّيذحدودذعا

 ملذادلػردذعنذادلػردذ,ذظؽنذأشؾبذاظؼدعاءذإبدالذجازةذالذخالفذبنيذاظـحوؼنيذيفذإذ

ذأطثرذعنذذاػدوردذيفذطالمذاإلعامذيفذذبدالذاجلؿؾةذعنذادلػردذوػوذعاإلذسواذضاسدًةؼػرِّ

 .أؼّضاذاذسنذورودهذيفذذواػدذعنذاظؼرآنذاظؽرؼمصضًؾ
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 ذأٖن ذحني ذسؾى ذمجؾًة, ذادلطابق ذاظبدل ذوضوع ذجواز ذيف ذادلعجؿقة ذاظدالظة ذأدفؿت

 اظـحوؼنيذملذُؼؿثِّؾواذظؾبدلذادلطابقذإالذبنيذادلػردات.ذ

 خػيذسؾىذدقبوؼه.اذوػوذعاذورودذوزنذ)صعؾل(ذوصًػ 

 ذ,ذرصد ذعػردذ)خصائص( ذاظعربيذبؾػظذ)خصقصة( ذسؾيذادلعجم ذاإلعام ذتـصذصطالم ؾم

 .سؾىذذطرػاذيفذحدودذعاذارؾعُتاظؾغوؼةذادلعجؿاتذ

 دذ)ظعل(ذوػوذعاذعـعهذابنذعربعان,ذطؿاذورـظاذأزفرذاظبحثذجوازذوضوعذاظػعلذادلاضيذخرّب

 اظدالظةذسؾىذاظتعؾقلذواظرجاءذعّعا.يفذذ(طالمذاإلعام)ذ)ظعل(ذيف

 اظشيءذإىلذغػدهذخالًصاذظؾبصرؼني.ذأثبتذاظبحثذجوازذإضاصة 

 سؾىذاظظنذادلرادذبهذاظشكذدائّؿا,ذبلذؼردذأحقاّغاذذالؼدلذاظػعلذ)إخال(ذيفذاظبحثذأٖنذثبَت

 يفذاظدالظةذسؾىذاظتحؼققذوهلذاذجاءذجواّباذظؾؼدمذ,ذوععؾومذأنذاظشكذالذؼردذجواّباذظؾؼدم.

 ذظـ)ظقس(ذبظوضوعذادلاضيذخرّبذابنذعاظكذإٖنذاذرتاَط ذعـتؼْضفاذضؿريذذأنذؼؽونذامَسذأِنا

 اظبالشة.مباذوردذيفذغفجذ

 هذدقبوؼهذضرورةذذعرؼة,ذسؾىذحنيذسٖدذ(ذ,)أِنـاضرتانذخربذ)طان(ذبأثبتذاظبحثذإجازةذ

 .ذابنذبابشاذذممـوّساوسٓدهذ

 صؿعي.اذظأل)عا(ذخالًصـاذبان(ذعدبوًض)ذٓتادمذاظػعلذلاظدرادةذصحةذادتعؿاذتأزفرذ 

 ذطؿاذذػبذدقبوؼهذوعنذاجتؿاعذصاسلذصعلذادلدحذواظتؿققزذيفذترطقبذواحدذظقسذممـوّس ا

 تبعه.

 مباذغازرػاذعنذاظؼرآنذواضعذادليفذأشؾبذذوؼةاظبحثذإىلذتعضقدذاظشواػدذاظعَؾدستذضرورةذ

ذواظٗد ذ)اظؽرؼم ذاظبقت ذأػل ذأئؿة ذرواؼات ذصقفا ذمبا ذاظشرؼػة ذاظـبوؼة ذـة وطالمذذ(

ذ) ذاظعربذغظّؿذسؾىذزؼادة(اظصحابة ذوغثّرطالم ذسؾىذاظشاػدذذوإِنذ,اا طانذاالضتصار

ذقوعذاظتأطقدذسؾىذذػذا,ذاهلدفذعنذواظتؼعقدذاظـحويذاظعؾويذوحدهذطاصّقاذيفذاالدتدالل

ذيفذاظتؼعقدذاظـحويذاتؾكذاالدتعؿاالتذيفذاظؾدانذاظعربيذعنذجفة,ذوإشػالذاظـحوؼنيذهل

 .خرىعنذجفةذُأ
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األمني, وعلى آله  النيبِّ حممٍدسيدنا  واحلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على ذذ

املنتجبني .الطيبني الطاهرون, وصحبه 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روافد البحث
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 روافد البحج
  . القرآن الكريم 

 أوًلا : الكتب املطبوعت:

 )أ(

 ذواظؽقصقنيذاظبصرؼنيذاظـحقؼنيذبنيذاخلالفذعدائؾذيفذيفمطؿابهماإلغصافم(1)ابنماألغؾاري

 مذ.9979,ذد.ذحمقلذاظدؼـذتقصقؼذإبراػقؿ,ذعطبعةذدارذاظؽتبذـذجاععةذادلقصؾ,ذ

 مودرادةذأبـقةماظصرفميفمطؿابمدقؾوؼه ذععفم ذظبـانذ,ذد. خدجيةذاحلدؼثلذ,ذعؽتبة

 م.3002,ذ9غاذرون,ط

 ماظؾالشة مغفج ميف موأمنارفا مادلؾاظغة ذػاديذأبـقة ذحقدر ذدالظقة, ذدمقؼة ذصرصقة ذدرادة ,

 م.3092,ذذ9خؾخالذاظشقباغل,ذاظعتبةذاحلدقـقةذادلؼددة,ذعؤددةذسؾقمذغفجذاظبالشة,ط

 ػـذ(,ذتحذ:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذ999,ذجاللذاظدؼـذاظدققرلذ)ت:ذاإلتؼانميفمسؾومماظؼرآن

 .ذم9972إبراػقؿذذ,ذاهلقأةذادلصرؼةذاظعاعةذظؾؽتابذ,ذ

 د.ذسبدذاظعالذداملذعؽرمذ,ذعؤددةذسؾلذذ,أثرماظؼراءاتماظؼرآغقةميفماظدراداتماظـقوؼة

 جراحذاظصباحذـذاظؽقؼتذ,ذ)د.ت(.

 دذمسريذاظؾبدي,ذدارذاظؽتبذاظثؼاصقةذــذ,ذد.ذحمؿأثرماظؼرآنمواظؼراءاتميفماظـقوماظعربي

 م.9978,ذذ9اظؽقؼتذ,ط

 ذوحمؿدذاظزؼين,ذحمؿدذرف:ذ,تحذ(ػـ268:ذت)اظدريايفذ,ذاظؾصرؼنيماظـقوؼنيمأخؾار

 .ذمذ9966ذاحلؾيبذ,ذاظبابلذعصطػكذ,ذخػاجلذادلـعؿذسبد

 ذبـذمسري:ذصقظفُأذسؾكذوضابؾفذؼف,حؼَّ(ػـ356:ذت)اظبخاريذ,باظؿعؾقؼاتمادلػردمألدبا

ذمذ.ذ9998ذ,ذ9اظرؼاض,طذـذادلعارفذاظزػريي,ذعؽتبةذأعني

 ػـ(ذ,ذزؼقؼذوذرحذ725,ذأبقذحقانذاألغدظدلذ)ت:ذارتشافماظضربمعنمظلانماظعرب

ودرادةذ:ذد.ذرجبذسثؿانذحمؿدذ,ذعراجعةذ:ذد.ذرعضانذسبدذاظتقابذ,ذعؽتبةذاخلارلذ

 .ذم9998,ذذ9ـذاظؼاػرةذ,ذط

                                                           

َّ( هكرا في املطبىع والصىاب : أبى البركات ألانبازي, ألنه (1
 
َّهـ(.323)ت: ابن الانبازي  وليس ,ف إلانصافهى من أل
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 ذاظدقدذ,اظـاذرذسققنذبادؾذحمؿد:ذ,زؼقؼ(ػـ528:ذت)ذاظزخمشري,ذأداسماظؾالشة:

ذمذ.ذ9998ذ,ذ9,طذذاظعؾؿقةذـذبريوتذاظؽتبذدار

 ذأداظقبماإلغشاءميفمطالمماظلقدةماظزػراء(ذدرادةذدمقؼةذبالشقة,ذساعرذدعقدذرؿذ,ذ)

 .ذم3099اظعتبةذاظعؾقؼَّةذادلؼددةذـــذاظـجػذاألذرفذ,

 ذسبدذاظدالمذحمؿدذػارون,ذعؽتبةذاخلارلذـذذاألداظقبماإلغشائقةميفماظـقوماظعربي,

 .ذم3009,ذذ5اظؼاػرةذ,ذط
 ماظؽرؼم ماظؼرآن ميف ذظقبقاذذأداظقبماظؿوطقد ذـ ذاجلؿاػرؼة ذاظدار ذادلطرديذ, ذاظرمحـ ذسبد ,

 مذ.9986,ذ9,ط

 ذد.ذضقسذإمساسقؾذاألودلذ,ذبقتذاحلؽؿةذـذذأداظقبماظطؾبمسـدماظـقوؼنيمواظؾالشقني,

 .ذم9988بغدادذ,ذ

 ماظعربياالدؿؼر ماظـقو ميف ماظـاضصموأثره ذدارذاء ذاظعؿريؼين, ذاظعزؼز ذسبد ذبـ ذحمؿد ,د.

 م.3007ادلعرصةذاجلاععقةذـذاألزارؼطةذـذعصرذ,

 ػـ(,ذتحذ262,ذأبقذسؿرذؼقدػذبـذساصؿذاظؼرريبذ)ت:ذاالدؿقعابميفمععرصةماألصقاب

 .ذم9993,ذذ9:ذسؾلذحمؿدذاظبجاويذ,ذدارذاجلقؾذـذبريوتذ,ط

 ذاظدقدذحمؿدذباضرذاظصدرذ,تعؾقؼاتذاألدتاذذحيقكذحمؿد,ذدؿؼراءاأُلدسمادلـطؼقةمظال,

 م.3008,ذ9عؤددةذاظعارفذظؾؿطبقساتذــذبريوت,ط

 ماظـقو ميف مواظـظائر ذعؤددةذذاألذؾاه ذ, ذعؽرم ذدامل ذاظعال ذد.سبد ذ: ذتح ذ, ذاظدققرل ,

 .ذم9985,ذذ9اظرداظةذـذبريوتذ,ذط
 ذاالذؿؼاق ذدرؼد ذابـ ذت), ذوذرحذ,زؼقؼذ(ػـ239: ذدارذحمؿدذاظدالمذسبد: ذػارون,

 .ذمذ9999ذ,9طذبريوتذاجلقؾذـ

 ذأمحدذسادل:ذ,زؼقؼذ(ػـ853:ذت)ذاظعدؼالغلذحجرذابـذ,ذاظصقابةممتققزميفماإلصابة

ذػـذ9295ذ,ذ9بريوتذ,طذــذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذععقضذ,ذحمؿدذوسؾكذادلقجقدذسبد

 ػـ(ذ,ذذرحذوزؼقؼذ:ذأمحدذحمؿدذذاطرذ,وسبدذ322,ذابـذاظدِّؽخملقتذ)ت:ذإصالحمادلـطق

 .ذ)د.ت(,ذ2اظدالمذحمؿدذػارونذ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ذط
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 ذاظـحق,ذصؼفذاظؾغة,ذاظبالشة,ذصولمدرادةمإبلؿقؿوظوجقةمظؾػؽرماظؾغويمسـدماظعرباأُل,

 م.3000د.ذمتامذحدان,ذساملذاظؽتبذـذاظؼاػرةذ

 ػـ(ذ,ذتحذ:د.ذسبدذاحلدنيذاظػتؾلذ,ذعؤددةذ296,ابـذاظدَّرَّاجذ)ت:ذصولميفماظـقواأُل

 م.9996,ذذ2اظرداظةذـذبريوتذ,ذط
 ماجلؿل موأذؾاه ذطإسرابماجلؿل ذحؾب, ذـ ذاظعربل ذاظؼؾؿ ذدار ذضباوة, ذاظدؼـ ذصخر ذد. ذ5,

 مذ.9989
 ذاظـّحإسرابماظؼرآن ذاظؽتبذ,ذ228اسذ)ت:, ذسامل ذ, ذزػريذشازيذزاػد ذد. ذتح: ذ, ػـ(

 مذ.9985,ذذ3اظعربقةذ,ذطذعؽتبةذاظـفضة

 مادلـلوبمإسراب ذاظباضقظل)ت:اجظؾزّجمػخطأؼماظؼرآن ذودرادة:ذ522, ذزؼقؼ ذ, ػـ(

 ػـذ.9230,ذذ2إبراػقؿذاإلبقاري,ذدارذاظؽتابذادلصريذـذاظؼاػرةذ,ط

 موبقاغه ماظؼرآن ذذإسراب ذظؾشؤونذاإلرذادذ,دارذػـ(9202)ت:دروؼشذاظدؼـذحمقل,

 .ذػـذ9295ذ,ذ2طذ,ذدقرؼةذ-ذاجلاععقة

 ذاظعؽربياظـؾويماحلدؼثمأظػازمعنمؼشؽلمعامإسراب ذت)ذ, ذجوخرَّذؼفحؼَّذ,(ػـ696:

ذ.ذم9999,ذ9عصرذ,طذــادلختارذعؤددةذػـداوي,ذاحلؿقدذسبد.ذد:سؾقفذؼوسؾَّذأحادؼثف

 ذأَلذاألسالم ذعـذاظعربذوادلدتعربنيذوادلدتشرضنيذ,ذ,ذضاعقسذتراجؿ ذاظرجالذواظـداء ذفر

 م.3003,ذذ95اظعؾؿذظؾؿالؼنيذـــذبريوتذ,ذطخريذاظدؼـذاظزرَطؾلذ,دارذ
 ذحدـ:ذذوخترؼجذػـ(ذ,ذزؼقؼذ9279ذاألعني)ت:ذحمدـذ,ذذاظدقدذاظشقعةمأسقان

 .مذ9982ظبـان,ذذــذظؾؿطبقساتذاظتعارفذاألعنيذذ,ذدار

 ذذ9ػـ(,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذ,ط256صبفاغل)ت:,ذأبقذاظػرجذاأَلألشاغيا,

