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إلاهداء

..

ْ
إلى أمساء الكالم ومن فيهم ثن َّشب ْت عسوقه وعليهم ته َّدل ْت غصىهه,مح َّمد ( )وآل
ً
جميعا.
مح َّمد( ,)شملنا هللا جعالى بشفاعتهم
وإلى م ْن قض ى زبي باإلحسان إليهما والد َّي العصيصين .أطال هللا جعالى بقاءهما ,وم َّحعهما
بمىفىز الصحة والعافية0
َّ
ً
سفا وأهاز لي في سبيل العلم ط ً
سيقا :أساثرجي ألاجالء حفظهم هللا ج ً
ميعا
وإلى كل م ْن علمني ح
وزحم املاضين منهم.
ً
وإلى إخىجي ألاعصاء؛ فقد شغلهم ْأن أسعى ألبلغ ,وفقهم البازي
جميعا.
َّ
الثري جسده الغالي ,صدًقي الحبيب َّ
السيد هاصس العنكىش ي  .زحمه هللا جعالى
وإلى من خالط
ْ
وأسكنه فسيح جناثه.
وإلى من قاسم ْحني محاعب البحث وهمىمه شوجتي الغالية ,زعاها هللا.
وإلى فلرات كبدي  ,واسحمساز وجىدي  ,أوالدي ألاح َّبة (كساز ,وأم البنين ,وشهساء) جعلهم هللا
ً
ً
ً
جعالى ذزية طيبة صالحة.
ً
وإلى كل من ق َّدم لي ع ًىها  ,أو برل لي م ْعسوفا0

إليهم ج ً
ميعا أهدي هرا الجهد.

حيدز

شنس وعسفان
وطبىغ وعمائو ً
ئلهي لو الحمد على حظن بالئو َ
حمدا ًىافق زضاك ,فقد أذهلني عن
َ
َ َ
ئقامت شنسك جخابع طىلو ,وأعجصوي عن ئحصاء ثىائو فيض فضلو ,وشؼلني عن ذلس َمحامدك
جسادف عىائدك[ .من مىاجاة الشالسين ,لإلمام السجاد ( ,)بخصسف ].
ً
بعد أن وفقني هللا حعالى لهااش هرا البحث املخىاضع ًطيب لي امخثاًل لقىى أمير املإمىين
ص َاها بق َّلت َا ُّ
ص َلذ ئ َلينم َأط َساف َالى َعم َف َال ج َىفسوا َأق َ
((( : )ئ َذا َو َ
لشنس)) [ههج البالػت] ,أن أقد َم
ً
جصيل شنسي و عظيم امخىاوي ئلى مل من أبدي لي ً
عىها أو أطدي ئلي معسوفا ,بسأي أو لخاب أو

ُّ
وأخص بالرلس منهم :
مشىزة  ,أو بهلمت طيبت أو بدعاء بالخىفيق في ظهس الؼيب ,
 لاطخاذ الدلخىز زحيم جبر أحمد الحظىاوي  ,املشسف على هره السطالت ,على ما أوًلهيهمن لين الجاهب ,وحظن املعاشسة  ,ودماثت الخلق ,فلم ًأى ً
جهدا ولم ًَّدخس ً
وطعا في
الخىجيه والىصح ولازشاد وحظبي مىه الدشجيع املخىاصل لهااش هرا البحث ,فلىًل آزاؤه
َ
الخمل البحث على هره الصىزة ,فاصاه هللا
الظدًدة  ,وجصىيباجه العلميت الدقيقت ملا
َ
خير جصاء املحظىين ,وحفظه ً
ذخسا للعسبيت وطالبها.
 وئن واجب العسفان ًدعىوي ئلى أن أجقدم بالشنس والثىاء ئلى قظم اللؼت العسبيت بسئيظهلاطخاذ املظاعد الدلخىز شعالن عبد علي طلطان ,ولاطخاذ املظاعد الدلخىز مىس ى
خابط السئيع الظابق للقظم على حظن زعاًتهما لطلبت الدزاطاث العليا ,وئلى مل
أطاجرحي في مسحلت الدزاطاث لاوليت والعليا الرًن َّ
حشسفذ باألخر عنهم والاطخفادة منهم
والاهدظاب ئليهم ,أخص بالرلس منهم لاطخاذ الدلخىز علي هاصس ػالب ,ولاطخاذ الدلخىز
صباح عباض الظالم ,ولاطخاذ الدلخىز صباح عطيىي عبىد ,ولاطخاذ الدلخىز حامد
عبد املحظن ماظم ,ولاطخاذ الدلخىز طعدون أحمد علي  ,ولاطخاذ الدلخىز محظن
حظين علي  ,ولاطخاذ الدلخىز علي عبد الفخاح محيي .
َّ
ص ُّ
 وًل ًفىجني أن أخ َّبالشنس أطاجرحي أعضاء لجىت املىاقشت التي طدخىلى ـ ئن شاء هللا
َ
وجقىيم م َ
َ
عىجها  ,ولاباهت عن مىاطن القصىز والخقصير
حعالى ـ ئصالح خلل هره السطالت,
فيها ,فاصاهم هللا حعالى ً
خيرا.
ً
ً
وخخاما أقدم شنسي وامخىاوي ئلى مل َمن أطهم في ئجمام هرا العمل  ,والحمد هلل أوًل
ً
وآخسا ,وصلى هللا حعالى على هبيىا محمد وآله الطاهسين ,وصحبه املىخابين.
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ما مىػه أغلب الىدىٍحن ووعص في هالم ؤلامام

تىطئخ :

مممممممع ّ٤ماٌعملّٕمبر مظّٓى مسػملؼملمملء ماظضملّٕبؿملهمل موداردؿملؾملممل مأنمب ماظؾمملسىمل ماظّٓىبؼين مػ ّ٦ماظلؾنمل ماظّٕئؿملّٗ موراءم
غرملفملةمسػملّ٦مماظػملطملهملماظضملّٕبؿملهمل,مصمملظضملؽملمملؼهملمبمملظعملّٕآنماظغملّٕؼ,ّ٣موصؾملّ٣مآؼمملتّ٥موعضملمملغؿمل,ّ٥مواظغملرملّٟمسّ٤مأمنمملطم

بؽملمملءمجؾبؼملؽبكبػملّ٥موتّٕاطؿملؾ,ّ٥موتؾؿملنيمأدّٕارهماظؾالشؿملهملمواإلسفمملزؼهمل,مصسملػملًمملمسّ٤محظملّٜمغزملّ٦صّ٥معّ٤ماظػملقّ٤م
واظؿقّٕؼ,ّٟممطّ٢نبمذظّ١محظملّٖػ ّ٣مإظبماالػؿؼملمملممبػملطملؿّ٥مو مضّٕاءاتّ٥موتظملمملدريهموتمملرطب,ّ٥موغبػملؾملّ٣مسػملّ٧م
ضؾ ّٛماظػملطملهمل موإحغملمملم مضّ٦اسّٓػممل مسرب ماظؿّ٦د ّ٢مبضملّٓد مع ّ٤ماُِّدّٗ مأو ماِّحغملمملم ماظيت مهظمل ّٜماظػمللمملنم
وتؾبؾضملّٓهمعّ٤ماظّ٦ضّ٦عمؼبماظػملقّ٤مأوماًشملكملِ ()1م.
مممممممممصؾضملّٓمأنمدؾبوىبنماظؽملق ّ٦ماظضملّٕب ّ٨مسرب معّٕاحّ٢معّ٤متعملزملقبّ٨ماٌلؼملّ٦عموإحزملمملءمعصملمملػّٕه موجّٓم
اظؽملقّ٦ؼّ٦نمأغظمللؾملّ٣مأعمملممعبػملهملمعّ٤ماظرتاطؿملنملمواالدؿضملؼملمملالتماظػملطملّ٦ؼهملماٌكؿػملظملهمل ماظيتمهؿمملج مإظبم
وض ّٝمعضملمملؼري مظػملؿعملّ٦ؼ ّ٣مواظؾؽملمملء ,معؽملؾملممل معممل مؼؿضملػملَّ ّ٠مبمملىّ٦دة مواظّٕداءة ,موعؽملؾملممل معممل مؼؿضملػمل ّ٠مبمملظزملّ٦ابم
واًشملكملِ ,موػّٔا مؼضملين مأنمب ماظظملزملمملحهمل مؼب مسؾبّٕف ماظؽملقّ٦ؼني مٕ متضملؾبّٓ ماظلؾؿملّ٢ؽب ماظّ٦حؿملّٓ مظعملؾّ٦ل مبضملّٚم
اظرتاطؿملنمل مأو مرصسملؾملممل مطؼملممل مطمملغومل مضؾ ّ٢ماطؿؼملمملل مأبّ٦اب ماظؽملق ,ّ٦مب ّ٢مزادوا مسػملؿملؾملممل معضملؿملمملرـبا مآخّٕم
ظػملزملّ٦ابمواًشملكمل مادؿكّٕجّ٦همعّ٤ماظغملالمماظظملزملؿملّّمذظّ١مػّ٦ماظعملّ٦اسّٓماظؽملقّ٦ؼهملماظيتمرمبمملمرصسملوملم
بضمل ّٚماظظملزملؿملّّ مصػمل ّ٣متلؿؽملّٓ مإظؿمل ّ٥مأو مهؿيمل مب ,)2(ّ٥موؼبمضّ٦ء مػّٔا ماٌؾّٓإِ مدأب ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن م((سػملّ٧م
مضضملظملوملؿبمعػملغملؿؾب ّ٥مأو مذمملب مظلمملغؽب ّ٥مخػملؿمل ٌّٛمع ّ٤مطالمم
وض ّٝمضّ٦اسّٓؽب مسبّ٦ؼهمللب مذغملػملؿملهمل مؼؿّ٦طَّفمل مسػملؿملؾملممل مع ّ٤ؾب
اِّسمملجّ٣م))(,)3موعّ٤مبنيمتػملّ١ماِّحغملمملمماظؿعملّ٦ميؿملهمل ماظيتمذمملسومل مؼبمطؿنملماظرتاثماظؽملقّ٦يمحغملّ٣ؾبم
اٌؽمل ّٝماظّٔيمؼّٓورمإعبممل ًظمملمحّ٦لمزبمملظظملهملماظّ٦جّ٥ماظؽملقّ٦يمضّ٦ابَّٛماظزملؽملمملسهملماظؽملقّ٦ؼهملمواٌضملؽملّ٧ماظّٔيم
ؼقملدقبؼّ٥ماظرتطؿملنملماظؽملقّ٦ي.م م
ؽملؿبضملمملم
ممممممممواٌؽملّٝمطؼملمملمذطّٕتّ٥ماٌضملفؼملمملتمػّ٦معزملّٓرمظػملظملضمل(ّ٢عؽملؽبّٝؽب),مضممللماًػملؿمل:ّ٢م(( ؽبعؽملؽبضملؿبؿؾبّ٥مأ ؿبَعؽملؽبضملؾبّ٥م ؽبع ـب
ؾبكػملَّٙؾبمإظؿمل,)4())ّ٥وػّ٦مضّٓماإلسشملمملء( .)5م
حػملوملؾبمبؿملؽملّ٥موبنيمإرادت.ّ٥مورجّ٢معؽملؿمل:ّٝمالمؼ ؿب
مملعؿبؿؽملؽبّٝؽب,مأي :ؾب
ص ؽب
)ًُ )1ىظغ  :فصىٌ في فله الػغبُت ,ص .عمظان غبض الخىاب , 108:وفي أصىٌ الىدى. 100:
ُ
)ًُ )2ىظغ  :ألاصىٌ(جمام خؿان). 96:
( )3هظغٍت اإلاػنى في الضعاؾاث الىدىٍت  ,ص .هغٍم خؿحن هاصح . 19 :
) )4هخاب الػحن ,جذ :ص .مهضي اإلاسؼومي ,وص .إبغاَُم الؿامغائي(163/2:مىؼ)ُ ,وٍىظغ  :تهظًب اللغت(14/3:مىؼ).
)ًُ )5ىظغ  :الصحاح جاج اللغت وصحاح الػغبُت ,الجىَغي ,جذ :أخمض غبض الغفىع غؼاع( 1287/3:مىؼ) ,ومعجم
ملاًِـ اللغت ,ابً فاعؽ,جذ :غبض الؿالم مدمض َاعون(278/5:مىؼ).
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ػملقمملمٌظملؾملّ٦مماٌؽملّٝمبّ٦صظملّ٥مأَحّٓؽبم
مممممممممواظّٔيمؼؾّٓومأنمبمضُّٓاعّ٧ماظؽملقّ٦ؼنيمٕمؼسملضملّ٦امحّٓـبامأومعزملشمل ـب
اِّحغملمملم ماظؽملقّ٦ؼهمل ماظؿعملّ٦ميؿملهمل ماظيت مزخّٕت مبؾملممل مطؿنمل ماظؽملقّ٦مضّٓميـبممل موحّٓؼــبممل,موضّٓ مؼغملّ٦ن مدؾنملم
ذظّ١مأغمبؾملّ٣مؼلضملؽبّ٦نمؼبماِّدمملس مإظبمعبّٝماظعملّ٦اسّٓماظؽملقّ٦ؼهملموتؾّ٦ؼؾؾملمملموتظمللريػممل,مأعقبمملمتّ٦جؿملّ٥متػملّ١م
اظعملّ٦اسّٓمبمملىّ٦ازمأوماٌؽملّٝمأوماظسملضملّٟموسبّ٦مذظّ١معّ٤ماِّحغملمملممصكملغمبؾملممل مالتّٕد م(( مإالمٌ ـبمملعمملم;مِّنمبم
مملةمٕمؼضملؽملّ٦امجبؼملضملؾملمملموتزملؽملؿملظملؾملممل,موإمنّمملمطمملغّ٦امؼؾبرملريونمإظؿملؾملمملمطّػملؼملمملمدؽملقوملكبماظظملّٕصهملمٌكبـّ٢مػّٔهم
اظؽملق ؾب
اإلذمملرةم,مإعمبذملذملمملمؼبمعضملّٕضماظرملّٕحمأومؼبمعضملّٕضماظؽملعملمملشمواحملمملجقبهمل))(,)1موعّ٤مأجّ٢مػّٔا مصعملّٓم
سؼملّٓ م كبضلّ٣معّ٤ماظؾمملحـنيماحملّٓؽبثني مإظبمتضملّٕؼّٟماٌؽمل ّٝمؼبمضّ٦ءماظّٓرادهملماظيتمسعملّٓػممل مؼبمبمملبمعّ٤م
أبّ٦ابماظؽملق,ّ٦مصعملّٓمبؿملمبؽملؿّ٥ماظّٓطؿّ٦رةمخّٓصبهملمايّٓؼـّ٨مبفملغمبّ٥محغملّ٣م((مظضملّٓممجّ٦ازموجّ٥معّ٤مأَوجّ٥م
اإلسّٕابمأوموجّ٥معّ٤مأوجّ٥ماظؿضملؾري))(,)2مطؼملمملمسّٕمبصّ٥متػملؼملؿملّٔؾبػمملماظؾمملحىملمعمملزنمسؾّٓماظّٕدّ٦لماظّٖؼّٓيم
بفملغمبّ٥م((حغملّ٣مسبّ٦يقبمؼؾبّٕادمبّ٥مرصّٚؾب مطّ٢ىب معمملمؼؾبكّ٢قب ممبعملؿسملؿملمملتماظزملقهملموضّ٦اسّٓػمملمظضملػملّهملمعمملغضملهملمعّ٤م
ذظّ١محمملظوملؿبمبؿملؽملّ٥موبنيماظزملّ٦اب))( .)3م
ممممممممممسػمل ّ٧مأنمب مذظ ّ١مال مميؽمل ّٝمع ّ٤موجّ٦د مذّ٦اػّٓ معؾملؼملهمل متّٓلنب مسػمل ّ٧مسؽملمملؼهمل مسػملؼملمملء ماظضملّٕبؿملهملم
مبزملشملػملقمملت ماظؽملعملّٓ ماظؽملقّ٦ي موالدؿملؼملممل ماٌؽمل ّٝمعؽملؾملممل; مإذ مإنمب مهلممل محسملّ٦رـبا موادضملـبممل مصؿملؼملممل مطؿؾّ٦ه معّ٤م
عزملؽملظملمملتلب مسبّ٦ؼهملموظطملّ٦ؼهمل ,موأوضّّمعزملّٓاقمسػملّ٧مذظّ١معمملمسعملّٓهمدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مؼبمبمملبلب مابؿّٓأمب ّ٥مطؿمملبّ٥م
طرملّٟمصؿملّ٥مسّ٤معلؿّ٦ؼمملتماظغملالمماظضملّٕب ّ٨موحغملّ٣ؽب مسػملّ٧مطّ٢ىب معلؿّ٦ىموأحّ٦اظ,ّ٥مصعملمملل((:مػّٔامبمملبم
االدؿعملمملعهمل مع ّ٤ماظغملالم مواإلحمملظهمل ,مصؼملؽمل ّ٥معلؿعملؿمل ّ٣محلؽب ,ّ٤موعؾبقمملل م ,موعلؿعملؿمل ّ٣مطّٔب ,موعلؿعملؿملّ٣م
ضؾؿملّّ م,موعمملمػّ٦معؾبقممللفبمطّٔب م))( .)4مصلؿملؾّ٦ؼّ٥مسػملّ٧موصّ٠مػّٔاماظؽملّٙمضّٓمحزملّٕمعلؿّ٦ؼمملتماظغملالمم
بمملٌلؿعملؿملّ٣مواٌُقمملل,موالذّ١مؼبمأغمبؾملؼملمملماٌلؿّ٦ؼمملنماظػملّٔانمالمطبّٕجماظرتطؿملنملماظؽملقّ٦يمؼبماظضملّٕبؿملهملم
سؽملؾملؼملممل ,مواٌُقمملل مظظمل ّٜمؼّٓلنب مسػمل ّ٧ماٌؽمل ,ّٝموػّٔا مدظؿملّ٢فب مسػمل ّ٧معؽملؾملفكب ّ٥ماٌُقغملَ ّ٣مودؽبضملهمل متزملّ٦ره مؼبم
ادؿكالصمضّ٦ابّٛماظضملّٕبؿملهملماظظملزملق .)5(ّ٧م