 ػـ.9295

 ذجدلماإلسراباإلشرابميفمذ ذظفذوُسينذبتحؼقؼف:ذدعقدذذ ذاظربطاتذاألغباري,ذضدم ,ذأبق

 م.9975األصغاغل,ذعطبعةذاجلاععةذاظدقرؼة,ذ

 ػـ(ذ,تح:ذجقادذاظؼققعلذاألصػفاغل,ذعؽتبةذاإلسالمذ662,ذابـذراووس)ت:إضؾالماألسؿال

 ,)د.ت(.ذ9اإلدالعلذ,ذط
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 ذوسؾَّاالضرتاحميفمسؾممأصولماظـقو سؾقف:د.ذحمؿقدذدؾقؿانذؼاضقت,ذؼذ,ذاظدققرل,ذضرأه

 م.3006دارذادلعرصةذاجلاععقةذــذاألزارؼطةذـذعصرذ,

 دتاذذعصطػكذاظدؼا,ذػـ(,ذتح:ذاأُل539,ذاظبطؾققدلذ)ت:االضؿضابميفمذرحمأدبماظؽّؿاب

 مذ.ذ9996د.ذحاعدذسبدذاجملقد,ذعطبعةذدارذاظؽتبذادلصرؼةذـذاظؼاػرة,ذ

 ذألعاظيا ذاظؼاظل ذسؾل ذأبق ذت), ذوترتقبفاذبقضعفاذيَن,ُسذ(ػـ256: ذاجلقادذسبدذحمؿد:

 مذ.9936ذ,ذ3ادلصرؼةذ,طذاظؽتبذدارذاألصؿعلذ,

 ػـ(ذ,ذزؼقؼذودرادةذ:ذد.ذحمؿقدذحمؿدذ523,ذذابـذاظشجريذ)ت:ذأعاظيمابنماظشفري

 .ذم9993,ذذ9اظطـاحلذ,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ذط
 ذزؼقؼذوذرح:ذسبدذاظدالمذػارون,ذدارذذ(ػـ227:ذت) ,ذاظزجاجلذأعاظيماظزجاجي,

 م.9987,ذذ3اجلقؾذـذبريوت,ط

 ػـ(ذ,ذتح:ذحمؿدذ589قؾل)ت:َف,ذاظدُّأعاظيماظلفقؾيميفماظـقومواظؾغةمواحلدؼثمواظػؼه

 إبراػقؿذاظبـا,ذعطبعةذاظدعادةذـذاظؼاػرةذ,)د.ت(.

 ذاظشقخذغاصرذعؽارمذاظشريازيذذ)د.ت(.ذاألعـلميفمتػلريمطؿابماهللمادلـزل, 
 ذ,ذ9بريوت,ذطذاظعصرؼةـذادلؽتبةذ,(ػـ626ذت:)ذاظؼػطل,ذذإغؾاهماظرواةمسؾىمأغؾاهماظـقاة

ذػـذ.ذ9232

 ذأبقذاظربطاتذاألغباريذاإلغصافميفمعلائلماخلالفمبنيماظـقوؼنيماظؾصرؼنيمواظؽوصقني,

 م.9969,ذذ2,ذتحذ:ذحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقدذ,ذعطبعةذاظدعادةذـذاظؼاػرةذ,ذط
 ماظؿـزؼلم ماظؿأوؼلأغوار ذاظرمحـذ685,ذاظبقضاويذ)ت:ذوأدرار ذ,ذتحذ:ذحمؿدذسبد ػـ(

 ػـ.9298,ذذ9ادلرسشؾلذ,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذذ,ذط

 ذحمؿدذاظشقخذؼقدػ:ذ,تح(ػـ769:ذت)ذػشامذابـذذعاظك,مابنمأظػقةمإديمادللاظكمأوضح

ذـذبريوت,ذ)د.ت(.ذاظػؽرذدارذاظبؼاسلذ,

 ذ,ذ9طذصرػقدذذاذظلذحدـ.ذدذ,تح(ػـذ277ذت:)ذاظػاردّلذسؾلذ,أبقذاظعضديماإلؼضاح

ذ.مذ9969

 تح:ذد.ذإبراػقؿذحمؿدذسبدذاهلل,ذذ,ػـ(626)ت:,ذابـذاحلاجباإلؼضاحميفمذرحمادلػصل

 مذ.3092,ذذ3دارذدعدذاظدؼـذـذدعشؼذ,ط
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 )ب(

 ماألرفار ماألئؿة مأخؾار مظُدَرر ماجلاععة ماألغوار ذاجملؾدلذذ,حبار ذباضر حمؿد

 .ذم9982,ذذ3جمؿقسةذعـذاظعؾؿاءذ,ذعؤددةذاظقصاءذـذبريوتذ,ذطػـ(ذ,ذتحذ:ذ9999:)ت

 م.3002,ذذ8,ذد.ذأمحدذخمتارذسؿر,ذساملذاظؽتب,طاظؾقثماظؾغويمسـدماظعرب 

 ذـذاظػؽرذدارذمجقؾ,ذحمؿدذصدضل:ذتحذاألغدظدل,ذحقانذأبقذ,اظؿػلريميفماحملقطماظؾقر

ذ.ذػـذ9230ذبريوتذ,

 ماظعربقة مسؾم ميف ذ)ت:ذاظؾدؼع ذاألثري ذابـ ذاظدؼـ ذجمد ذ:ذ606, ذودرادة ذزؼقؼ ػـ(,

د.صتحلذأمحدذسؾّلذاظدؼـ,ذود.ذصاحلذحدنيذاظعاؼدذ,ذعرطزذإحقاءذاظرتاثذاإلدالعلذذـذ

 ػـذ.9299,ذذ9عؽةذادلؽرعةذ,ذط
 ػـ(ذ,ذتحذ:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿذذ,ذ792,ذاظزرطشلذ)ت:ذاظربػانميفمسؾومماظؼرآن

 .ذم9957,ذذ9عصرذ,ذطذدارذإحقاءذاظؽتبذاظعربقةذـ

 ماظزّجاجي مذيل مذرح ميف ذاظربقع)ت:ذاظؾلقط ذأبل ذابـ ذودرادة:د.ذ688, ذزؼقؼ ػـ(,

 م.9986,ذذ9سقادذبـذسقدذاظثبقيت,ذدارذاظغربذاإلدالعلذـذبريوتذ,ذط

 م ماظوساة ذإبراػقؿ,ذاظػضؾذأبقذحمؿدذ,تحذاظدققرلذ,واظـقاةماظؾغوؼنيمرؾؼاتميفبغقة

ذ,)د.ت(.ذظبـانذ-ذاظعصرؼةذادلؽتبة

 م.3002,ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذدارذشرؼبذــذاظؼاػرةذ,ذبـاءماجلؿؾةماظعربقة 

 ػـ(ذ,ذدارذأعريذـذذ9295:,ذحمؿدذتؼلذاظتدرتيذ)تذبفجماظصؾاشةميفمذرحمغفجماظؾالشة

 ـذ.ػ9298,ذذ9رفرانذ,ذط
 ماظؼرآن مإسراب مشرؼب ميف ذأاظؾقان ذاظربطاتذاألغباري,تح:د., ذرف,ذذبق ذاحلؿقد ذسبد رف

 م.9980عراجعة:عصطػكذاظدؼا,ذاهلقأةذادلصرؼةذاظعاعةذظؾؽتابذ,

 ػـ.ذ9232ذبريوتذ,ذاهلاللذـذوعؽتبةذدارذ,ذ(ػـ355:ذت)ذ,ذاجلاحظذواظؿؾقنيماظؾقان 
ذ

ذ

ذ
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 )ت(
 (ذ,ذتح:ذجمؿقسةذـذػ9305:عرتضكذاظزَّبقديذ)تتاجماظعروسمعنمجواػرماظؼاعوسم,م

 ,ذدارذاهلداؼة,ذ)د.ت(.ذاحملؼؼنيعـذ
 ذ30,د.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذطاظعربي)اظعصرماإلدالعي(متارؼخماألدب

 م.3003,ذ

 ـذذاظػؽرذدارذاظعؿرويذ,ذشراعةذبـذسؿرو:ذ,تح(ػـ579:ذت)ذ,ذابـذسداطردعشقمتارؼخذ

ذ.ذمذ9995ذبريوتذ,

 ذد.ذحمؿدذزشؾقلذدالمذتارؼخماظـؼدماألدبيمواظؾالشةمحؿىمغفاؼةماظؼرنماظرابعماهلفري,

 اإلدؽـدرؼةذ)د.ت(.,ادلعارفذــذ

 ذاظؽتبذاظدؼـ,ذدارذمشسذإبراػقؿ:ذ,تح(ػـ376:ذت)ذضتقبةذابـذ,ذاظؼرآنمعشؽلمتأوؼلذ

ذ)د.ت(.ذبريوتذاظعؾؿقةذـ

 مواظؿذطرة ذاظصِّذاظؿؾصرة ذأمحدذِقؿ, ذاهلجري(,تح:د.صتحل ذاظرابع ذاظؼرن ذسؾؿاء ذ)عـ ري

 عصطػكذسؾلذاظدؼـ,ذدارذاظػؽرذــذدعشؼذ)د.ت(.

 ذاظعؽربيذ,تح:سؾلذحمؿدذاظبجاوي,ذسقدكذاظبابلذوذرطاه,ذاظؼرآناظؿؾقانميفمإسرابم,

 )د.ت(.

 ماظؼرآن متػلري ميف ذ)ت:ذاظؿؾقان ذاظطقدل ذاظشقخ ذضصريذ260, ذحبقب ذأمحد ذتح: ػـ(,

 ػـذ.ذ9209,ذذ9اظعاعؾلذ,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذ,ذط
 مذ3092,ذ6,ذد.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذعصرذ,طجتدؼدماظـقو. 
 ذسبد.ذدذػـ(,ذتح:885ي)ت:اود,ذسالءذاظدؼـذادلراظؿقؾريمذرحماظؿقرؼرميفمأصولماظػؼه

ذدذاجلربؼـ,ذاظرمحـ ذدذاظؼرغل,ذسقض. ذاظرؼاضذ,طذأمحد. ذـ ذاظرذد ذعؽتبة ذ9اظدراح,

 م.3000,

 ماظؽؿابم متػلري معن ماجلدؼد ماظعؼل موتـوؼر ماظلدؼد مادلعـى محترؼر مواظؿـوؼر) اظؿقرؼر

 .ذم9982ػـ(ذ,ذاظدارذاظتقغدقةذ,ذ9292ابـذساذقر)تذاجملقد(,
 سنمآلماظردولمفماظعؼولَقُت(ذ,ابـذذعبةذاحلراغل):ذزؼقؼ:ذسؾلذأطربذػـ(289)ت,

 ػـذ.9202,ذ3عؤددةذاظـشرذاإلدالعلذـذضؿذ,ذطذاظغػاري,
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 ذابـذػشام,ذزؼقؼذد.ذسباسذعصطػكذاظصاحلل,ذختؾقصماظشواػدموتؾكقصماظػوائد,

 .ذم9989,ذ9ـذبريوت,طذدارذاظؽتابذاظعربل
 ذ.ذم9998ذ,ذ9بريوتذ,طذاظعؾؿقةذـذاظؽتبذدارذ,(ػـ728:ذت)ذاظذػيب,ذتذطرةماحلّػاز

 ماظؿلفقل مطؿاب مذرح ميف مواظؿؽؿقل ذحدـذاظؿذؼقل ذتح:د. ذ, ذاألغدظدل ذحقان ذأبق ,

 ,)د.ت(ذ.ذ9ػـداوي,ذدارذاظؼؾؿذــذدعشؼذ,ط

 تراطقبماظؼلممواظشرطميفمطالمماإلعاَعنيماحللنمواحللني()ذدرادةذدمقؼةذبالشقة,ذذ,

ساعرذدعقدذرؿذ,اظعتبةذاحلدقـقةذادلؼددةذـذعرطزذاإلعامذاحلدـذظؾدراداتذاظتخصصقة,ذ

 م.3097,ذذ9ط

 متطؾقؼقة موصػقة مدرادة ماظعربقة ميف ماظؾغوؼة ذاجلاععةذذاظرتاطقب ذ, ذغفر ذػادي ذد. ,

 .ذم9987ادلدتـصرؼةذـذطؾقةذاآلداب,ذ
 اظداعرائل,ذععفـدذاظبحـقثذوذاظدرادـاتذاظعربقـةذذذذذإبراػقؿذ د.، اظؿطورماظؾغويماظؿارخيي

 م.9966

 ذبـذسبدذ837,ذاظدعاعقين)ت:تعؾققماظػرائدمسؾىمتلفقلماظػوائد ذ,ذتح:ذد.ذحمؿد ػـ(

 مذ.9982,ذ9اظرمحـذبـذحمؿدذادلػدىذ,ذط

 ذ,ذ9,طذاظؼقزيذمحدذبـذسقض.ذد:ذاظػاردّل,ذتحذ,أبقذسؾلذدقؾوؼهمطؿابمسؾىماظؿعؾقؼة

ذ.ذم9990

 ذصححفذوضدَّمذظفذوسؾؼذسؾقفذاظشقخذذ ػـ(9099ذ:,ذاظػقضذاظؽاذاغل)تذتػلريماظصايف,

 ػـذ.9296,ذذ3حدنيذاألسؾؿلذذ,ذرفرانذ,ذط
 َّذ9,ذأبقذحقانذاألغدظدلذ,ذتح:ذد.ذسػقػذسبدذاظرمحـذ,ذدارذادلدريةذ,ذطذبتؼرؼبمادلؼر

 مذ.ذ9983,ذ

 ,إؼرانذــذذ,صاحبذاظزعان)ع(اإلعامذاظدقدذصادقذادلقدقيذ,عؤددةذممتاممغفجماظؾالشة

 ػـذ.9298,ذ9رفرانذ,ذط

 ذأب,ذتفذؼبماظؾغة ذعـصقر ذإحقاءذ270األزػري)ت:ق ػـ(,تح:ذحمؿدذسقضذعرسب,ذدار

 م.3009,ذذ9اظرتاثذـذبريوت,ذط
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 ذاظؼاػرة,ذاظؿوابعميفماجلؿؾةماظعربقة ذـ ,ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذعؽتبةذاظزػراء

 مذ.9999

 ؼاضقت,ذ)د.عط(ذ,)د.ت(.,ذد.ذحمؿقدذدؾقؿانذاظؿوابعميفماظـقوماظعربي 

 ماظؾؿع ذزطلذحمؿدذ,ذدارذ629از)ت:,ذابـذاخلّبتوجقه ذصاؼز ذ,ذدرادةذوزؼقؼذ:د. ػـ(

 مذ.3007,ذ3اظدالمذـذعصرذ,ط

 ذذوزؼقؼذ,ذرح(ػـ729:ت)ذ,ادلراديعاظكمابنمأظػقةمبشرحموادللاظكمادلؼاصدمتوضقح:

ذم3008ذ,ذ9اظعربلذـذبريوت,طذاظػؽرذدارذ,ذدؾقؿانذسؾلذاظرمحـذسبد

 اظدقدذحمؿدذاحلدقينذاظشريازيذ,ذرفرانذ,ذ)د.ت(ذتوضقحمغفجماظؾالشة, 
 ػـ(ذ,ذدرادةذوزؼقؼ:ذد.ذؼقدػذأمحدذادلطقعذ)د.ت(.652,ذاظشؾقبقينذ)ت:ذاظؿورؽة 

 مذ.9990,ذذذ9,ذد.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,طتقلرياتمظغوؼة 
م)ج(

 ذذاطر,ذعؤددةذحمؿدذأمحدذ,تح(ػـ290:ذت)ذاظطربي,ذجاععماظؾقانميفمتأوؼلماظؼرآن

ذمذ.ذ3000ذ,ذ9اظرداظةذ,ط

 ماظدروسماظعربقة ذاظغالؼقينذ,جاعع ذبريوتذػـ(9262)ت:عصطػك ذـ ذاظعصرؼة ذادلؽتبة ,

 مذ.9992,ذ38ط

 اهللمردولمأعورمعنمادلكؿصرماظصققحمادللـدماجلاععذ()م)صققحموأؼاعهمودــه

 مذذ.9989,اظبخاري,ذدارذاظػؽرذـذبريوت,ذاظؾكاري(
 م ماظؼرآناجلاعع ذ)ت:ألحؽام ذاظؼرريب ذوإبراػقؿذ679, ذ, ذاظربدوغل ذأمحد ذ: ذتح ػـ(,

 مذ.9962,ذذ3أرػقشذ,ذدارذاظؽتبذادلصرؼةذـذاظؼاػرةذ,ذط
 ماظـقو ميف ذاجلرجاغل)ت:ذاجلؿل ذاظؼاػر ذسبد ذحّؼ279, ذػـ(, ذظف:ذسؾلذحقدر,ذضدَّوؼف م

 مذ.9973دعشؼذ,

 ذدرادةذدمقؼةذ,ذد.ذسؾلذسبدذاظػّتاحذحمقلذ,ذدارذذاجلؿؾةماخلربؼةميفمغفجماظؾالشة,

 مذ.3093,ذذ9صػاءذـذسّؿانذ,ذط
 ماظعرب ماظـقاة مسـد ماظشررقة ذحمؿقدذاجلؿؾة ذد. ذتؼدؼؿ: ذاظشؿدان, ذأوسذإبراػقؿ ذأبق ,

 م.ذ9989,ذ9صفؿلذحجازي,ذعطبعةذاظدجقيذـذسابدؼـذ,ذط
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 موأضلاعفا متأظقػفا ماظعربقة ذاذاجلؿؾة ذصاضؾذاظداعرائلذ,ذدار ذسّؿانذ,ذط,ذد. ذـ ذ2ظػؽر

 مذ.3009,
 ماظؾغة ذذذيفرة ذ,تحذابـ, ذدرؼد ذ,ذعـريذرعزي: بريوتذذـذظؾؿالؼنيذاظعؾؿذدارذبعؾبؽل

ذم.9987ذ,9,ط

 ذغدؼؿذحمؿدذدتاذ,واأُلذضباوةذاظدؼـذصخرذد:ذ,ادلرادي,تحذادلعاغيمحروفميفماظداغيماجلـى

ذمذ.ذ9993ذ,ذ9بريوت,طذاظعؾؿقةذـذاظؽتبذدارذصاضؾذ,

 م ماظـقوي مادلعـىاجلواز مسؾى ماإلسراب ذاظطؾحل,ذودالظة ذباظؼادؿ ذاظؼادر ذسبد ذعراجع ,

 عـشقراتذجاععةذضارؼقغسذـذبـغازيذـذظقبقاذ)د.ت(.

 )ح(

 معاظك مابن مأظػقة مسؾى مسؼقل مابن مذرح مسؾى ماخُلضري ذاخُلضريذذحاذقة ذحمؿد ,

 ػـ(ذ,ذدارذاظػؽرذـذبريوتذ,)د.ت(.ذذ9288)ت:

 ذسؾكذاظراِضلذوطػاؼةذاظؼاِضلذسـاؼةذ:اةادلدّؿذ,اظؾقضاويمتػلريمسؾىماظشفابمحاذقة

ذبريوت,ذ)د.ت(.ذـذصادرذدارذ,(ػـ9069:ذت)ذاظدؼـذذفابذاظبقَضاويذ,ذتػدري

 م ماظصؾان ذت)ذاظصبانذ,عاظكمابنمألظػقةماألمشوغيمذرحمسؾىحاذقة ذدارذ,(ػـ9306:

 م.9997,ذ9بريوت,طذاظعؾؿقةذـذاظؽتب
 عؽرمذذداملذاظعالذسبد.ذد:ذ,تحذ(ػـ270:ذت)ذخاظقؼفذابـذ,ذاظلؾعماظؼراءاتميفماحلفة

ذ.ػـ9209,ذ2بريوتذ,طذـذظشروقذدارذ,

 بقذبؽرذبـذاظذؼـذذطرػؿذأذعصارذباحلجازذواظعراقذواظشام,ذأئؿةذاألاءماظلؾعةاحلفةمظؾؼّر

ذأ ذرجماػد, ذ, ذجقجياتل ذوبشري ذ, ذضفقجل ذاظدؼـ ذبدر ذتح: ذاظػاردل, ذسؾل اجعفذبق

ذ.م9987,ذذ9دارذادلأعقنذـذبريوت,ذطذمحدذؼقدػذاظدضاقذ,ودّضؼف:ذسبدذاظعزؼزذرباح,ذوذأ

 ماظؾالشة مغفج مذرح ميف ماحلؼائق ذاظدؼـذحدائق ذبؼطب ذادلعروف ذاحلدني ذبـ ذحمؿد ,

 ـذ.ػ9296,ذذ9ػـ(,ذتح:ذسزؼزذاهللذاظعطاردي,ذإؼرانذـذضؿذ,ذط690اظؽقذريذ)ت:ذبعدذ
 ماظعربي م ماظـقو ميف ماظـؾوي ذباحلدؼثذيفذذاحلدؼث ذاالدتشفاد ذظظاػرة ذعدتػقضة درادة

ذ ذد.ذاظـحق ذعاظؽذ, ذابـ ذأظػقة ذذروح ذيفذأطثر ذظألحادؼثذاظقاردة ذودرادةذدمقؼة اظعربل,

 مذ.9997,ذذ3حمؿقدذصجالذ,ذأضقاءذاظدؾػذـذاظرؼاضذ,ذط
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 ماظعربي ماظـقو ميف ذ,طاحلذفمواظؿؼدؼر ذاظؼاػرة ذشرؼبذـ ذ,دار ذادلؽارم ذأبق ذسؾل ذد. ذ9,

 مذ.3007,

 نذ)د.عط(,ذ)د.ت(,ذأبقذأوسذإبراػقؿذاظشؿداحروفماجلرمدالالتفاموسالضاتفا. 

 مواظصػات مادلعاغي ذتحذ,ذحروف ذاظزجاجل, ذـذاظرداظةذعؤددةذاحلؿد,ذتقصقؼذسؾل:

ذمذ.9982ذ,ذ9بريوتذ,ط

 مواظؿطؾقق مبنيماظـظرؼة ماظعربي ماظـقو ميف ماظصدارة ذدارذحق ذسقال, ذسزعلذحمؿد ذد. ,

 مذ.3099,ذذ9احلاعدذـذاألردنذ,ط

 اظعالذداملذعؽرمذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذ,ذد.ذسبدذاحلؾؼةمادلػؼودةميفمتارؼخماظـقوماظعربي

 م.9992,ذذ3بريوتذ,ذط

 ذعطبعةذاظدعادةذ,ذ(ػـ220:ذت)ذاألصبفاغلذغعقؿذأبقذ,ذاألصػقاءمورؾؼاتماألوظقاءمحؾقةذ

ذ.ذم9972ذاظؼاػرة,ذـ

 ذ,ذرواؼةذأبلذاظعباسذاألحقلذسـذأبقفذسـذاظبحرتي,ذ382,ذاظبحرتي)ت:احلؿادة ػـ(

ذ ذوأمحد ذحقر, ذإبراػقؿ ذحمؿد ذاظعربقةذتح:د. ذاإلعارات ذزيبذــ ذأبق ذ,ػقأة ذسبقد حمؿد

 مذ.3007ادلتحدةذ,

 )خ(

 ذاظبغداديذ)ت:ذخزاغةماألدبموظبمظؾابمظلانماظعرب ذاظؼادر ػـ(ذ,ذذرحذ9092,ذسبد

 .ذم9997,ذذ2وزؼقؼذ:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ذط
 ذـــذذػـ(,ذتح:ذحمؿدذسؾلذاظـّجار293ابـذِجـّلذ)ت:ذ,ذذاخلصائص ذاظعؾؿقة ,ذادلؽتبة

 عصرذ,)د.ت(.
م)د(

 ُّمادلصونماظد ذأمحدذ:دذ,تحذ(ػـ756:ذت)ذاحلؾيبذ,ذاظدؿنيذادلؽـونماظؽؿابمسؾومميفر

ذدعشؼ,ذ)د.ت(.ذاظؼؾؿذـذاخلراطذ,ذدارذحمؿد

 م.9969,ذد.ذإبراػقؿذاظداعرائل,ذجاععةذبغداد,ذدراداتميفماظؾغة 

 ماظؽرؼم ذاظؼاػرةذدراداتمألدؾوبماظؼرآن ذاحلدؼثذـ ذدار ذسضقؿة, ذاخلاظؼ ذسبد ,ذحمؿد

 .)د.ت(
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 ذ,تحذ(ػـ596:ذت)ذاحلرؼريذ,ذاخلواصمأوػامميفماظغواصمدرة عطرجلذ,ذذسرصات:

ذ.ذػـ9998,ذذ9بريوتذ,طذـذاظثؼاصقةذاظؽتبذعؤددة

 ُّػـ(ذ,ذوضعذ9229,ذاظشـؼقطل)ت:رماظؾواععمسؾىمػؿعماهلواععمذرحمذيعماجلواععَراظد

 م.9999,ذذ9سققنذاظدقد,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,طذحقاذقف:ذحمؿدذبادؾ

 م ماظعؾؿاء ذغؽريذاألمحدذاظـيبذسبدذ,ذاظؼاضلاظػـونماصطالحاتميفماظعؾوممجاععددؿور

ذاظػاردقةذسباراتفذ,سرَّبذ(ػـ93ذق:ذت) ذـذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذصحصذ,ذػاغلذحدـ:

ذم.3000ذ,ذذ9بريوت,ذط

 ذسبدذد.ذسؾلذواظتؼدؼر,ذباحلذفذظؾؼقلذغؼدؼةذدرادةذ,ذاظؼرآغقةماجلؿؾةميفماالطؿػاءمدالظة

ذ,ذاظشؿريذحمقلذاظػّتاح ذبغداد ذـ ذاظؼرآن ذاظقرينذظعؾقم ذادلرطز ذاظقضػذاظشقعلذـ ذدؼقان ,

 مذ.3090,ذذ9عطبعةذاظـؿاءذ,ط

 ذدرادةذوزؼقؼ:ذؼدرىذسبدذاظغينذسبدذاهلل,ذدارذاظؽتبذذدؼوانمابنمدفلماألغدظلي,

 م.3002,ذذ2اظعؾؿقةذـذبريوت,ذط

 ماإلؼاديد مدواد مأبي ذػاذؿذؼوان ذأمحد ذود. ذ, ذاظصاحلل ذأمحد ذأغقار ذ: ذومجعف ذحؼؼف ,

 مذ.3090,ذذ9اظداعرائل,ذدارذاظعصؿاءذـذدعشؼذ,ذط

 م.9986دارذبريوتذظؾطباسةذواظـشرذـذبريوتذ,ذدؼوانمأبيماظعؿاػقة,م 

 ذذرحفذوصَّػذضقاصقفذوضدمذظف:ذعفديذحمؿدذغاصرذاظدؼـ,ذدارذاظؽتبذدؼوانماألخطل,

 مذ.9992,ذ3اظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذط

 ذعقؿقنذبـذضقسذ,ذتحذ:د.ذحمؿدذحدنيذ)د.ت(.دؼوانماألسشىماظؽؾري, 
 د.ت(.5,تح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذطدؼوانماعرئماظؼقس(, 
 ذتح:ذد.ذغعؿانذحمؿدذأعنيذرف,ذدارذادلعارفذـذدؼوانمجرؼرمبشرحمحمؿدمبنماحلؾقب,

 )د.ت(ذ.,ذذ2اظؼاػرة,ذط

 مثابت مبن محلان ذبريوتذدؼوان ذـ ذصادر ذدار ذسرصات, ذوظقد ذد. ذسؾقف: ذوسّؾؼ ذحؼؼف ,

 مذ.3006,
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 ػـ(ذ,ذذرحذأبلذغصرذاظباػؾلذرواؼةذ997)ت:ذدؼوانمذيماظرعةمشقالنمبنمسؼؾةماظعدوي

ذحؼَّ ذوضدَّثعؾب, ذوسؾَّؼف ذظف ذاظُؼم ذسبد ذد. ذسؾقف: ذـذؼ ذاإلميان ذعؤددة ذصاحل, ذأبق دوس

 مذ.9983,ذذ9بريوت,ط

 ذصـعةذحيقكذبـذعدركذاظطائل,ذرواؼةذدؼوانمذعرمحامتمبنمسؾدماهللماظطائيموأخؾاره,

,ذذ3ػشامذاظؽؾيب,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذسادلذدؾقؿانذمجال,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرة,ط

 مذ.9990

 ذحؼؼفذوذرحف:ذصالحذاظدؼـذاهلادي,ذدارذادلعارفذـذدؼوانماظشؿاخمبنمضرارماظذبقاغي,

 اظؼاػرةذ,ذ)د.ت(.