( )1ألاصىٌ(جمام خؿان) . 190 :
ُ
) )2الشاَض وأصىٌ الىدى289:
ّ
الػغبي (عؾالت ماحؿخحر مسؼىػت) . 25 :
( )3ظاَغة اإلاىؼ في الىدى
( )4الىخاب. 25/1 :
ّ
الػغبي ,ص .غبض الػاٌ ؾالم مىغم . 381 :
(ًُ )5ىظغ  :الحللت اإلافلىصة في جاعٍش الىدى
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ممممممممموضّٓمؼغملّ٦نمدؾنملمشؿملمملبماظؿقّٓؼّٓماظّٓضؿملّ٠مٌظملؾملّ٦مماٌؽملّٝمؼبماظّٓرسماظؽملقّ٦يمػّ٦معمملمأدىم
إظب متضملّٓد ماٌزملشملػملقمملت ماظيت مسؾمبّٕ مبؾملممل ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مؼب ماظّٓالظهمل مسػمل ّ٧معممل مميؿؽمل ّٝمع ّ٤ماظرتاطؿملنملم
اظؽملقّ٦ؼهمل,مصمملٌزملشملػملقمملتماٌلؿضملؼملػملهملمؼبماٌؽملّٝمطـريةم,معؽملؾملمملمتضملؾرياتمتّٓلنبمسػملّ٧ماٌؽملّٝمبالماحؿؼملممللم
يغملّ٣مآخّٕ,معـ ّ٢م(ماٌُقممللم,موالمصبّ٦ز,مموالمؼلؿعملؿمل,ّ٣موعّٕدودم,موبمملر,ّ٢موخشملفمل,موصمملدّٓ,م
وشريمصقؿملّّ),موعؽملؾملمملمتضملؾرياتمعّٕادصهملمظػملؼملؽمل,ّٝمعـ(ّ٢أب,ّ٧موتضملّٔقبر,موحصملّٕ)(,)1مػّٔامزؼمملدةًمسػملّ٧م
أظظملمملزماخؿػملشملوملمدالظؿؾملمملمبّٓالظهملماٌؽملّٝم,عـ(ّ٢اظرملمملذ,مواظسملضملؿمل,ّٟمواظعملؾؿملّّ,مواظّٕديء)()2م .م
وميغملّ٤متعمللّ٣ماٌؽملّٝمؼبماظؽملقّ٦ماظضملّٕبّ٨مسػملّ٧مأضلمملممعّ٤مأػؼملؾملممل()3م :م
1ذملمعؽبؽملؿبّٝماظضملّٕب:موػّ٦ماظؽملّ٦عماظّٔيمؼلؿؽملّٓمصؿملّ٥ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مإظبمطالمماظضملّٕبمؼبمايغملّ٣مسػملّ٧معؽملّٝم
اظرتاطؿملنملماظؽملقّ٦ؼهملمأوماالدؿضملؼملمملالتماظػملطملّ٦ؼهمل,موهلّٔامضؿمل:ّ٢مإ مبنماظؽملقّ٦مػّ٦مسػملّ٣معؽملؿّٖؽبعمعّ٤مادؿعملّٕاءم
ظطملهملماظضملّٕبمغصمل ـبؼملمملموغـّٕـبا,مسػملّ٧مأنمب معمملمميؿؽملّٝمظّٓىماظضملّٕبمضّٓمصبّ٦زمؼبماظعملؿملمملس,موػّٔامعمملمأذمملرم
إظؿملّ٥مابّ٤ؾبمجينمؼبمبمملب((ماعؿؽملمملعماظضملّٕبمعّ٤ماظغملالمممبمملمصبّ٦زمؼبماظعملؿملمملس))()4م .م
 -2معؽبؽملؿبّٝماظؽملقّ٦ؼني:موػّ٦ماٌؽملّٝماظّٔيمؼؾبقؿغملّ٣مصؿمل ّ٥مإظبمأضؿمللهملماظؽملقّ٦ؼنيمواجؿؾملمملداتؾملّ٣مؼبمإصّٓارم
ايغمل ,ّ٣مصمملظؽملقّ٦ؼّ٦ن مأصّٓروا مطـريـبا مع ّ٤ماظعملّ٦اسّٓ ماظؽملقّ٦ؼهمل مٕ ؾبمتلؼمل ّٝمس ّ٤ماظضملّٕب مبؽملمملءـب مسػمل ّ٧معمملم
فلملم
وضضملّ٦همعّ٤مأضؿمللهملموأُصّ٦ل,مضممللمابّ٤ؾب ماظلّٕاج:م((صكملذا مٕ مؼزملّّ ممسمملع ماظرملّ٨ء مس ّ٤ماظضملّٕب مظُ كب
صؿملّ٥مإظبماظعملؿملمملس))م()5موهلّٔامنّٓػّ٣مؼؾبغملـّٕونمعّ٤مضّ٦هلّ٣مإغمبّ٥م((ماظعملؿملمملسؾبموإنؿبمٕمؼؾبلؼمل .)6())ّٝم
ممممممممواِّعـػملهملمسػملّ٧مذظّ١مطـريةمعؽملؾملمملمعمملمصّٕمبحمبّ٥مدؿملؾّ٦ؼّ٥مضمملئ ًػملمملم:م((صكملن مبّٓأ مبمملٌكمملرَنمل مضؾّ٢م
غظملل ّ٥مصعملمملل:مأسشملمملطين ,مأو مبّٓأ مبمملظطملمملئنمل مضؾ ّ٢مغظمللكب ّ٥مصعملمملل:مضّٓ مأسشملمملػّ٦غ ,ّ٨مصؾمل ّ٦مضؾؿملّّ مال متؽبغملػملَّّ٣م
ب ّ٥ماظضملّٕب ,موظغملّ٤قب ماظؽملقّ٦ؼني مضمملدّ٦ه))( )7م,موعـّ٢مػّٔامجمملءمسػملّ٧مظلمملنماٌربقبد,مإذمضمملل:م((ػّٔام
بمملب مع ّ٤م"اظّٔي" م ,مو"اظيت" مأظظمل ّ٥ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مصفملدخػملّ٦ا م"اظّٔي" مؼب مصػملهمل م"اظّٔي" موأطـّٕوا مؼبم
)ًُ )1ىظغ :ظاَغة اإلاىؼ  29:ـ ـ46
)ًُ )2ىظغ  :اإلاصضع هفؿه 50 :ـ ـ ـ . 62
)ًُ )3ىظغ  :اإلاصضع هفؿه . 66 __64:
) )4الخصائص391/1:ـ ـ ـ ـ . 398
ُ
) )5ألاصىٌ في الىدى . 88/1:
(َ)6مؼ الهىامؼ . 431 /1 :
) )7الىخاب  363/2:ـ. 364
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ذظ )1())ّ١م ,موػ ّ٦ماظؾمملب ماظّٔي مبرملفملغ ّ٥مضمملل مأب ّ٦محؿملمملن :م((ػّٔه ماظرتاطؿملنمل مطػملّؾملممل م كبع ّ٤موضؿبّٝم
اظؽملقّ٦ؼني,موالمؼّ٦جّٓمغصملمملئّٕػمملمؼبمظلمملنماظضملّٕب))(.)2
-3معؽبؽملؿبّٝماظضملّٕبمواظؽملقّ٦ؼني:موػّ٦ماظؽملّ٦عماظّٔيمتغملّ٦نمصؿملّ٥ماٌلفملظهملمممؿؽملضملهملًمظّٓىماظؽملقّ٦ؼنيمبلؾنملم
اعؿؽملمملسؾملمملمؼبمطالمماظضملّٕبم .م
ممممممموؼلضملّ٧مػّٔاماظؾمملب مإظبمرصّٓممنمملذجمعّ٤معلمملئّ٢مسبّ٦ؼهملمضّٓمعؽملضملؾملمملماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مإعقبمملمغؿؿملفهملًم
الحؿغملمملعؾملّ٣مصؿملؾملممل مإظبماظعملؿملمملسموحّٓه,مأومبلؾنملمسّٓمماالدؿعملّٕاءماظّٓضؿملّ٠مظرملّ٦اػّٓماظضملّٕبؿملهمل,ماتسملّّم
ؼبمايمملظؿنيمجّ٦ازػمملمظّ٦رودػمملمؼبمطالمماإلعمملممسػمل)(ّ٨م,موضّٓمضَ مبلؼملؿؾبّ٥مسػملّ٧ماظؽملقّ٦ماآلت :ّ٨م
اظظملزملّ٢ماِّول:معمملمعؽملضملّ٥مأشػملنملماظؽملقّ٦ؼنيمؼبماِّمسمملء :م
اظظملزملّ٢ماظـمملغ:ّ٨معمملمعؽملضملّ٥مأشػملنملماظؽملقّ٦ؼنيمؼبماِّصضملممللموايّٕوف:م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
) )1اإلالخظب. 130/3 :
) )2اعحشاف الظغب. 1140/3 :
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ادلسأنخ األوىل :جىاس سيبدح (انجبء) يف اخلرب ادلثجت:

(اظؾمملء)محّٕفؾب مجٍّٕمؼفملتّ٨مٌضملمملنٍمعؿضملّٓدة مأَذؾملّٕػمملماإلظزملمملقموػّ٦مأصّ٢معضملمملغؿملؾملممل,موٕمؼّٔطّٕم

دؿملؾّ٦ؼّ٥مشريه,مصعملمملل:م((مو"بمملء" ماىّٕ مإمنممل مػ ّ٨مظإلظّٖاقمواالخؿالطم()...مصؼملمملماتقبل ّٝمعّ٤مػّٔامؼبم
اظغملالم مصؾملّٔا مأصػمل ,)1())ّ٥موػ ّ٨مضّٕبمملن :مزائّٓة ,مو مشريمزائّٓة,مأعقبمملماظّٖائّٓةمصكملغمبؾملمملمتؾبّٖادمتّ٦طؿملّٓـبامؼبم
عّ٦اضّٝؽبمدؿهملمػ:ّ٨ماظظملمملسّ٢مواٌظملضملّ٦لمواٌؾؿّٓأمواًربموايممللماٌؽملظملّ٨مسمملعػملؾملمملمواظؿّ٦طؿملّٓمبذمل(اظؽملظملّٗ),م
و(اظضملني)(.)2مو قبأعمملمشريماظّٖائّٓةمصكملنمبمهلمملمثالثهملَمسرملّٕمعضملؽمل.)3(ّ٧
مموأعمملمزؼمملدتؾملمملمؼبماًربمصؾملّ٨مضلؼملمملن ,مأحّٓػؼملممل:مزؼمملدةمضؿملمملدؿملهملموتفملتّ٨مؼبماًربماٌؽملظملّ٨م
,مواظعمللّ٣ماآلخّٕمؼؿؼملـّ٢مبمملظّٖؼمملدةماظلؼملمملسؿملهملماظيتمالمميغملّ٤ماظعملؿملمملسمسػملؿملؾملمملموػّ٨ماظيتمتّٕدمؼبماًربم
اٌـؾؽبومل( .)4م
مممممممممموأشػملنمل ماظؽملقّ٦ؼنيمميؽملضملّ٦نمزؼمملدتؾملمملمؼبماًربماٌـؾؽبومل مأصػملًمملم,مصكملنؿب موردماظلؼملمملعمبّٔظّ١م
خّٕمبجّ٦اماظرملّ٦اػّٓمسػملّ٧ماظؿفملوؼّ٢مواظؿعملّٓؼّٕ;مِّغقبؾملّ٣مالمؼّٕتسملّ٦نمزؼمملدتؾملمملمؼبماًربماٌّ٦جنمل()5م .م
وضّٓمغعملّ٢مابّ٤ؾب مجؽملقبّ٨مسّ٤ماِّخظملّ٘مإجمملزتّ٥مزؼمملدةم(اظؾمملء)مؼبماًربماٌـؾؽبومل معلؿرملؾملِّٓـبام
بعملّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭼ ػدّ٦رةمؼّ٦غّٗمعّ٤ماآلؼهمل27:ؼم,مصمملظؿعملّٓؼّٕمسؽملّٓم