 م.9997,ذ9ذرحذاألصؿعل,ذدارذصادرذـذبريوتذ,طنماظطػقلماظغـوي,مدؼوا 

 حمؿدذجبارذادلعقبد,ذذرطةذدارذاجلؿفقرؼةذذ,ذحؼؼفذومجعف:دؼوانمسديمبنمزؼدماظعؾادي

 م.9965ـذبغداد,

 مربقعة مأبي مبن مسؿر ذدارذدؼوان ذ, ذحمؿد ذصاؼز ذوصفاردف:د. ذػقاعشف ذووضع ذظف ذضدم ,

 ذمذ.9996,ذذ3اظؽتابذاظعربلذـذبريوتذ,ذط

 مزػري مبن مطعب ذػقاعشفذدؼوان ذووضع ذظف ذضدم ذاظعدؽري, ذدعقد ذأبل ذاإلعام ذصـعة ,

 مذ.9992,ذذ9وصفاردف:د.ذحـاذغاصرذ,ذدارذاظؽتابذاظعربلذـذبريوت,ط

 ذذ3,ذتح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ذطدؼوانماظـابغةماظذبقاغي,

 )د.ت(.

 )ر(

 َّػـ(,ذتح:ذد.ذذقضلذضقػذ,ذدارذادلعارفذ593اظؼرريب)ت:,ذابـذعضاءذدمسؾىماظـقاةاظر

 ذمذ.9983,ذذ3ـذاظؼاػرة,ذط

 مادلرتضى ماظشرؼف ممردائل ذ)ت:, ذادلرتضك ذأمحدذػـ226اظشرؼػ ذاظدقد ذتح: ,)

 ػـذ.9290,ذ9احلدقين,ذعطبعةذاخلقامذـذضؿذ,ذط

 ػـ(ذ538ذت:ابـذاظطراوةذاظـحقيذ)ذ,يفماإلؼضاحمإاظةماإلصصاحمبؾعضمعامجاءمعنماخلطرد

 مذ.9996,ذ3,ذساملذاظؽتبذـذبريوتذ,طزؼقؼذد.ذحامتذصاحلذاظضاعـ
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 ػـ(,ذتح:ذأمحدذحمؿدذاخلّراط,ذ703,ذادلاظؼل)ت:ذرصفمادلؾاغيميفمذرحمحروفمادلعاغي

 عطبقساتذاجملؿعذاظعؾؿلذـذدعشؼذ)د.ت(.

 مباظؾغة مواالدؿشفاد ذاظؾغةذاظرواؼة ذسؾؿ ذضقء ذيف ذواالدتشفاد ذاظرواؼة ذظؼضاؼا ذدرادة ,

 م.9972دؼث,د.ذحمؿدذسقدذ,ذساملذاظؽتبذــذاظؼاػرة,ذاحل

 ذ,تح(ػـ9370:ذت)ذ,ذاآلظقدلذادلـاغيمواظلؾعماظعظقمماظؼرآنمتػلريميفروحمادلعاغيم:

ذػـذ.ذ9295ذ,ذ9بريوتذ,طذـذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذسطقةذ,ذاظباريذسبدذسؾل

 ماظلاجدؼن مدقد مصققػة مذرح ميف ماظلاظؽني ذادلدغلذ)ذرؼاض ذخان ذسؾل ذاظدقد ذ, )

 ـ.ذػ9295,ذذ2ػـ(ذ,ذعؤددةذاظـشرذاإلدالعلذ,ذإؼرانذـذضؿذذ,ذط9930اظشريازيذ)ت:

 )ز(

 ذتحذ:ذد.ذحامتذذػـ(238ذ:األغباريذ)تبـذذأبقذبؽر,ذذاظزاػرميفمععاغيمطؾؿاتماظـاس,

 .ذم9993,ذذ9صاحلذاظضاعـذذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذبريوتذ,ذط
 مذ.3008ساملذاظثؼاصةذــذاألردنذ,,ذد.ذطؿالذرذقد,ذدارذاظزعنماظـقويميفماظؾغةماظعربقة 

 م.9986,ذد.ذعاظؽذادلطؾيب,ذاهلقأةذادلصرؼةذظؾؽتاب,اظزعنمواظؾغة 
م)س(

 ذابـذجين,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذحدـذػـداوي,ذدارذاظؼؾؿذـذدعشؼذدرمصـاسةماإلسراب,

 م.9992,ذ3,ط

 ذدارذاظؼحطاغلذ,ذداملذدعقدذحمؿد.ذدذ,تحذ(ػـ329:ذت)ذحـبؾذبـذأمحدذ,ذاظلُّـةذذ

ذػـ.ذ9206ذ,ذ9اظدعامذ,طذـذاظؼقِّؿذابـ

 ذسبدذاظدؼـذحمقلذحمؿد:ذ,تحذ(ػـ375:ذت)ذاظدِِّجِدتاغلذداودذأبقذ,ذداودمأبيمدـن

ذاظعصرؼةذـذبريوت,ذ)د.ت(.ذادلؽتبةذاحلؿقدذ,

 ذـذاظرداظةذعؤددةذذؾيبذ,ذادلـعؿذسبدذحدـ:ذ,تح(ػـ202:ذت)ذاظـدائلذ,اظلـنماظؽربى

 .مذ3009ذ,ذ9بريوتذ,ط
 ذم.9979,ذ3سؾلذاظـجديذغاصػ,ذساملذاظؽتبذـذاظؼاػرة,طدقؾوؼهمإعامماظـقاةم,م

 مذ.9982,ذذ9,ذد.ذإبراػقؿذحدـذإبراػقؿذ,ذطدقؾوؼهمواظضرورةماظشعرؼة 
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 ذاظذػيب,تحذ,ذاظَُّؾالءمأسالممِدَقر ذذعقبذاظشقخذبإذرافذاحملؼؼنيذعـذجمؿقسة:

 م.ذ9985ذ,ذ2اظرداظةذ,طذاألرغاؤوطذ,عؤددة
ذ

ذ

ذ

م)ش(

 موُأ مدقؾوؼهاظشاػد مطؿاب ميف ماظـقو ذجاععةذذ,صول ذعطبقسات ذ, ذاحلدؼثل ذخدجية د.

 .ذم9972اظؽقؼت,

 ذاظرمحـذسبدذاهللذغصرذتح:ذ,ػـ(9259)ت:احلؿالويذأمحدذ,اظصرفمصنميفماظعرفمذذا

ذاظرؼاض,)د.ت(ذ.ذاظرذدذـذعؽتبةذاهللذ,ذغصر

 معاظك مابن مأظػقة مابنمسؼقلمسؾى ذابـذسؼقؾذ)ت:ذذرح ذ,ذتح:ذحمؿدذحمقلذ769, ػـ(

 م.9980,ذذ30اظدؼـذسبدذاحلؿقد,ذدارذاظرتاثذـذاظؼاػرةذ,ط

 ذؿدحمذ:ذ,تح(ػـذ686ذت:)ذعاظؽذبـذاظدؼـذبدرذ,ذعاظكمابنمأظػقةمسؾىماظـازممابنمذرح

ذمذ.ذ3000ذ,ذ9اظعؾؿقةذ,طذاظؽتبذاظدقدذ,دارذسققنذبادؾ

 ماأُل معاظكذرح مابن مأظػقة مسؾى ذاألمشقغلذ)ت:مشوغي ذـذ900, ذاظؽتبذاظعؾؿقة ذدار ػـ(,

 م.ذ9998,ذذ9بريوت,ط

 ذت)ذاظالظؽائلذاظؼادؿذأبقذ,ذواجلؿاسةماظلـةمأػلماسؿؼادمصولُأمذرحذ ,ذذذذذذذذذذ(ػـ298:

ذم.3002ذ,ذ8اظدعقدؼةذ,طذـذرقبةذدارذاظغاعديذ,ذمحدانذبـذدعدذبـذأمحد:ذزؼقؼ

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذد.ذسبدذاظرمحـذاظدقدذ,ذود.ذ673,ذابـذعاظؽذ)ت:ذاظػوائدذتلفقلذرحم

 م9990,ذذ9حمؿدذبدويذادلختقنذ,ذدارذػجرذـذاظؼاػرةذ,ذط
 ,)ماظـقوي ماظؿلفقل)اظؼلم ذاظـيبذأمحد,ذذذرح ذسبد ذحمؿد ذودرادة: ذزؼقؼ ادلرادي,

 مذ.3006,ذ9عؽتبةذاإلميانذــذادلـصقرةذ,ط

 ذ778:ذت)ذاجلقشذ,غازراظػوائد(متلفقلمبشرحماظؼواسدم)متفقدمادللّؿىماظؿلفقلمذرح

ذوزؼقؼذ,درادةذ(ػـ ـَ,ذصاخرذحمؿدذسؾلذد.: ذ9,طذاظؼاػرةذـــذاظدالمذدارذوآخرؼ

 .ذػـذ9238,
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 ػـ(ذ,ذتحذ:ذحمؿدذبادؾذسققنذ905زػريذ)ت:,ذخاظدذاأَلذذرحماظؿصرؼحمسؾىماظؿوضقح

 .ذم3000,ذذ9اظدقدذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذط

 ػـ(ذ,ذزؼقؼذودرادةذعـذاألولذحتكذغفاؼةذ609ابـذخروف)ت:,ذذرحمذيلماظزجاجي

 ػـذ.9299بابذادلخاربة,ذد.ذدؾقىذحمؿدذسؿر,ذجاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعةذ,ذ

 ػـ(ذ,ذتح:د.ذصاحبذأبقذ669)اظشرحذاظؽبري(ذ,ذابـذسصػقرذ)ت:ذذرحمذيلماظزجاجي

 مذ.ذ9980وزارةذاألوضافذاظعراضقةذ,ذجـاح,ذ

 ماظدعاعقين معغينماظؾؾقبمذرح ذصّحذسؾى ذاظدعاعقينذ, ذوسّؾ, ذسزوذحف ذأمحد ذسؾقف: ؼ

 مذ.3007,ذذ9سـاؼة,ذعؤددةذاظتارؼخذاظعربلذـذبريوتذ,ذط

 ماظػرزدق مدؼوان ذاظؽتابذذرح ذدار ذاحلاوي, ذإؼؾقا ذوأطؿؾفا: ذوذروحف ذععاغقف ذضبط ,

 م.9982,ذ9اظؾبـاغلذـذبريوتذ,ذط

 ماظؽاصقة مسؾى ماظرضي ذاالذذرح ذاظرضل ذ)ت, ذ:ذ686:درتابادي ذوتعؾقؼ ذتصحقح ذ, ػـ(

 مذ.9996,ذذ3ؼقدػذحدـذسؿرذ,ذعـشقراتذجاععةذبـغازيذ,ذط
 ماحلاجب مابن مذاصقة ذاالذذرح ذاظرضل ذوحمؿدذ, ذاحلدـ, ذغقر ذحمؿد ذتح: درتابادي,

 .م9983اظزصزاف,ذوحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقد,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذ
 ذاظشرطةذاظدضرذ,ذاظغينذسبد:ذػشام,ذتحذابـذ,اظعربمطالممععرصةميفماظذػبمذذورمذرح

 دقرؼا,ذ)د.ت(ذ.ذـذظؾتقزؼعذادلتحدة

 ػـ(ذ,ذ889,ذحمؿدذسبدذادلـعؿذاجلقجريذ)ت:ذذرحمذذورماظذػبميفمععرصةمطالمماظعرب

درادةذوزؼقؼ:ذغّقافذاحلارثلذ,ذسؿادةذاظبحثذاظعؾؿلذـذاجلاععةذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ

 .م3002,ذذ9,ذط

 ػـ(ذ,ذتؼدؼؿذوزؼقؼ:ذد.ذ583,ذابـذبري)ت:ذألبيمسؾيماظػارديذرحمذواػدماإلؼضاحم

ذادلطابعذ ذظشؤون ذاظعاعة ذاهلقأة ذ, ذسالم ذعفدي ذحمؿد ذعراجعة: ذدروؼش, ذعصطػك سقد

 مذ.9985األعريؼةذـذاظؼاػرةذ,

 ذاظدققرلذ,ذوضػذسؾكذربعفذوسؾؼذحقاذقف:أمحدذزاصرذطقجان,ذذذرحمذواػدمادلغين,

ذحمؼُِّذ ذاظشقخ ذوتعؾقؼات ذبتصحقحات ذاظعربلذؾ ذاظرتاث ذإحقاء ذجلـة ذاظشـؼقطل, ؿد

 ,)د.ت(.
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 ذابـذعاظؽ,ذتح:ذسدغانذسبدذاظرمحـذاظدوريذ,ذعطبعةذذذرحمسؿدةماحلاصظموسدةماظالصظ,

 مذ.9977اظعاغلذـذبغداد,ذ

 ماظلؾعذ ماظؼصائد ماجلاػؾقاتمرح ذاألغبارياظطوال ذابـ ذذ:, ذدارذحمؿدذاظدالمذسبدتح:

 .ذ)د.ت(ذ5ادلعارفذـذاظؼاػرة,ط

 اظؼاػرةذذاحلؿقدذ,ذسبدذاظدؼـذحمقكذحمؿدذ,تحذػشامذابـذ.ذاظصدىموبلماظـدىمضطرمذرح

ذػـ9282,ذ99,ط

 ماظشاصقة ماظؽاصقة ذذرح ذ,تحذعاظؽذابـ, ذذـذاظؼرىذأمذجاععةذػرؼدي,ذأمحدذادلـعؿذسبد:

 ,)د.ت(ذ.ذ9ادلؽرعة,طذعؽة
 ماظـقو ميف ماحلدود مطؿاب ذأمحدذ973,اظػاطفل)ت:ذذرح ذرعضان ذادلتقظل ذتح:د. ػـ(,

 م.9992,ذذ3اظدعريي,ذعؽتبةذوػبةذـذاظؼاػرة,ذط
 ذاظؽتبذدارذسؾلذ,ذدقدذسؾلذعفدظل,ذحدـذأمحد:ذ,تحذاظدريايفذ,ذدقؾوؼهمطؿابمذرح

ذمذ.ذ3008ذ,ذ9ظبـانذ,طذـذبريوتذاظعؾؿقة,

 ذد.ذػاديذغفرذ,ذدارذاظقازوريذذذرحماظؾؿقةماظؾدرؼةميفمسؾمماظؾغةماظعربقةمالبنمػشام,

 ـذاألردن,ذ)د.ت(ذ.

 ذاظباضقظلذ,ذزؼقؼذودرادة:ذد.ذإبراػقؿذبـذحمؿدذأبقذسباةذ,ذجاععةذاإلعامذاظؾؿعذرحم,

 مذ.ذ9990حمؿدذبـذدعقدذاإلدالعقةذـذاظرؼاض,

 ػـ(,ذإدارةذاظطباسةذادلـريؼةذـذعصر,ذ)د.ت(622:,ذابـذؼعقشذ)تذذذرحمادلػصَّلذ. 
 ماحمللؾة مادلؼدعة ذت)ذبابشاذذ,ابـذذرح ذ,تح(ػـذ269: ذادلطبعةذاظؽرؼؿ,ذسبدذخاظد:

ذمذ.ذ9977ذ,ذ9اظؽقؼتذ,طذ–ذاظعصرؼة

 ػـ(,ذتح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذ656ابـذأبلذاحلدؼدذ)ت:ذ,ذذرحمغفجماظؾالشة

 م.9987,ذ9اجلقؾذـذبريوت,ذط

 ذاظدقدذسباسذادلقدقيذ,ذدارذاظردقلذاألطرمذ,ذدارذاحملجةذاظبقضاءذذذرحمغفجماظؾالشة,

 ـذ.ذػ9298,ذذ9ـذبريوتذ,ذط

 ػـذ.ذ9202,ذ3طذ,ػـ(689:)تاظبحراغل,ذعقثؿذذاظؾالشةذرحمغفجم 
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 سؾلذأغصارؼانذ,ذعؤددةذاظـشرذذذرحمغفجماظؾالشةمادلؼؿطفمعنمحبارماألغوارمظؾؿفؾلي,

 ػـذ.9208,ذذ9اإلدالعلذـذرفرانذ,ذط
 ماظـؿريي ذاظثؼاصةذذذعرمأبيمحقة ,ذحؼؼفذومجعف:ذد.حيقكذاجلبقري,ذعـشقراتذوزارة

 م.9975واإلرذادذاظؼقعلذـذدعشؼذ,ذ

 ماألددي ماظزبري مبن ماهلل مسؾد ذاحلرؼةذذعر ذدار ذاجلبقري, ذحيقك ذد. ذوزؼقؼ: ذمجع ,

 مذ.9972ظؾطباسةذـذبغدادذ,

 ذصرزهذعـذجمؾةذاجملؿعذاظعؾؿلذاظعراضل,ذ,ذد.حامتذصاحلذاظضاعـذذعرماظػـدماظزعاغي,

 م.9986ػـذ,ذطاغقنذاألول9207اجلزءذاظرابع,ذاظعددذاظدابعذواظثالثقن,ذربقعذاألولذ

 م.9969مجعذوتؼدؼؿ:د.ذداُودذدؾقم,ذعطبعةذاإلرذادذـذبغداد,ذذعرمغصقبمبنمرباح,م 

 مبشريماألغصاري مبن ماظـعؿان ذـذذعر ذاظؼؾؿ ذدار ذحيقكذاجلبقري, ذد. ذظف: ذوضدم ذحؼؼف ,

 م.9985,ذ3اظؽقؼتذ,ط

 ذ.ذػـذ9232اظؼاػرةذ,ذذاحلدؼثذـذ,دارذابـذضتقبة,ذاظشعرمواظشعراء

 ػـ(ذ,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذاظشرؼػذ770اظدؾدقؾل)ت:,ذيفمإؼضاحماظؿلفقلمذػاءماظعؾقل

 م9986,ذذ9,ادلؽتبةذاظػقصؾقةذـذاظدعقدؼة,ذطسبدذاهللذسؾلذاحلدقين

 ذابـذعاظؽ,ذتح:د.ذرفذحمدـ,ذذواػدماظؿوضقحمواظؿصققحمدلشؽالتماجلاععماظصققح,

 ػـ.9292,ذ9عؽتبةذابـذتقؿقة,ط

 مطؿابمدقؾوؼه ميف ماظشعر ذعذواػد ذمجعة, ذاظؽرؼؿ ذسبد ذد.خاظد ذـذ, ذاظشرضقة ذاظدار طبعة

 مذ.9989,ذ3عصر,ط

 ماظـقو ميف مواالدؿشفاد ذبغداد,ذاظشواػد ذـ ذاظزػراء ذعطبعة ذاظـاؼؾة, ذسؾقان ذاجلبار ذسبد ,

 م.9976,ذ9ط

ذ

 )ص(

 ػـ(ذ,ذ295,ذابـذصارسذ)ت:ذاظصاحيبميفمصؼهماظؾغةماظعربقةمودـنماظعربميفمطالعفا

 ذرحذوزؼقؼذ:ذاظدقدذأمحدذصؼرذ,ذاظدعقدؼةذـذعؽةذادلؽرعة,ذ)د.ت(.
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 ػـ(ذ,ذتحذ292:,ذإمساسقؾذبـذمحادذاجلقػريذ)تذاظصقاحمتاجماظؾغةموصقاحماظعربقة

 .ذم9990,ذذ2:ذأمحدذسبدذاظغػقرذسطارذ,ذدارذاظعؾؿذظؾؿالؼنيذـذبريوتذ,ذط

 ماظلّف ذبـادؼةاظصققػة ذسؾل ذاإلعام ذاظدجاد)ذ, ذغشرذذػـ(95)ت:(احلدني ,دصرت

 ػـذ.9298,ذ9اهلاديذـذضؿذ,ط

 ذاظـقؾل)عـذسؾؿاءذاظؼرنذاظدابعذاهلجري(,ذتح:ذد.ذاظصػوةماظصػقةميفمذرحماظدرةماألظػقة,

 ػـذ.9230حمدـذبـذداملذاظعؿريي,ذجاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعة,ذ

 )ض(ممم

 ماظشعر ذبريوت,طذضرار ذاألغدظسذـ ذدار ذحمؿد, ذإبراػقؿ ذاظدقد ذتح: ذسصػقر, ذابـ ,ذ9,

 م.9980

 ماظـاثر مدون مظؾشاسر مؼلوغ موعا ذاآلظقدلذاظضرائر ذذؽري ذحمؿقد ,ذػـ(9223)ت:,

 ذرحف:ذحمؿدذبفجةذاألثري,ذادلؽتبةذاظعربقةذـذبغدادذ,ذ)د.ت(ذ.

 ماظشعرؼةمدرادةمأدؾوبقة ذاظضرورة ذإبراػقؿذحمؿدذ,ذدار ذبريوتذ,ذ,ذاظدقد األغدظسذــ

 مذ.9982,ذذ2ط

 مظدىم موعػفوعفا ماظشعرؼة ذبـذإبراػقؿذ,عاظكمبنمأظػقةمسؾىمدرادةماظـقوؼنياظضرورة

ذ,ذصاحل ذ,ذبادلدؼـةذاإلدالعقةذاجلاععةذاحلـدود ذاظعددذواظثالثقن,ذاظثاظثةذاظدـةذادلـقرة

 مذ.3009ذذادلائة,ذبعدذسشرذاحلادي

 ذ,ذاظعزؼزذسبدذحمؿدذ,ذادللاظكمأوضحمإديماظلاظكمضقاء ذ,طذعؤددةذاظـجار ذ,9اظرداظة

 مذ.3009
 )ط(

 ػـ(,تح:ذحمؿقدذحمؿدذذاطر,ذدارذادلدغلذـذ323,ذابـذدّؾامذ)ت:رؾؼاتمصقولماظشعراء

 جدةذ)د.ت(.

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذحمؿدذسبدذاظؼادرذسطاذ,ذدارذاظؽتبذ320:,ذابـذدعدذ)تذاظطؾؼاتماظؽربى

 م.9990,ذذ9اظعؾؿقةذـــذبريوتذ,ذط
 )ز(
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 ذذراػرذدؾقؿانذمحقدة,ذاظدارذاجلاععقةذــذاإلدؽـدرؼةذاحلذفميفماظدرسماظؾغويزاػرةم,

 م.9998,

 )ع(

 ذـذ289,ذابـذاظقراق)ت:ذسؾلماظـقو ذاظرذد ذاظدروؼش,ذعؽتبة ذ,ذتح:ذحمؿقدذجادؿ ػـ(

 م.9999,ذذ9اظرؼاض,ط

 )غ(

 ماظؽالم مسؾم ميف مادلرام ذاآلعدي)ت:شاؼة ذاظؾطقػ,ذ629, ذسبد ذحمؿقد ذحدـ ذتح: ػـ(,

 األسؾكذظؾشؤونذاإلدالعقةذـذاظؼاػرة,)د.ت(.اجملؾسذ

 ذت)ذاظـقدابقريذ,ذاظػرضانمورشائبماظؼرآنمشرائب ذ,تحذ(ػـ850: ذذزطرؼاذاظشقخ:

ذ.ذػـذ9296ذ,ذ9بريوتذ,طذــذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذسؿرياتذ,

 ماظؾالشة ذاظؽرؼؿذذشرؼبمغفج ذسبد ذد. ذ, ذدرادتف ذ, ذغدبتف ذتقثقؼ ذ, ذأغقاسف ذ, ذأدبابف ,

 مذ.3099حدنيذاظدعداويذ,ذاظعتبةذاظعؾقؼةذادلؼددةذـــذاظـجػذاألذرفذ,
ذ

م)ف(

 ػـ(ذ9350:,ذاظشقطاغلذ)تصؿحماظؼدؼرماجلاععمبنمصَّيماظرواؼةمواظدراؼةمعنمسؾمماظؿػلري

 ,ذساملذاظؽتبذـــذبريوت,ذ)د.ت(.
 م مصؼه ميف ذطاظعربقةصصول ذاظؼاػرة, ذـ ذاخلارل ذعؽتبة ذاظتقاب, ذسبد ذرعضان ذد. ,ذذ6,

 م.9999

 ذواظشقخذ,جعػرؼانذاظدؼـذغقرذاظدقد:ذػــ(,تحذ292ادلػقدذ)ت:ذاظشقخذ,ادلكؿارةماظػصول

 .م9992,ذذ3بريوت,ذطذـذذادلػقدذاألمحدي,ذدارذحمدـذاظشقخذاجلعػري,ذؼعؼقب
 ماظعربقة ماظؾغةمودر ذاظثعاظيبذصؼه ذعـصقر ذ,ذذ:(ػـ239:ذت),ذأبق تحذ:ذعصطػكذاظدؼا

ذ9بقاريذ,ذوسبدذاحلػقظذذؾيبذ,ذعطبعةذعصطػكذاظبابلذاحلؾيبذـذعصرذ,ذطوإبراػقؿذاإل

 .ذم9928,
 ذذ3ػـ(,ذتحذ:ذإبراػقؿذرعضان,ذدارذادلعرصةذـذبريوتذ,ط228,ذابـذاظـدؼؿ)ت:اظػفردت,

 م.9997
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 م.9987,ذدعقدذاألصغاغل,ذادلؽتبذاإلدالعلذـذبريوتذ,ذيفمأصولماظـقو 

 ذحمؿدذجقادذعغـقة,ذدارذاظعؾؿذظؾؿالؼنيذـذذيفمزاللمغفجماظؾالشةمحماوظةمظػفممجدؼد,

 ػـذ.9200,ذ2بريوتذذ,ذط
 ذد.ذإبراػقؿذاظداعرائل,ذدارذاظػؽرذـذسؿان,ذ)د.ت(.يفمظغةماظشعر, 

 ماظعربيمغؼدموتوجقه ذبريوت,طيفماظـقو ذاظرائدذاظعربلذـ ذعفديذادلخزوعل,ذدار ذ3,ذد.

 م.9986,

 )ق(

 ذد.ذأمحدذسبدذاظعظقؿذسبدذاظغين,ذدارذاظثؼاصةذـذاظؼاسدةماظـقوؼةمدرادةمغؼدؼةمحتؾقؾقة,

 م.9990اظؼاػرةذ,

 ,ذ2دُتري,ذتح:ذعؤددةذاظـشرذاإلدالعل,ذضؿ,ذطاظشقخذحمؿدذتؼلذاظتُّ ضاعوسماظرجالم,

 ػـ.9235

 ذت)ذاظػريوزآباديذ,ذاحملقطماظؼاعوس ذ,زؼقؼ(ػـ897: ذيفذاظرتاثذزؼقؼذعؽتب:

ذبإذرافذعؤددة ذاظرداظة ذبريوت,ذاظرداظةذعؤددةذاظعرضُدقدل,ذغعقؿذحمؿد: ذ,8طذـ

ذمذ.ذ3005

 ماظدراداتماظـقوؼة ميف موأثره ماظؽرؼم ذسؾلذاظؼرآن ذعؤددة ذاظعالذداملذعؽرم, ذسبد ذد. ,

 مذ.9978,ذذ3جراحذاظصباحذـذاظؽقؼتذ,ذط

 ذدذ,ذاألربعةمادلذاػبميفموتطؾقؼاتفاماظػؼفقةماظؼواسد ذذعصطػكذحمؿد. ذداراظزحقؾل,

 .ذمذ3006ذ,ذ9دعشؼذ,طذـذاظػؽر

 )ك(

 طربذاظغػاريذ,ذدارذػـ(ذ,ذصححفذوسؾَّؼذسؾقفذ:سؾلذأ239,اظشقخذاظُؽؾقينذ)ت:ذاظؽايف

 ػـذ.9288,ذذ2اظؽتبذاإلدالعقةذـــذرفرانذ,ذط
 ذت)ذادلربدذ,واألدبماظؾغةميفماظؽاعلذ ذ,تح(ػـ385: ذدارذإبراػقؿ,ذاظػضؾذأبقذحمؿد:

ذمذ.ذ9997ذ,ذ2طذاظؼاػرةذ,ذـذاظعربلذاظػؽر

 ذ)تذاظؽؿاب ذدقبقؼف ذ, ذطتابذدقبقؼف ذعؽتبةذ980:, ذ, ذػارون ذاظدالم ذسبد ذ: ذتح ػـ(

 مذ.9988,ذذ2اخلارلذـــذاظؼاػرةذ,ذط
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 ػـ(ذ,ذ295,سؾلذبـذحمؿدذاظـحقيذاهلروي)ت:ذدمقذذطؿابماألزػقةميفمسؾمماحلروف

 مذ.9992تح:ذسبدذادلعنيذادلؾقحل,ذعطبقساتذجمؿعذاظؾغةذاظعربقةذبدعشؼذ,

 ػـ(,ذتح:ذحمؿدذبفجةذاظبقطارذ577,ذأبقذاظربطاتذاألغباري)ت:ذأدرارماظعربقةطؿابم

 ,عطبقساتذاجملؿعذاظعؾؿلذـذدعشؼ,ذ)د.ت(.

 ماظػصقحإمطؿاب ذدػار ذت)ذاهلرويذدفؾذأبقذحمؿد,ذبـذسؾلذبـذحمؿد, ذ,(ػـ222:

,ذاجلاععةذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ,ذذدرادةذوزؼقؼ:د.ذأمحدذبـذدعقدذبـذحمؿدذضشاش

 ػـذ.9230

 ذابـذاحلاجب,ذدرادةذوزؼقؼ:ذصخرذصاحلذدؾقؿانذضدارة,ذأعاظيمابنماحلاجبطؿابم,

 دارذاجلقؾذـذبريوتذ,)د.ت(.

 ذساملذذطؿابماإلؼضاح ذادلرجان, ذحبر ذطازؿ ذ:د. ذودرادة ذزؼقؼ ذ, ذاظػاردل ذسؾل ذأبق ,

 مذ.9996,ذذ3اظؽتبذـذبريوت,ذط

 ماظؿعرؼػات ذاجلرجاغلذطؿاب ذاظشرؼػ ذت), ذعـذ(ػـ896: ذمجاسة ذوصححف ذضبطف ,

 م.9982,ذ9اظعؾؿاءذبإذرافذاظـاذر,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,ط

 ذادلرجانذ,ذساملذذاظؿؽؿؾةطؿابم ذحبر ذطازؿ ذد. ذ: ذودرادة ذسؾلذاظػاردل,ذزؼقؼ ذأبق ,

 مذ.9999,ذذ3اظؽتبذـذبريوتذ,ذط

 ذصخرذاظدؼـذضباوة,ذعؤددةذاظرداظةذـذ,اخلؾقؾذاظػراػقدي,ذتح:دذطؿابماجلؿلميفماظـقو.

ػـ(ذ297,ذوضدذُصححتذغدبتفذإىلذاحلدـذأمحدذبـذذؼريذاظـحقي):م9995,ذ5طبريوت,

 وُغِشرذبعـقان)احملؾكذ,ذوجقهذاظـصب(,تح:ذد.ذصائزذصارس.

 ماظـقو ميف ماجلؿل ذـذطؿاب ذاظرداظة ذعؤددة ذاحلؿد, ذتقصقؼ ذسؾل ذد. ذتح: ذاظزجاجل, ,

 مذ.9982,ذ9بريوتذ,ذط

 ػـ(ذ,ذتح:ذدعقدذ539,ذاظبطؾققدل)ت:احلؾلميفمإصالحماخلؾلمعنمطؿابماجلؿلطؿابم

 سبدذاظؽرؼؿذدعقدي,ذ)د.عط(ذ)د.ت(ذ.

 ذاجلاحظذ,ذزؼقؼذوذرح:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعطبعةذعصطػكذاظبابلذطؿابماحلقوان,

 مذ.9965,ذذ3احلؾيبذواوالدهذــذعصرذ,ط
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 ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغل,ذضرأهذوسّؾؼذسؾقف:ذأبقذصفرذحمؿقدذحمؿدذدالئلماإلسفازطؿابم,

 مذ.3002,ذ5ذاطرذ,عؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ط

 ػـ(ذ,ذتحذ:د.ذذقضلذضقػذ,ذدارذ232,ذابـذجماػدذ)ت:ذطؿابماظلؾعةميفماظؼراءات

 ػـذ.9200,ذذذ3ادلعارفذـــذاظؼاػرةذ,ذط
 رواؼةذأبلذاحلدـذاظـحقيذسـذذ,ذصـعةذأبلذدعقدذاظدؽري,طؿابمذرحمأذعارماهُلذظقني

ذعراجعة:حمؿقدذحمؿدذ ذصراج, ذأمحد ذاظدتار ذسبد ذتح: ذاظدؽري, ذاحلؾقاغلذسـ أبلذبؽر

 ذاطر,ذعطبعةذادلدغلذـذاظؼاػرةذ,)د.ت(ذ.

 ماإلسراب مادلشؽؾِة ماألبقات مذرح مأو ماظشعر ذوذرح:ذطؿاب ذزؼقؼ ذاظػاردل, ذسؾل ذأبق ,

 م.9988,ذذ9حمؿقدذحمؿدذاظطـاحل,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ط

 ماظعني ذ)ت:ذطؿاب ذاظػراػقدي ذاخلؾقؾ ذود.ذ975, ذ, ذادلخزوعل ذعفدي ذ:د. ذتح ذ, ػـ(

 م.9980إبراػقؿذاظداعرائلذ,ذوزارةذاظثؼاصةذواإلسالمذذـــذدارذاظرذقدذـــذبغداد,ذ

 ذطؿال:ذ,تح(ػـ325:ذت)ذذقبة,ذأبلذبـذبؽرذأبقذ,واآلثارماألحادؼثميفمادلصـفماظؽؿاب

ذػـذ.ذ9209ذ,ذ9اظرؼاضذ,طذـذاظرذدذعؽتبةذاحلقتذ,ذؼقدػ

 مواظصرفمواخلططؿابم ميفماظـقو ماظػرؼدة ميفمذرح ماظلعقدة ذاظدققرل,ذتح:د.ذادلطاظع ,

 مذ.9977غبفانذؼادنيذحدنيذ,ذاجلاععةذادلدتـصرؼةذ,

 ذاظرعاغلطؿابمععاغيماحلروف ذاظػتاحذامساسقؾذذؾيب,ذدارذػـ(282)ت:ذ, ,ذتح:ذسبد

 مذ.9989,ذ3اظشروقذـذاظدعقدؼةذ,ط

 زؼقؼذ:ذاظدطتقرذطازؿذحبرذذ,,ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغلذذطؿابمادلؼؿصدميفمذرحماإلؼضاح

ذمذ.9983بغدادذ,ذذـادلرجانذ,ذدارذاظرذقدذ

 ذ,ذ2بريوتذ,طذـذاظعربلذاظؽتابذ,ذاظزخمشري,ذداراظؿـزؼلمشواعضمحؼائقمسنمظؽشافا

ذػـذ.ذ9207

 ذاظقؿينذ)ت:طشفمادلشؽلميفماظـقو ذاحلقدرة ذ593, ذد. ذ,تح: ذ,ذػـ( ذعطر ػاديذسطقة

 مذ.9982عطبعةذاإلرذادذـذبغدادذ,
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 ػـ(ذ,ذتحذ:ذاإلعامذأبلذحمؿدذبـذ237,ذاظثعؾيبذ)ت:ذاظؽشفمواظؾقانمسنمتػلريماظؼرآنذ

ذـــذ ذاظرتاثذاظعربل ذإحقاء ذدار ذ, ذاظداسدي ذغصري ذاألدتاذ ذ: ذوتدضقؼ ذعراجعة ذ, ساذقر

 مذ.3003,ذذ9بريوتذ,ذط
 ذسدغانذ,ذتح:(ػـ9092:ذت)ذاظؽػقي,ذ,اظؾغوؼةمواظػروقمادلصطؾقاتميفمععفماظؽؾقاتم

ذبريوت,ذ)د.ت(ذ.ذـذاظرداظةذعؤددةذادلصريذ,ذحمؿدذ-ذدروؼش

 )ذ9,ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعؽتبةذاخلارلذـــذاظؼاػرةذ,ذطذطـاذةماظـوادرم)اظؼلمماألول

 مذ.9985,ذ
 ذحقاغلذبؽري:ذ,تح(ػـ975:ذت)ذاهلـديذ,ذادلتؼلواألصعالماألضوالمدـنميفطـزماظعؿالم

 م.9989,ذذ5اظرداظةذ,ذطذعؤددةذاظدؼاذ,ذصػقةذ-
 )ل(

 ذمذ.9985ذذ,ذ3دعشؼذطذـذاظػؽرذدارذادلبارك,ذعازن:ذتحذاظزجاجل,,ذاظالعات

 ذـذذاظػؽرذاظـبفانذ,دارذاإلظفذسبد.ذد:ذ,ذتحذ,ذاظعؽربيذاظؾؾابميفمسؾلماظؾـاءمواإلسراب

 .ذم9995ذ,ذ9دعشؼذ,ط

 ماظؽؿاب ػـ(,ذتحذ:اظشقخذسادلذأمحدذ775,ذابـذسادلذاظدعشؼلذ)ت:ذاظؾُّؾابميفمسؾوم

ذط ذبريوتذ, ذـ ذاظعؾؿقة ذاظؽتب ذدار ذععقضذ, ذسؾلذحمؿد ذواظشقخ ذ, ذادلقجقد ,ذذ9سبد

 .ذذم9998

 ـ.ػ9292,ذذ2ػـ(ذ,ذدارذصادرذـــذبريوتذذ,ذط799,ذابـذعـظقرذ)ت:ذظلانماظعرب 

 م.3009,ذذ2ـذاظؼاػرة,ط,ذد.ذمتامذحدانذ,ذساملذاظؽتبذاظؾغةمبنيمادلعقارؼةمواظوصػقة 

 ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذدارذاظشروقذــذظغةماظشعرمدرادةميفماظضرورةماظشعرؼة,

 م.9996,ذذ9اظؼاػرة,ذط

 مادلعاصر ماظعراضي ماظشعر ذاظؽقؼتذذظغة ذـ ذادلطبقسات ذوطاظة ذاظؽبقدل, ذخؾقؾ ذسؿران ,

 م.9983,

 مذ.3006,ذذ5,ذد.ذمّتامذحّدانذ,ذساملذاظؽتبذ,ذطذاظؾغةماظعربقةمععـاػاموعؾـاػا 
 ذاظصاسديذ,ذداملذبـذإبراػقؿذ,تح:ذ(ػـ730:ذت)ذاظصائغذ,ابـذذادلؾقةمذرحميفماظؾؿقة

ذمذ.3002,ذ9طذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ,ذاجلاععة
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 ماظـقو مأصول ميف ماألدظة ذدعقدذدلع ذبتحؼقؼف: ذوُسين ذظف ذضدم ذاألغباري, ذاظربطات ذأبق ,

 م.9975اجلاععةذاظدقرؼة,ذاألصغاغل,ذعطبعةذ

 ذاظؽقؼت,ذذاظؾَُّؿعميفماظعربقة ذـ ذاظؽتبذاظثؼاصقة ذدار ذصارسذ, ذابـذجينذ,ذتحذ:ذصائز ,

 )د.ت(ذ.
 ذتحذ:ذأمحدذسبدذاظغػقرذسطارذ,ذعؽتبةذعؽةذادلؽرعةذذ,ذابـذخاظقؼفذظقسميفمطالمماظعرب,

 م.9979,ذذ3,ذط
م)م(

 ماظضرورة ميف مظؾشاسر مجيوز ذاظؼريواغل)ت:ذ,ذعا ذوضدَّحّؼذػـ(,293اظؼزاز ذووضعذؼف ذظف م

ذاهلاديذصفاردف: ذاظدؼـ ذصالح ذود. ذاظتقاب, ذسبد ذرعضان ذاظؽقؼت,ذذ,د. ذـ ذاظعروبة دار

 )د.ت(.ذ

 ذاظدريايفذ,زؼقؼذوتعؾقؼ:ذد.ذسقضذبـذمحدذاظؼقزي,ذذعامحيؿؿلماظشعرمعنماظضرورة,

 مذ.9999,ذ3جاععةذادلؾؽذدعقدذـذاظرؼاضذ,ط

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقدذ,ذدارذ598,ذادلقداغلذ)ت:ذجمؿعماألعـال

 ادلعرصةذـذبريوت,ذ)د.ت(.
 ماظؾقانميفمتػلريماظؼرآن ذاظشقخذاظطربدلذ)تذجمؿع ذوسّؾػـ(,ذحّؼ528:, ذ:ذؼف ؼذسؾقف

 .ذم9995,ذذ9جلـةذعـذاظعؾؿاءذواحملؼؼنيذ,ذعؤددةذاألسؾؿلذـذبريوتذ,ذط
 ذوسؾكذأبقاتذعػردةذسؾىمدؼوانمرؤبةمبنماظعفاججمؿوسةمأذعارماظعربموػومعشؿؿلم,

عـدقبةذإظقف,ذاستـكذبتصحقحفذوترتقبف:ذوظقؿذبـذاظقردذاظربودل,ذدارذضتقبةذـذاظؽقؼتذ

 ,)د.ت(.

 ػـ(,تح:ذاظدقدذجاللذاظدؼـذاحلدقين,ذدارذ372)ت:اظربضلذ,ذأمحدذبـذحمؿداحملادن

 ػـ.9270اظؽتبذاإلدالعقةذــذرفرانذ,

 ماظؼراءاتمواإلؼضاحمسـفاماحملؿلبميفمتؾقنيموجوه ,ذابـذجينذ,ذتحذ:ذسؾلذذذواذ

اظـجديذ,ذود.ذسبدذاحلؾقؿذاظـجارذ,ذود.ذسبدذاظػتاحذإمساسقؾذ,ذاجملؾسذاألسؾكذظؾشؤونذ

 مذ.9992اإلدالعقةذـــذاظؼاػرة,ذذ
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 ػـ(ذ,ذتحذ:ذ523,ذابـذسطقةذاألغدظدلذ)ت:ذاحملررماظوجقزميفمتػلريماظؽؿابماظعزؼز

 ـذ.ذػ9233,ذذ9حمؿدذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـــذبريوتذ,ذطذسبدذاظدالمذسبدذاظشايف

 ذاظرازي)ت:احملصول ذاظدؼـ ذصخر ذصقاضذ606, ذجابر ذوزؼقؼ:د.رف ذدرادة ػـ(,

 م.9997,ذ2اظعؾقاغل,ذعؤددةذاظرداظة,ط

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذسبدذاحلؿقدذػـداويذذ,ذدارذ258,ذابـذدقدهذ)ت:ذاحملؽممواحملقطماألسظم

 .ذم3000,ذ9اظؽتبذاظعؾؿقةذـــذبريوتذذ,ذط

 متذطر موتفذؼؾفامةخمؿار ماظػاردي مسؾي ذبقذأبي ذأمحد ذحدني ذتح:د. ذ, ذجين ذابـ ,

 م.ذ3090,ذ9سباس,ذعرطزذادلؾؽذصقصؾذظؾبحقثذواظدراداتذاإلدالعقةذـذاظرؼاضذ,ذط

 ذ(ػـ792:ذت)ذاظتػتازاغلذاظدؼـذدعدم,(ادلػؿاحمتؾكقصمظشرحمخمؿصر)مادلعاغيمخمؿصر,

ذػـذ.ذ9299ذ,9ضؿذ,طذـذاظػؽرذدار

 بريوتذذـذاظعربلذاظرتاثذإحقاءذدارذجػالذ,ذإبراػؿذخؾقؾ:ذ,تحذدقدهذابـذ,ذادلكصص

 مذ.9996ذ,ذ9,ط

 ذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذ)د.ت(.ذدارذضقػذ,ذذ,ذذقضلذاظـقوؼةمادلدارس

 ذت)ذاظـدػلذ,ذاظـلػي(ماظؿأوؼل)تػلريموحؼائقماظؿـزؼلمعدارك ذ,حؼؼفذ(ػـ790:

ذدارذعدتقذ,ذدؼبذاظدؼـذحمقل:ذظفذوضدمذبدؼقيذ,راجعفذسؾلذؼقدػ:ذأحادؼثفذوخرج

ذمذ9998ذ,ذ9بريوتذ,طذاظطقبذـذاظؽؾؿ

 ميف موعـفففا ماظؽوصة مواظـقومدرادةمعدردة ذدارذاظؾغة ذعطبعة ذعفديذادلخزوعل, ذد. ,

 م.9955ادلعرصةذـذبغداد,ذ

 ذ,ذحقدرذسؾل:ذودرادةذزؼقؼ ,ذ(ػـذ567ذابـذاخلّشابذ)ت:اجلؿل,ممذرحميفمادلرجتل

ذم.ذ9973ذدعشؼ,

 ذـذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذعـصقر,ذسؾلذصؤادذ,ذاظدققرلذ,تح:ذوأغواسفاادلزػرميفمسؾومماظؾغةم

ذم9998ذ,ذ9بريوت,ط

 ذأبقذسؾلذاظػاردل,ذزؼقؼذودرادة:د.ذحمؿقدذاظشاررذأمحدذحمؿد,ذذادللائلماظؾصرؼات,

 مذ.9985,ذذ9ط
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 ماظشريازؼات ذطـقادللائل ذاهلـداوي, ذحمؿقد ذبـ ذد.حدـ ذتح: ذاظػاردل, ذسؾل ذأبق زذ,

 مذ.3090,ذذ9أذبقؾقاذـذاظدعقدؼةذ,ذط

 ماظعلؽرؼات ذادلـصقري,ذادللائل ذسؾلذجابر ذد. ذوزؼقؼ: ذدرادة ذاظػاردلذ, ذسؾل ذأبق ,

 مذ.9983,ذ3عطبعةذاجلاععةذـذبغدادذ,ذط

 ذأبقذسؾلذاظػاردل,ذدرادةذوزؼقؼ:ذصالحذاظدؼـذادللائلمادلشؽؾةمادلعروصةمباظؾغدادؼات,

 ـذبغدادذ,)د.ت(.ذسبدذاهللذاظشقؽاوي,ذعطبعةذاظعاغل

 ذأبقذسؾلذاظػاردلذ,ذزؼقؼذوتعؾقؼ:ذد.ذذرؼػذسبدذاظؽرؼؿذاظـجار,ذذادللائلمادلــورة,

 دارذسؿار,)د.ت(.

 ماظػوائد متلفقل مسؾى ذبرطات,ذادللاسد ذطاعؾ ذحمؿد ذد. ذوتعؾقؼ: ذزؼقؼ ذسؼقؾ, ذابـ ,

 م.3009,ذذ3جاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعة,ذط

 عريزاذحدنيذاظـقري,ذتح:عؤددةذآلذاظبقتذإلحقاءذاظرتاثذـذبريوتذ,معلؿدركماظودائل

 مذ.9987,ذ9,ط

 ذ,تحذ(ػـ329:ذت)ذحـؾلمبنمحمؿدمبنمحـؾلمأريدمبنمأريدماإلعاممعلـد ذذعقب:

ذ,بإذرافذعرذدذسادلذ,وذاألرغؤوط ذوآخرؼـ ذاظرتطل,ذاحملدـذسبدذبـذاهللذسبدذد:

ذم.ذ3009ذ,ذ9اظرداظةذ,طذعؤددة

 ذصاحلذحامت.ذد:ذ,تح(ػـ227:ذت)ذاظؼقدلذراظبذأبلذبـذعؽلذ,اظؼرآنمإسرابمعشؽل

ذػـذ.9205ذ,3بريوتذ,طذـذاظرداظةذعؤددةذاظضاعـ,

 موأداغقده ماظؾالشة مغفج ذبريوتذعصادر ذـ ذاظزػراء ذدار ذاحلدقين, ذاظزػراء ذسبد ذاظدقد ,

 ػـذذ.9209,

 ماظؾاضقةمادلصؾاح ماإلميان موجـة ماظواضقة ماألعان مجـة ذإبراػقؿأو ذاظشقخ ذ,

 مذ.9982,ذ2ػـ(,ذعؤددةذاألسؾؿلذـذبريوت,ط905)ت:اظؽػعؿل

 ِّم.9996,ذ9ط,ذاظشقخذاظطقدلذ,ذعؤددةذصؼفذاظشقعةذـذبريوت,ذدعصؾاحمادلؿفف 

 ذـذاظعؾؿقةذادلؽتبةذ,(ػـ770ذدمق:ذت)ذاظػققعلذ,ذاظؽؾريماظشرحمشرؼبميفمادلـريمادلصؾاح

 بريوتذ,)د.ت(.
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 م ماظؼرن ماواخر محؿى موتطوره مغشأته ماظـقوي ماهلفريادلصطؾح ذمحدذاظـاظث ذسقض ,

ذم9989اظرؼاضذ,ذذـذ,ذسؿادةذذؤونذادلؽتباتذاظؼقزي

 ذسبد:ذذ,تحذ(ػـ590:ذذت)ذاظبغقيذ,ذاظؾغوي(متػلريم)ماظؼرآنمتػلريميفماظؿـزؼلمععامل

ذ.ذػـذ9230ذ,ذ9ـذبريوتذ,طذاظعربلذاظرتاثذإحقاءذدارذادلفديذ,ذاظرزاق

 ذضراسةذ,ذحمؿقدذػدىذاظدطتقرة:ذ,زؼقؼ(ػـ395:ذت)ذاألودطذ,ذاألخػشععاغيماظؼرآن

ذمذ.ذ9990ذ,ذ9اظؼاػرةذ,ذطذاخلارلذـذعؽتبة

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذأمحدذؼقدػذاظـجاتلذ,ذوحمؿدذسؾلذاظـجارذ307)ت:ذاء,ذاظػّرععاغيماظؼرآن

 ,ذوسبدذاظػتاحذإمساسقؾذ,ذدارذادلصرؼةذـــذاظؼاػرةذ)د.ت(.
 موإسرابه ماظؼرآن ذاظزّجاجذ)ت:ععاغي ذاجلؾقؾذذؾيب,ذػـ(,ذذرحذوزؼقؼ:د299, ذسبد .

 م.ذ9988,ذذ9ساملذاظؽتبذـذبريوت,ط

 م.3002,ذذ3,ذد.ذصاضؾذاظداعرائلذ,ذدارذاظػؽرذـــذسّؿانذ,ذطذععاغيماظـقو 
 ماجلعػري ماظػؼه مأظػاز ذاهلل,ععفم ذصتح ذأمحد ذد. ذ,طذ, ذاظدعام ذـ ذادلدوخؾ ,ذ9عطابع

 م.9995

 مذ9995ذ,3,طبريوتذذصادرذـذدار ,(ػـ636:ذت),ذؼاضقتذاحلؿقيععفمماظؾؾدان . 
 م.3003,ذ9,ذد.ذسبدذاظؾطقػذاخلطقب,ذدارذدعدذاظدؼـذـــذاظؼاػرةذ,ذطععفمماظؼراءات 
 ذعؽتبةذاظدؾػلذ,ذاجملقدذسبدذبـذمحدي:ذ,تحذ(ػـ260:ذت)ذ,ذاظطرباغلاظؽؾريمادلعفم

 .م,ذ)د.ت(ذ3اظؼاػرةذ,طذـذتقؿقةذابـ
 اظعؾؿقةذـذبريوتذذاظؽتبذدارذؼعؼقبذ,ذبدؼعذإعقؾ.ذدذ,ذاظعربقةمذواػدميفمادلػصلمادلعفم

 مذ.9996,ذ9ط
 م.9979,ذابـذصارس,ذتحذ:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذدارذاظػؽر,ذععفممعؼاؼقسماظؾغة 
 مذ.9989,د.ذأمحدذعطؾقبذ,ذدارذاظشؤونذاظثؼاصقةذـذبغدادذ,ذععفمماظـؼدماظعربيماظؼدؼم 

 مادلـطق ميفمصن ماظعؾم ذاظغزاظل)ت:ذععقار ذحاعد ذأبق ذتح:د.دؾقؿان505, ذدارذذػـ(, دغقا,

 م.9969ادلعارفذــذاظؼاػرة,ذ

 ذابـذػشامذ,ذتحذ:ذد.عازنذادلباركذ,ذوحمؿدذسؾلذذعغينماظؾؾقبمسنمطؿبماألسارؼب,

 مذ.9985,ذذ6محدذاهللذ,ذدارذاظػؽرذـذدعشؼذ,ذط
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 بريوتذذـذاظعربلذاظرتاثذإحقاءذدارذاظرازي,ذاظػخرذاظؽؾري(,ماظؿػلريم)ماظغقبمعػاتقحذ

ذػـذ.ذ9230ذ,ذ2,ط

 ػـ(ذ,ذتحذ:ذصػقانذسدغانذداووديذ235:اظراشبذاألصػفاغلذ)تعػرداتمأظػازماظؼرآنم,م

 ػـ.9237,ذذ3,ذرؾقعةذاظـقرذـذإؼرانذ,ذط
 ذاظزخمشريذ,ذوبذؼؾفذادلػصؾذيفذذرحذأبقاتذادلػصؾذ,ذظؾدقدذذادلػصَّلميفمسؾمماظعربقة,

 ,)د.ت(.ذ3حمؿدذبدرذاظدؼـذاحلؾيبذ,ذدارذاجلقؾذـــذبريوتذ,ط

 ماظط ذأبقذاظؾقنيعؼاتل ذتؼدؼؿذاظػرجذ, ذذوإذرافذاألصػفاغل, ذعـشقراتذطازؿ: ذ, ذادلظػر

ذمذ.9965,ذذ3األذرف,طذاظـجػذ-ذوعطبعتفاذاحلقدرؼةذادلؽتبة

 ذأبقذإدحاقذاظشاريبذذ)ذرحمأظػقةمابنمعاظك(ادلؼاصدماظشاصقةميفمذرحماخلالصةماظؽاصقة,

ذ790)ت ذعـ ذجمؿقسة ذ: ذتح ذ, ذاحملؼؼنيػـ( ذاظعؾؿقة ذاظبحقث ذععفد ذاظرتاثذ, وإحقاء

 مذ.3007,ذذ9اإلدالعلذ,ذجاععةذأمذاظؼرىذـــذعؽةذادلؽرعةذ,ذط
 ذذذذذذذاظؽربى(,ماظشواػدم)ذرحمبـمادلشفورماألظػقةمذروحمذواػدمذرحميفماظـقوؼةمادلؼاصد

ذدذ,زؼقؼ:ذ(ػـذ855ذت:)ذاظعقين  توفيق محمد أحمد. ود,ذصاخرذحمؿدذسؾل.
ذ.ذمذ3090ذ,ذ9,طذاظؼاػرةذـذاظدالمذدارذ,فاخر محمد العزيز عبد. السوداني، ود

 م9992,ذذ2,ذادلرّبدذ,تحذ:ذحمؿدذسبدذاخلاظؼذسضقؿةذ,ذاظؼاػرةذ,ذطذادلؼؿضب 
 ذذ9,ذابـذسصػقر,ذتحذ:ذأمحدذسبدذاظدتارذاجلقاريذ,ذوسبدذاهللذاجلبقريذ,ذطذادلؼّرب,

 م9973
 م.9978,ذذ6,ذد.ذإبراػقؿذأغقس,ذعؽتبةذاألرؾقذـذعصرذ,طذعنمأدرارماظؾغة 

 مذ9995,ذ9,ذد.ذعصطػكذاظـحاس,ذعطبقساتذجاععةذاظؽقؼتذ,طذضضاؼاماظؾغةعنم 

 م.3006,ذ3,ذطاظشقخذحمؿدذرضاذادلظػر,ذدارذاظتعارفذظؾؿطبقساتذـذظبـان,ممادلـطق 

 (ذ,ذتصحقحذـػ9232,ذحبقبذاهللذاخلقئلذ)ت:ذذعـفاجماظرباسةميفمذرحمغفجماظؾالشة

 ـذ.ػ9200,ذذ2رانذ,ذط:ذإبراػقؿذادلقارلذ,ذذادلؽتبةذاإلدالعقةذـــذرف
 ماظؾالشة مغفج مذرح ميف ماظرباسة ذاظراوغديذعـفاج ذاظدؼـ ذضطب ذ(572)ت:, ذ:ذػـ ذتح ,

 ـذ.ػ9206اظدقدذسبدذاظؾطقػذاظؽقػؽؿريذ,ذضؿذ,ذ
 ذم3002ذبريوت,ذـذاظػؽرذ,دارذاألصغاغلذدعقد,ذادلوجزميفمضواسدماظؾغةماظعربقة. 
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 ذذاظعؾقمذباضرذععفدذيفذاحلدؼثذجلـةذ,ذ(مسؾقهماظلالم)مماحللنيماإلعاممطؾؿاتمعودوسة(

ذمذ.9995,ذ2واظـشرذذ,طذظؾطباسةذادلعروفذسؾقفذاظدالم(ذدار

 ذاظرداظةذجماػدذ,ذاظؽرؼؿذسبد:ذتحذخاظدذاألزػري,ذ,ذاإلسرابمضواسدمإديماظطالبمعوصلذ

ذم9996ذ,ذ9بريوتذ,طذـ

 معنماالحؿفاجمباحلدؼثماظشرؼف ذاظرذقدذـذعوضفماظـقاة ,ذد.ذخدجيةذاحلدؼثل,ذدار

 م.9989بغداد,ذ

 ميفمتػلريماظؼرآن ذاظدقدذحمؿدذحدنيذاظطباربائلذادلقزان ذعـشقراتذذػـ(9203)ت:, ,

 .مجاسةذادلدردنيذيفذاحلقزةذاظعؾؿقةذــــذضؿذادلؼددةذ)د.ت(

 )ن(

 ذمذ9993ذ,ذ9بريوتذ,ذطذـذاظعؾؿقةذاظؽتبذدارذ,ذ,ذاظدَُّفقؾلذذاظَّقوميفماظػؽرمغؿائج

 مباألداظقب مربطه ماظوايفمعع مادلؿفددةماظـقو ماظؾغوؼة مواحلقاة ذسباسذحدـذذاظرصقعة ,

 )د.ت(ذ2(ذ,ذدارذادلعارفذــذاظؼاػرةذ,ذطػـ9298ت:)

 مواظؼرآن ذاألردن,طذاظـقوؼون ذـ ذاحلدؼثة ذاظرداظة ذعؽتبة ذاحلدقن, ذبـقان ذخؾقؾ ذد. ذ9,

 م.3003,

 ذ3,ذاظشقخذحمؿدذاظطـطاوي,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,طذغشأةماظـقوموتارؼخمأذفرماظـقاة

 .ت()د

 ذاالردنذ,ذغظرؼةمادلعـىميفماظدراداتماظـقوؼة ذــ ,ذد.ذطرؼؿذحدنيذغاصحذ,ذدارذصػاء

 م.3006,ذ9ط

 ماألدادقة موعؼوعاتفا موتطورػا مغشأتفا ماظؼرآغي ماظـقو ذعؽلذغظرؼة ذأمحد ذد. ,

 ػـ.9205,ذ9األغصاري,ذدارذاظؼبؾةذظؾثؼاصةذاإلدالعقةذ,ط

 ذذاألسؾؿذوذرحمأبقاتهموشرؼؾهماظـؽتميفمتػلريمطؿابمدقؾوؼهموتؾقنيماخلػيمعنمظػظه,

ذبريوتذ276اظشـتؿري)ت: ذـ ذاظؽتبذاظعؾؿقة ذدار ذحيقكذعراد, ذغصف:د. ذوضبط ذضرأه ػـ(

 مذ.3005,ذ9,ط

 ذجمدذاظدؼـذابـذاألثريذ,ذتحذ:ذراػرذأمحدذاظزاويذ,ذذاظـفاؼةميفمشرؼبماحلدؼثمواألثر,

 م9979وحمؿقدذحمؿدذاظطـاحلذ,ذادلؽتبةذاظعؾؿقةذــذبريوتذ
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 ذدارذاهلجرةذـؼؿذذصبحلذاظصاحل,ذضبطذغصفذوابتؽرذصفاردفذاظعؾؿقة:ذد.ذاظؾالشةغفجم,

 ,ذ)د.ت(.

 ذعرطزذاألحباثذاظعؼائدؼة,ذإؼرانذــذضؿذادلؼددةذتح:ذاظشقخذصارسذاحلدقنغفجماظؾالشة,م,

 ػـذ.9299,ذ9طعطبعةذدتارةذ,ذ,ذ

 مذ.9977,,ذد.ذحدامذدعقدذاظـعقؿل,ذدارذاظرداظةذـذبغدادذاظـوادخميفمطؿابمدقؾوؼه 

 

 )ػـ(

 ميف ماهلواعع ذتحذ,ذاجلواععمذيعمذرحمػؿع ذاظدققرل, ذػـداوي,ادلؽتبةذاحلؿقدذسبد:

 عصر,)د.ت(.ذـذاظتقصقؼقة
م)و(

 ذاالعامذعؽتبةذاحلدقين,ذاظدؼـذضقاء:ذذػـ(ذ,تح9099:ذاظؽاذاغل)تذاظػقضذ,اظوايفم

ذ.ذػـ9206,ذ9ــذإؼرانذ,طذأصػفانذـذاظعاعة(ذع)ذسؾلذادلؤعـنيذأعري

 
ا : الرسائل اجلامعيت املخطوطت:    

ا
 حاني

 ماظعربي ماظـقو ميف ماظؼقاسموحده مإدي ذعطشراالحؿؽام ذغازؿ ذصارؿة ذدطتقراهذذ,, )أرروحة

خمطقرة(,ذبإذرافذاألدتاذذاظدطتقرذػاذؿذرفذذالش,ذطؾقةذاظرتبقةذاألوىلذـذابـذرذدذـذ

 م.3006جاععةذبغداد,

 رداظةذعاجدتريذذحدنيذسؾلذحمؿد,ذاظؾالشةاألداظقبماإلغشائقةمشريماظطؾؾقةميفمغفجم(

ذاأل ذبإذراف ذاظدخمطقرة(, ذظؾعؾقمذطدتاذ ذاظرتبقة ذطؾقة ذ, ذاظدامل, ذسباس ذصباح تقر

 م.3099اإلغداغقةذـذجاععةذبابؾ,

 (,مريقديم مريزة مطرؼم ماظؾالشة, مغفج ميف ذعاجدتريذرتراطقبماألدؾوبماظشرري داظة

بدذاظػتاحذحمقل,ذطؾقةذاظرتبقةذظؾعؾقمذدتاذذادلداسدذاظدطتقرذسؾلذسخمطقرة(,ذبإذرافذاأُل

 م.3099اإلغداغقةذـذجاععةذبابؾذ,

 ذعازنذسبدذاظردقلذاظزؼديذ)رداظةذعاجدتريذخمطقرة(ذ,ذزاػرةمادلـعميفماظـقوماظعربي,

ذادلدتـصرؼة,ذ ذاجلاععة ذــ ذاظرتبقة ذطؾقة ذاحلدؼثل, ذخدجية ذاظدطتقرة ذاألدتاذة بإذراف

 م.3009
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 م معذاػب مسن ماظؿؾقني مواظؽوصقنيطؿاب ماظؾصرؼني ذاظرمحـذاظـقوؼني ذسبد ذاظعؽربي, ,

ذاظعثقؿنيذ ذعؽلذاألغصاريذدؾقؿان ذأمحد ذبإذرافذاأُلدتاذ ذعاجدتريذخمطقرة( ,ذ)رداظة

 مذ.9976جاععةذادلؾؽذسبدذاظعزؼزذـذاظدعقدؼةذ,ذطؾقةذاظشرؼعةذواظدراداتذاإلدالعقةذـذ

 ماظؾالشة مغفج ميف ماألمساء ذذ,عـصوبات ذحدني ذردقل ذدطتقراهذ)ُأرروصالح حة

ذـذخمطقرة(,بإذرافذاأُل ذاإلغداغقة ذظؾعؾقم ذاظرتبقة ذشاظب,ذطؾقة ذسؾلذغاصر ذاظدطتقر دتاذ

 .ذم3093جاععةذبابؾذ

 )ذاظؽرؼؿذمشخلذ,اظَـّوادخميفمغفجماظؾالشة)مدرادةمدموؼةم )رداظةذعاجدتريذدعدذسبد

ذخمطقرة( ذاأُل, ذ,بإذراف ذطـقج ذحدني ذصادق ذاظدطتقر ذادلداسد ذـذدتاذ ذاظرتبقة ذطؾقة

 .ذذم3093ذ,اجلاععةذادلدتـصرؼة

 

ا : البحوث املنشورة:
ا
 حالخ

 ماظـقو ميف ذاظعراضل,ذاالدؿؼراء ذاظعؾؿل ذاجملؿع ذجمؾة ذدؾؿان, ذحمؿد ذسدغان ذد. ,

 م.9982,ذذ2:,ذاجلزءذ22:اجملؾد

 )ذم.م.ذصالحذردقلذحدنيذ,ذحبثذذأدؾوبماظؼلمميفمغفجماظؾالشةم)سرضموإحصاء,

 مذ.3009اظثاعـذ,ذحزؼزانذذ(ذاظعددعـشقرذيفذجمؾةذأػؾذاظبقتذ)

 ذد.ذخاظدذبـذإبراػقؿذاظـؿؾة,ذجاععةذاإلعامذحمؿدذبـذاظرتجقحمباظؼرآنميفمإسرابماظؼرآن,

ذاظرؼاض,ذطدعق ذـ ذاإلدالعقة ذيفذادلؤمترذذم,3092,ذ9د ذاظبحقثذادلشارطة ذعـذضؿـ وػق

ذاظدـقي)عؼدس: ذاظدوظل ذعاالؼاـذ2اظؼرآغل ذجاععة ذيف ذاظؼرآن ذحبقث ذعرطز ذؼـظؿف ذاظذي )

 ذم.3092مجادىذاآلخرة,قاالدلبقرذـذعاظقزؼاذ,ط

 سؾلذغاصرذشاظبذ,ذجمؾةذعرطزذدراداتذاظؽقصة,ذذد.ذ,اجلؿؾةماظطوؼؾةميفماظؼرآنماظؽرؼم

 .ذم3002,ذ3,ذاإلصدارذ:9اجملؾد:

 َّدقؾوؼهمأولمعنمجرََّأماظـقوؼنيمسؾىماظعزوفمسنماالحؿفاجمباحلدؼثماظـؾويماظشرؼف,

مجلة العميد , العدد الخامس,  في بحث منشىزَّ عي, ب َّعلي الس َّ أ.د. سعدون أحمد

 .م 2113ه ,1434زبيع الثاني ,َّآذاز 
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 ماظؿؼارضميفماظـقوماظعربي ,ذأمحدذحمؿدذسبدذاهللذ,ذجمؾةذاجلاععةذاإلدالعقةذذزاػرة

,ذ,ذاظعددانذاظثاعـذواخلؿدقنذواظتادعذواخلؿدقنذةذ,ذاظدـةذاظثاغقةذسشرةذبادلدؼـةذادلـقر

 .مذذ9989

ذ
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Abstract 

           This research, which is characterized by the words of Imam Ali and the 

grammatical industry, is a study of grammatical criticism. It seeks to critique 

grammatical rules based on incomplete extrapolation and correct some of the 

grammatical rulings that are based on the words of the Emir of the Believers. In its 

language and composition, has come in accordance with the criteria of Arab scholars 

in the right to cite it, but did not get entitlement in the grammar lesson for the 

reasons we mentioned the most important in the body of this letter, the grammatical 

provisions hostage martyrdom, but it is said that the witness in the grammar is the 

same. 

      The main idea that the research aims to highlight is reflected in our protest of the 

provisions of the Amir of the faithful in modifying a number of grammatical rules 

that grammarians have forbidden or limited to poetic egoism, as well as the 

construction of grammatical rules that were never mentioned by grammarians within 

the limits of what I have seen. 

       The importance of this topic is that it is considered the first research in which I 

think that highlights the importance of the words of the Imam in addressing the lack 

of extrapolations in which the Arabic grammar in many different disciplines, the 

Arabic grammatical rules as a result of the extrapolation results, The approach of the 

grammarians, especially the later ones, in bridging the gaps that their interpretation 

of the language and its manifestations and uses were based on was based on the 

measurement, not by re-tracing and surveying, unless the ancients could stand it 

from the books of the Arab heritage, including (Nahj al-Balajah). Wael grammar. 

       It was adopted in the graduation of the texts of Imam's speech and documenting 

the explanation of (Nahj al-Balajah) to Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili by the 

achievement of Professor Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, except in some texts 

based on a more famous and famous narratives between the explanations of the 

approach. I carried a witness to the Imam and said in one of the books of the Arab 

heritage, we reported in the amendment of a certain grammatical rule. 
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        The method of research required dividing it into three sections and paving the 

way forward and concluding with the most important findings of the research and a 

list of its branches, a summary in English. 

        The first was the concept of extrapolation in language and terminology, the 

second in its types, the third in the relationship of extrapolation by the total 

extrapolation, the fourth in the relation of the extrapolation by subtraction, the fifth 

In the reasons of lack of induction with representation, and held the sixth demand for 

the importance of the words of the Imam in addressing the lack of extrapolation of 

grammarians with the mention of concise examples of that I mentioned in the 

chapters of the letter and chapters, and then concluded to highlight the most 

important motives behind the reluctance of most grammarians to quote his words in 

the escalation. 

       As for the first chapter, I studied it (what was prohibited by the grammarians and 

was mentioned in the words of the imam) and started it with a slowness in the 

statement of the prohibition of the grammarians, and then divided it into two 

chapters. The prohibition of acts and letters was in two parts: the first of the acts was 

in three rules, the second of the letters and the annexation of four rules. 

         As for the second part, it was included in the presentation of what the 

grammarians carried out on the poetic necessity and mentioned in the words of the 

imam. It was opened with a slowness in which I mentioned the concept of necessity 

in the language and the term. It briefly explained the doctrines of Arab scholars in the 

poetic necessity, and consisted of two chapters. (The poetic necessity as proven in 

the speech) has formed of five rules, and the second chapter bore the title (the poetic 

necessity in the deletion and other issues) has been divided on two topics, studied in 

the first (the poetic necessity in the deletion) and three rules, (Poetic necessity in 

other matters) and the inclusion of four s promising. 

         As for the third chapter (the latter), it was marked by (unless it is referred to by 

the grammarians and mentioned in the words of the imam), which paved the way for 

him to explain the negligence of the grammarians to a number of grammatical 

methods as a result of their lack or failure to follow the language and grammatical 

patterns. (Unless the grammars refer to it in the two styles of the section and the 
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condition), and it was in two sections, including the first (unless the grammars refer 

to it in the style of the section) and it has two bases. The second (unless the 

grammars refer to it in the style of the condition) has two rules as well, and dealt with 

in the second chapter (unless the grammarians refer to it in other matters) and held 

six rules. 

      The conclusion was presented by the most important findings of the research. 

       The tributaries of the research included books of language and grammar, old and 

modern, and language adaptations, and books of interpretation and the Prophet's 

Hadith and poets, and explanations of the approach of rhetoric, studies, letters and 

research related to it, as well as a number of recent studies that sought to get 

acquainted with the ancient grammarians, The Qur'an or the Hadith of the Prophet 

(peace be upon him), I mention from them (evidence of clarification and correction 

of the problems of the correct mosque) to Ibn Malik, and (studies of the style of the 

Qur'an) of Sheikh Muhammad Abdul-Khaleq Adaimah, (grammarians and Qur'an) 

(Arabic grammar) by Dr. Mohamed Samir Al-Labadi, and "The Inferior Induction and 

Its Impact in Arabic Grammar" by Dr. Muhammad Ibn Abdul-Aziz Al-Omairini and 

"The Prophetic Hadith in Arabic Grammar" by Dr. Mahmoud Fajal. The phenomenon 

of prohibition in Arabic grammar), and other sources and references that we have 

proven in the list of tributaries of research. 

        The study has devised a method based on the theory of the question to be 

studied from grammar books and Mara'i language 
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