اِّخظملّ٘م(جّٖاءمدؿملؽهملمعـػملُؾملممل) مسػملّ٧مزؼمملدةم(اظؾمملء)مادؿّٓالظًمملمبعملّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﭼ ػدّ٦رةماظرملّ٦رى معّ٤ماآلؼهمل44:ؼ( ,)6موضّٓمأوردمرأيؽب ماِّخظملّ٘مػّٔامسػملؼملمملءفب مآخّٕونمصّٔطّٕوامؼبم
تّ٦جؿملّ٥مخربم(جّٖاءمدؿملؽهمل) مؼبمآؼهملمدّ٦رةمؼّ٦غّٗ موجؾملني ,مأحّٓػؼملممل :مزؼمملدةم(اظؾمملء)مؼبم(مبـػملؾملممل)م
) (1الىخاب , 217/4 :وٍىظغ  :اعحشاف الظغب , 1695/4 :والجنى الضاوي في خغوف اإلاػاوي ,اإلاغاصي,جذ :ص .فسغ
الضًً كباوة  ,وألاؾخاط مدمض هضًم فاطل , 36 :وشغح الدؿهُل اإلاؿمى جمهُض اللىاغض بشغح حؿهُل الفىائض ,هاظغ
الجِش ,صعاؾت وجدلُم :مجمىغت مً اإلادللحن ,2944/6:وَمؼ الهىامؼ , 417/2 :وخغوف الجغ صالالتها وغالكاتها,
أبى أوؽ إبغاَُم الشمؿان.6 :
)ًُ (2ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش)  , 139-138/8 :وعصف اإلاباوي في شغح خغوف اإلاػاوي ,اإلااللي ,جذ :أخمض
مدمض الخغاغ , 150-147:والجنى الضاوي , 55:ومغني اللبِب 144 :ـ ـ . 148
)ًُ (3ىظغ  :الجنى الضاوي , 36 :وَمؼ الهىامؼ. 422-417/2:
)ًُ (4ىظغ  :شغح حمل الؼحاجي (الشغح الىبحر)  ,ابً غصفىع,جذ:ص .صاخب أبى حىاح, 493/1:و مغني اللبِب. 149:
)ًُ (5ىظغ :الىخاب , 316, 175, 26/2 ,38,41,66,92/1 :وشغح حمل الؼحاجي (ابً غصفىع) ,493/1:واعحشاف
ُ
الظغب , 1705/4 :ومغني اللبِب , 149:وجمهُض اللىاغض ,2951/6:وَمؼ الهىامؼ ,466/1:وصعاؾاث لؾلىب اللغآن
الىغٍم ,مدمض غبض الخالم غظُمت. 52/2/1:
)ًُ (6ىظغ :ؾغ صىاغت ؤلاغغاب ,صعاؾت وجدلُم :ص .خؿً َىضاوي . 138/1
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عّ٦اصعملهملً مظألخظملّ٘ موإنؿب مٕ مؼؾبزملّٕىبح مبضملسملؾمل ّ٣مبمملمس ,ّ٥مواآلخّٕ :ماًرب مربّٔوف متعملّٓؼّٕه م(واض,)ّٝم
و(اظؾمملء) معؿضملػملّعملهملمبذمل(جّٖاء),مواظؿعملّٓؼّٕ:موجّٖاءمدؿملؽهملممبـػملؾملمملمواض ,)1(ّٝمسػملّ٧مأنمب ماِّخظملّ٘مادؿّٓلمبم
ظؿّٓسؿملّ٣مرأؼّ٥مؼبماىّ٦ازممبـممللم,موٕمأجّٓماآلؼهملمؼبمطؿمملبّ٥ماٌشملؾّ٦ع,موربقبؼملمملمٕمؼزملّ٢ماحملعمل ّ٠مإظبم
اظؽمللكهملماظيتمغصملّٕمصؿملؾملمملمابّ٤ؾب مجينم,موػّٔامصّٕؼّّمطالمماِّخظملّ٘:م((وضمملل مػتضملمملظبؼم"جّٖاءمدؿملؽهملم
مبـػملؾملممل" موزِؼّٓتؿب م"اظؾمملء" مطؼملممل م ِزؼّٓؽبتؿب مؼب مضّ٦ظ ّ١م"حبلؾ ّ١مضّ٦ل ماظلّ٦ء"م))( )2م,مصّٕجمبّّمزؼمملدتؾملمملمؼبم
اًربمغبػملًمملمسػملّ٧مزؼمملدتؾملمملمؼبماٌؾؿّٓإِ م; م((ِّنمعمملمؼّٓخّ٢مسػملّ٧ماٌؾؿّٓإِ مضّٓمؼّٓخّ٢مسػملّ٧ماًربم,م
سبّ٦م"الم"ماالبؿّٓاءمؼبمضّ٦لمبضملسملؾمل:ّ٣مإنمبمزؼّٓـباموجؾملّ٥ميل))ّ٤م()3م .م
مممممممممموممّ ّ٤متمملب ّٝماِّخظملّ٘ؽب مسػمل ّ٧مرأؼ ّ٥مػّٔا مابّ٤ؾب مطَؿمللمملن م(ت299:ػذملذمل)( ,)4موغعمل ّ٢ماظشملربيم
(ت314:ػذملذمل) مسّ٤مبضملّٚمسبّ٦ؼّ٨ماظؾزملّٕةمعّ٤مدونمتزملّٕؼٍّّ مبفملمسمملئؾملّ٣مضّ٦هلّ٣مبّٖؼمملدةم(اظؾمملء)مؼبم
أؼسملممل(,)6موضّٓمغلنملمابّ٤مػرملمملمم
اآلؼهملمربّ٢ماًالف(,)5موصّٕمبحمبّٔظّ١مأبّ٦ماظربطمملت ماِّغؾمملري م ـب
(ت761:ػذمل)مإظبمعبؾملّ٦رماظؽملقّ٦ؼنيماسرتاضؾملّ٣مسػملّ٧مذظ ّ١مضمملئػملًممل((:وأعممل مضّ٦ل مأب ّ٨مايل ّ٤موابّ٤م
طؿمللمملن مإنمب م"مبـػملؾملممل" مػ ّ٦ماًرب موأن م"اظؾمملء" م ِزؼّٓؽبتؿب مؼب ماًرب مطؼملممل م ِزؼّٓؽبتؿب مؼب ماٌؾؿّٓإِ مؼب :محبلؾّ١م
درػّ٣مصؼملّٕدودمسؽملّٓماىؼملؾملّ٦رموضّٓمؼقملغّٗمضّ٦هلؼملمملمبعملّ٦ظ:ّ٥وجّٖاءمدؿملؽهملمدؿملؽهملمعـػملؾملممل)7())م .م
ممممممممؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓمبممأنمبماالدؿّٓاللمبمملظعملّٕآنمغظمللكبّ٥مؼبمتّٕجؿملّّموجّ٥لبمإسّٕابٍّ٨معضملنيمهلّ٦ماظلؾؿملّ٢م
اَِّوظب مبمملظعملؾّ٦ل مطؼملمملمذػنملمابّ٤مجين,موطؼملمملمػّ٦معؽملؾمليملماظغملـريِ معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمواٌظمللىبّٕؼ )8(ّ٤م,مسػملّ٧م
أنمبماظعملّ٦لمبّٖؼمملدتؾملمملمعّ٤مدونمبؿملمملنمدالظؿؾملمملمالمميغملّ٤مضؾّ٦ظّ٥موالدؿملؼملمملمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣ماظّٔيمطبؿمملرم
ظغملّ٢ىب مظظملصملهمللب معّ٦ضضملؽبؾملممل ماٌؽملمملدنملؽب ماظّٓضؿملّ٠ؽب ,مطؼملممل مأنمب ماظػملفّ٦ء مإظب ماظؿفملوؼ ّ٢مواظؿعملّٓؼّٕ مخالف ماظصملمملػّٕم
)ًُ (1ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغآن ,الػىبري ,جذ :غلي مدمض البجاوي , 672/2:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش), 23/8:
والبدغ اإلادُؽ في الخفؿحر  ,أبى خُان ألاهضلس ي ,جذ :صضقي مدمض حمُل  , 44/6 :والضع اإلاصىن.185/6:
) (2مػاوي اللغآن (ألازفش). 372/1 :
) (3شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 23/8:
)ًُ (4ىظغ  :البدغ اإلادُؽ  , 44/6:والضع اإلاصىن , 185/6 :ومغني اللبِب . 512 :ولم أحض عأي ابً هِؿان َظا في
هخبه اإلاؼبىغت.
)ًُ (5ىظغ  :حامؼ البُان. 74/15 :
)ًُ (6ىظغ  :البُان في غغٍب إغغب اللغآن ,جذ :ص .ػه غبض الحمُض ػه ,مغاحػت :مصؼفى الؿلا . 410/1:
) (7مغني اللبِب . 512:والىص اللغآوي ؾبم جسغٍجه.
)ًُ (8ىظغ  :الترحُذ باللغآن في إغغاب اللغآن ,ص .زالض بً ابغاَُم الىملت  ,بدث ميشىع في حامػت ؤلامام مدمض بً
ؾػىص . 5-4:
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مملظؾممل ,مهلّٔا مصكملنمب م كبذطّٕؽب م(اظؾمملء) مػؾملؽملممل مضّٓ مؼؾبّ٦ح ّ٨مبّٓالظهمل ماظؿّ٦طؿملّٓ ,موػ ّ٨ماظّٓالظهمل ماظيت مميغملّ٤م
ش ـب
أؼسملممل.م م
ادؿصملؾملمملرػمملمعّ٤ماظلؿملمملقمواظعملّٕائّ٤ماحملؿملشملهملمبمملظؽملّٙم ـب
مممممممممموع ّ٤مذّ٦اػّٓ مػّٔه ماٌلفملظهمل مؼب مغؾمليمل ماظؾالشهمل معممل مورد مؼب مطالم مظإلعمملم مسػمل ّ٨م( )موضّٓم
أَردّ٢ؽب مرجالً معكب ّ٤مأَصقمملبكب ّ٥مؼضملػمل ّ٣مظ ّ٥مأَحّ٦ال مضّ٦مٍ مع ّ٤ماىؽملّٓ مأرادواماظػملكبقبقمملقمبمملًّ٦ارج,مضممللمصؿمل:ّ٥م
كرُوجٔؾملِمِم
((إِنٖماَظرملٖؿملِشملَانَمَاظْؿملَوِمَم َضدٔمأدِؿَ َظملػملَّؾملُمِموَػُوَم َشدّامعُؿَ َؾرٚئْمعٔؽملِؾملُمِم َوعُ َؿكَلدملمسَؽملِؾملُمِم َصقَلِؾُؾملُمِم ٔب ُ
عٔنَمَاظْ ُؾملدَىمؤَارِ ٔتغملَادٔؾملِمِمصٔيماَظسملٖالَلِموَمَا ْظ َضملؼملَى))( .)1م
ضّ٦عمملمعّ٤ماىؽملّٓ مضّٓمخمملصّ٦امصمملظؿقعملّ٦امبمملًّ٦ارجم,م
مممممممممبضملّٓمأنؿب مأخربمػّٔاماظّٕجّ٢ؾب ماإلعمملمؽب مبفملنمب م ـب
دسمملمسػملؿملؾملّ٣ماإلعمملممبفملنؿب مؼؾبؾضملّٓػ ّ٣مآمتضملمملظبمسّ٤مرغبؿ,ّ٥مثّ٣قب مغؾمب ّ٥مسػمل ّ٧مأنقب معممل مصّٓر مسؽملؾملّ٣مػّ٦معّ٤م
سؼملّ٢ماظرملؿملشملمملن,موٌّمملمطمملنماِّعّٕؾب مطّٔظّ١م(صَقؽبلؿبؾؾبؾملؾبّ٣ؿب مبكبكؾبّٕؾبوجكبؾملِّ٣ؿب معكبّ٤ؽب مَاظْؾملؾبّٓؽبى)أي :مؼغملظملؿملؾملّ٣ممضؽبالظًمملم
واسبّٕاصًمملمخّٕوجؾملّ٣معّ٤ماهلّٓىماظّٔيمطمملغّ٦امسػملؿملّ٥محؿملؽملؼملمملمطمملغّ٦امعّٝماإلعمملمم( )مورجّ٦سؾمل ّ٣مإظبم
اظسملاللماظعملّٓؼّ٣مواىؾمل,ّ٢مِّغؾملّ٣مخّٕجّ٦امسّ٤مرمملسهملماإلعمملم( .)2م
ممممممواحؿغمل ـبمملعممل ماظب ماٌضملؽمل ّ٧ماظّٔي مجمملء مسػملؿمل ّ٥ماظؽمل ّٙماظضملػملَّ٦ي مصعملّٓ مصّٕؽبقبح مسّٓد مع ّ٤مذؾبّٕقباح ماظؽملؾمليملم
بّٖؼمملدةم(اظؾمملء)مؼبم(خبّٕوجؾمل)3()ّ٣م .م
ممممممموادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓمبممميغمل ّ٤مإسمملدةمصّ٦غماظعملمملسّٓةمبمملظعملّ٦ل:مجيوزمسػملىمضػملةمزؼادةم(اظؾاء)م
يفماخلربمادلـؾَتمظورودمذظكميفمغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼم.مممم م
م
ا
) )1شغح (اإلاػتزلي)  ( 74/10 :الغواًت اإلاىلىلت بإزباث "بسغوحهم" هي ألاهثر جضاوال في شغوح ههج البالغت  ,واهفغص
ابً أبي الحضًض بػضم إًغاصَا أو إزباتها في َظا اإلاىطؼ ,وكض أوعصَا في مىػً آزغ بإزباث " بسغوحهم"  , 137/3ولم
ا
ّ
ُ
اغخمضث غلى الغواًت ألاهثر شهغة وجضاوال التي غلُه أغلب شغاح
ٌػلم اإلادلم مدمض أبى الفظل غلى ألامغ ,ولهظا
ِ
الىهج) ًىظغ  :خضائم الحلائم في شغح ههج البالغت ,الىُظعي جذ :غؼٍؼ هللا الػؼاعصي , 101/2:وشغح ههج البالغت
مُشم البدغاوي  , 379/3:ومنهاج البراغت في شغح ههج البالغت ,خبِب هللا الخىئيُ ,غني بخصحُده :الؿُض إبغاَُم
الُاهجي  ,291 /10 :وشغح ههج البالغت  ,الؿُض غباؽ اإلاىؾىي , 170/3:ومصاصع ههج البالغت وأؾاهُضٍ ,الؿُض
ّ
غبض الؼَغاء الحؿُني . 437/2:واؾخفلهم  :مً ((فللذ الجِش َ:ؼمخه)) .لؿان الػغب( 531/11:فلل) واإلاػنى :
صغاَم الشُؼان إلى الاوشلاق و الانهؼام غً الجماغت بتزًحن طلً إليهمًُ .ىظغ  :شغح (البدغاوي).379/3:
)ًُ (2ىظغ  :منهاج البراغت(الخىئي) .291/10:
)ًُ (3ىظغ  :شغح (البدغاوي)  , 380/3:وفي ظالٌ ههج البالغت مداولت لفهم حضًض ,مدمض حىاص مغىُت, 20/3:
َ
وجىطُذ ههج البالغت ,مدمض الحؿُني الشحراػي , 88/3:وشغح ههج البالغت اإلالخؼف مً بداع ألاهىاع للمجلس ي ,غلى
أهصاعٍان , 513/2:وههج البالغت  ,صبخي الصالح. 643:
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ادلسأنخ انثبَيخ:جىاس اقرتاٌ اخلرب ثـ(انفبء) يٍ غري تضًُّ يعىن انشزط:

عؽملّٝماظؽملقّ٦ؼّ٦نماضرتانماًربمبذمل(اظظملمملء) مإالمإذامتسملؼملمبّ٤ماٌؾؿّٓأمعضملؽملّ٧ماظرملّٕطمودلمبماًربم

سػمل ّ٧معضملؽمل ّ٧ماىّٖاء ,مضمملل مدؿملؾّ٦ؼ :ّ٥م((صكملذا مضػملومل :مزؼّٓ مصمملضّٕبؿب ,ّ٥مٕ مؼلؿعملّ٣ؿب مأنؿب مهؼملػمل ّ٥مسػملّ٧م
االبؿّٓاء .مأال متّٕى مأغمب ّ١مظ ّ٦مضػملومل :مزؼّٓ مصؼملؽملشملػمل ّ٠مٕ مؼلؿعمل ّ٣م()...أال متّٕى مأغ ّ١مظ ّ٦مضػملومل :ماظّٔيم
ؼفملتؿملين مصػملَّ٥ؾب مدرػ ,ّ٣مواظّٔي مؼفملتؿملين مصؼملؾبغملّٕؽبمفب مربؼملّ٦د ,مطمملن محلـبؽملممل.موظ ّ٦مضػملومل:مزؼّٓ مصػمل ّ٥مدرػ ّ٣مٕم
صبُّٖ.موإمنمملمجمملزمذظ;ّ١مِّنمبمضّ٦ظ:ّ٥ماظّٔىمؼفملتؿملينمصػملّ٥مدرػ,ّ٣مؼبمعضملؽملّ٧ماىّٖاء,مصّٓخػملوملم"اظظملمملء"م
ؼب مخربه مطؼملممل متّٓخ ّ٢مؼب مخرب ماىّٖاء))( .)1موتمملبضمل ّ٥ماٌربقبد(,)2وأخّٔ ممبّٔػؾ ّ٥مابّ٤ؾب مؼضملؿملّ٘م
(ت643:ػذملم)موابّ٤معمملظّ١مواظّٕض)3(ّ٨م.م م
أؼسملممل مؼب مربمملورةلب مجّٕتؿب مبؿملؽمل ّ٥موبني مأُدؿمملذهم
ممممممممموضّٓ مذطّٕ مدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مػّٔا ماٌضملؽمل ّ٧م ـب
اًػملؿمل)(ّ٢حزملّٕممصؿملؾملمملمعضملؽملّ٧ماظرملّٕرؿملهملمأومذؾؾملؾملمملمبمملالدّ٣ماٌّ٦صّ٦لم,مأومعمملمجّٕىمسػملؿملّ٥محغملؼملّ٥م
عـّ٢م(ط)ّ٢مىّ٦ازماضرتانماًربمبذمل(اظظملمملء);مِّغمبّ٥مصبنملمؼبماٌؾؿّٓإمػؾملؽملمملماإلبؾملمملممواظضملؼملّ٦م( .)4م
ممممممممموتضملػملؿملّ٢ماظؽملقّ٦ؼنيمالذرتاطماظرملّٕرؿملهملمأومذؾؾملؾملمملمؼبماٌؾؿّٓإِ مالضرتانمخربه مبذمل(اظظملمملء)مػّ٦م
وعلؾؾمملمسؽمل,ّ٥موػّ٦ممبؽملّٖظهملماىّٖاءمظّ٥م,مصؿّٓخّ٢م
ظػملّٓالظهملمسػملّ٧مأنمب ماًربمصمملرمعلؿقكب ًعملمملمظػملؼملؾؿّٓإ م ـب
(اظظملمملء)مرابشملهملًمظػمللؾنملمبمملٌلؾنمل;مِّغقبؾملمملمطؼملمملمتّٕبّٛماىّ٦ابؽبم((مبرملّٕركبّ٥مطّٔظّ١متّٕبّٛمذؾّ٥ماىّ٦ابم
برملؾ ّ٥ماظرملّٕط موذظ ّ١مؼب مسب :ّ٦ماظّٔي مؼفملتؿملين مصػمل ّ٥مدرػ ,ّ٣موبّٓخّ٦هلممل مصؾمل ّ٣معممل مأراده ماٌؿغملػمل ّ٣معّ٤م
تّٕتنملمظّٖومماظّٓرػّ٣مسػملّ٧ماإلتؿملمملنموظّ٦مٕمتّٓخّ٢ماحؿؼملّ٢مذظّ١موشريه))( .)5م
م

) (1الىخاب. 138/1:
)ًُ (2ىظغ :اإلالخظب. 195/3:
)ًُ (3ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 100/1:وشغح الدؿهُل(ابً مالً) , 329/1:وشغح الغض ي غلى
اليافُت. 268/1:
)ًُ (4ىظغ :الىخاب. 103/3:
) (5مغني اللبِب. 219:
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مممممممممموضّٓمغلنملماظؾمملضّ٦ظ ّ٨م(ت:سب ّ٦م543ػذمل م)إظبماِّخظملّ٘موّ٦ؼّٖهمزؼمملدةم(اظظملمملء)مؼبمخربم
أؼسملمملمسّٓدفبمعّ٤مسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملمعؽملؾملّ٣مابّ٤ؾبمؼضملؿملّ٘,موابّ٤ؾبمعمملظ,ّ١م
اٌؾؿّٓإِمعشملػمل ًعملممل(,)1موأطّّٓمتػملّ١ماظؽمللؾهملَم ـب
وإٌّادي(ت:م749ػذمل),موابّ٤ؾبمػرملمملمماِّغزملمملري,مواظلؿملّ٦ر.)2(ّ٨م م
مملمغلكبنملؽب مإظؿمل;ّ٥مإذمػّ٦مؼّ٦اصّ٠مدؿملؾّ٦ؼّ٥مؼبمسّٓمم
ممممممممإنمب ماظّٕأيؽب ماظّٔيمذطَّٕه ماِّخظملّ٘مؼؾبكمملظّٟمع ؾب
إجمملزةمدخّ٦لم(اظظملمملء)مسػملّ٧مخربماٌؾؿّٓإٍ,مجمملءمذظّ١موػّ٦مؼضملعملنملمسػملّ٧مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭢ ﭼ ػدّ٦رةماٌمملئّٓةمعّ٤ماآلؼهمل38:ؼم,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭪ

ﭫ

ﭬ ﭭ

ﭢﭣ

ﭼ ػدّ٦رةماظؽملّ٦ر معّ٤ماآلؼهمل2:ؼ م,مصعملمملل ماِّخظملّ٘:م((ظؿملّٗ مؼب مضّ٦ظ ّ٥م"صمملضشملضملّ٦ا" مو م"صمملجػملّٓوا" مخربم
عؾؿّٓإم;مِّنمبمخربماٌؾؿّٓإمػغملّٔامالمؼغملّ٦نمبذمل"اظظملمملء",مصػملّ٦مضػملوملم"سؾّٓمآمصؿملؽملشملػمل"ّ٠مٕمضبل))ّ٤م()3م
.
وظضملّ٢قب ماظظملّٕاء م(ت247:ػذملذمل) مؼعمل ّٟمؼب مصّٓارة مع ّ٤مأجمملزوا ماضرتان ماًرب مبذمل(اظظملمملء)م
واٌؾؿّٓأ مشري معّ٦صّ٦ل موال مغغملّٕة معّ٦صّ٦صهمل مصؿملؼملممل مإذا مطمملن ماًرب مأعّٕـبا مأو مغؾملؿملـبممل مطعملّ٦ظ :ّ١ماظرملّٕكُم
صمملحّٔرؿبهؾب,مواظؽملظملمملقؾب مصالمتعملّٕبؿبّ٥ؾب,معلؿّٓظًمملمسػملّ٧مذظّ١مبعملّ٦ظّ٥متضملمملظب:ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ػدّ٦رةم
حؼملكبؿمل ّ٣موشلمبمملقم
واٌضملؽملؽب:ّ٧مػّٔام ؽب
صؼ,مصعملمملل((:رصضملومل م"ايؼملؿمل"ّ٣مو م"اظطمللمبمملق" مبؾملّٔامععملّٓ ـبقبعمملموعقملخّٕـبا,م ؿب
صػملؿملّٔوضّ٦ه .موإن مذؽومل مجضملػملؿ ّ٥معلؿفملغ ًظملممل ,موجضملػملومل ماظغملالم مضؾػمل ّ٥معغملؿظملكب ـبؿملممل; مطفملغ ّ١مضػملومل :مػّٔام
صػملؿملّٔوضّ٦ه ,مث ّ٣مضػملومل :معؽمل ّ٥مغبؿمل ّ٣موعؽمل ّ٥مشلمبمملق))( ,)4موتمملبضملؽبّ٥ماٌربقبد مؼبمرأؼّ٥ماآلخّٕ(,)5مواظّٖجقبمملجم
ػّٔهماظزملّ٦رةمأؼسملممل م()7م
ـب
أؼسملممل( ,)6موذػنمل ماِّسػمل ّ٣ماظرملؽملؿؼملّٕيم(ت476:ػذمل) مإظب مإجمملزة م
(ت311:ػذمل) م ـب
()7م,موتؾؽملقبّ٧مػّٔامأٌّػنملؽبماُِّدؿمملذؾبمسؾمملسمحلّ٤معّ٤ماحملّٓؽبثني(.)1
)ًُ (1ىظغ  :إغغاب اللغآن اإلايؿىب [زؼأ] إلى ّ
الؼحاج ,جدلُم وصعاؾت :إبغاَُم ؤلابُاعي. 190/1:
)ًُ (2ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش),100/1:وشغح الدؿهُل(ابً مالً) ,330/1:والجنى الضاوي , 71:ومغني
اللبِب , 219:وَمؼ الهىامؼ. 406/1:
) (3مػاوي اللغآن (ألازفش). 87-86/1:
) (4مػاوي اللغآن(الفغاء)ُ , 410/2 :وٍىظغ  :الخظًُل والخىمُل في شغح الدؿهُل ,أبى خُان ,جذ:ص .خؿً
َىضاوي. 106/4:
)ًُ (5ىظغ  :اليامل في اللغت وألاصب ,جذ :مدمض أبى الفظل إبغاَُمُ , 196/2:وٍىظغ عأي اإلابرص ا
أًظا في شغح
الخصغٍذ.446/1:
)ًُ (6ىظغ  :مػاوي اللغآن وإغغابه. 338/4:
)ًُ (7ىظغ  :الىىذ في جفؿحر هخاب ؾِبىٍه وجبُحن الخفي مً لفظه وشغح أبُاجه وغغٍبه ,كغأٍ وطبؽ هصه:صً .ديى
مغاص , 115/1 :و الخظًُل والخىمُل , 106/4:وَمؼ الهىامؼ . 406/1 :
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مممممممموؼؾبعملّ٦قبي معّٔػنمل ماجملّ٦ىبزؼ ّ٤ماظلؼملمملع ,مصؼمل ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظرملضملّٕؼهمل ماٌقملؼىبّٓة مٌّٔػؾؾمل ّ٣ماظؾؿملوملم
اظرملضملّٕيماٌرملؾملّ٦رمؼبمطؿنملماظػملطملهملمواظؽملق:)2(ّ٦مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼ
خػملْوْم َطؼملَامػٔؿملاَ م
ممممممممممممممممموضائػملةٕمخَوِالنُمصاغِغملحمصؿاتَؾملمممممموأ ْطرُوعةماحلؿملٖنيم ٔ
وضّ٦لماظرملمملسّٕمسّٓيمبّ٤مزؼّٓماظضملؾمملدي(:)3مػعّ٤ماًظملؿملّٟؼ م
ممممممممممممممم َأرَوَاحْمعُ َودٔعْمأَمِم ُبغملُورْممممممممممممأَغِتَمصَاغِ ُصملرِمألَيٚمذَاكَمتَزملٔريُ م
ومؼؾّٓومأنمبمتػملّ١ماظرملّ٦اػّٓمطمملصؿملهملٌمظػملقغملّ٣مجبّ٦ازماضرتانماًربمبذمل(اظظملمملء)مإذامطمملنمأعّٕـبامأوم
غؾملؿملـبمملمدّ٦اءمأطمملنماٌؾؿّٓأمعّ٦صّ٦ظًمملمأومعّ٦صّ٦صًمملمبمملظرملّٕطمأومالم,مػّٔامعّ٤مجمملغنملماالحؿغملمملممإظبماظلؼملمملعم
,موأعممل ماالحؿغملمملم مإظبماظعملؿملمملسمصكملقبغّ٥مميغملّ٤مأنؿب متؾبقؼملّ٢ؽب مػّٔهماٌلفملظهمل مسػملّ٧مجّ٦ازمدخّ٦لم(اظظملمملء) مؼبم
خربم(ال)ماٌّ٦صّ٦ظهملموصػملؿؾملممل,مصكملنؽبقب ماظظملّٕاءموضلؼملـبممل معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمضّٓمأجمملزوامػّٔاماالضرتانمادؿؽملمملدـبام
إظبمأنؽبقبماظّٕصّٝمؼّٓلنبمسػملّ٧ماظضملؼملّ٦ممواإلبؾملمملممؼبماٌؾؿّٓإ,مصمملحؿفقبّ٦امبعملّ٦ظّ٥متضملمملظبم:وؽباظلمبمملرِقؾبموؽباظلمبمملرِضَهملُم
ؽبؾمل ؽبؼملممل ,مضممللمأبّ٦ماظربطمملت ماِّغؾمملري مؼبمتّ٦جؿمل ّ٥مػّٔهماآلؼهمل((:مودخػملوملم"اظظملمملء"مؼبم
َصممل ْضشملَضملؾبّ٦اْ مأَؼؿبّٓكبؼ ؾب
اًربم; مِّغقب ّ٥مٕمؼؾب ِّٕدمدمملرضًمملمبضملؿملؽملّ٥موإمنمملمأراد :مطّ٢مب معؽبّ٤مدّٕقمصمملضشملضملّ٦ا ,مصؿملؽملّٖلماظلمملرقمعؽملّٖظهملم
اظّٔيمدّٕقموػّ٦مؼؿسمل قبؼملّ٤معضملؽملّ٧ماظرملّٕطمواىّٖاء,مواٌؾؿّٓأمإذامتسملؼملمبّ٤معضملؽملّ٧ماظرملّٕطمواىّٖاءمدخػملوملم
أؼسملممل(,)5موسػملّ٧مػّٔاماٌضملؽملّ٧مميغملّ٤مأنؿبمؼؾبقؼملؽبّ٢ؽبمضّ٦ظّ٥م
ؼبمخربهم"اظظملمملء"))(,)4موػّ٦معمملمارتسملمملهماظّٕازيم ـب
أؼسملمملمبضملّٓماظؽملصملّٕمؼبمدؿملمملضمملتؾملمملموزّٕوفماٌعملممللم
تضملمملظبم :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ واظرملّ٦اػّٓماظرملضملّٕؼهمل م ـب
صؿملؾملممل,موالدؿملؼملمملمضّ٦لمسّٓيمبّ٤مزؼّٓ,مصمملظسملؼملري(أغومل)مصؿملّ٥موإنؿب مطمملنماٌكمملرَنملؾب مبّ٥مدمملسهملَ مإظعملمملئكبّ٥م
أؼسملممل,مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مأنمبماظرملمملػّٓؽبماظعملّٕآغّ٨ؽبم
ععملزملّ٦دـبامإ ّظمملمأنمبمعضملؽملمملهمسمملمفبمؼؽملشملؾّ٠مسػملّ٧مشريهمعّ٤ماظؽملمملسم ـب
دظؿملّ٢فب مواضّّ مسػملّ٧متّ٦جؿملّ٥ماىّ٦از,مزؼمملدةمسػمل ّ٧معمملمدفملُوردهمعّ٤مذمملػّٓمعّ٤مغؾمليملماظؾالشهمل مأؼسملـبممل,م
وبؾملّٔاماٌضملؽملّ٧مؼزملّّنب معمملمذػنملمإظؿملّ٥ماظظملّٕقباءماظّٔيمأجمملزمدخّ٦ل م(اظظملمملء) مؼبماًربمإذامطمملنمعبػملهملًم
)ًُ (1ىظغ  :الىدى الىافي.541/1:
ْ
)ًُ (2ىظغ  :الىخاب , 139/1:والبِذ مً الشىاَض التي لم ٌُ َ
ػغف كائلها ًُ ,ىظغ :هخاب الشػغ أو شغح ألابُاث اإلاشيلت
ؤلاغغاب ,أبى غلي الفاعس ي ,جدلُم وشغح :ص .مدمىص مدمض الؼىاحي. 279 :
)ًُ (3ىظغ  :الىخاب . 140/1:والبِذ في صًىاهه  ,خلله وحمػه :مدمض حباع اإلاػُبض  , 84:والعجؼ فُه :لً فاغلم ليّ
ِ
خاٌ جصحر.
ُ
) (4البُان في غغٍب إغغاب اللغان , 290/1:وٍىظغ :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 100/1 :
)ًُ (5ىظغ  :مفاجُذ الغُب ,الخفؿحر الىبحر. 351/11:
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رػملؾؿملهملً مسػملّ٧مأنمب ماظطملمملظنملمعّ٤موجؾملهملمغصملّٕيمأنؿب مؼؾعملّ٧معضملؽملّ٧ماإلبؾملمملممواظضملؼملّ٦مممذملذمل موػّ٦معّ٤معضملمملغّ٨م
اظرملّٕطمأومعمملمؼؾبقؼملّ٢مسػملؿملّ٥مذملذملمػّ٦ماظطملمملظنملمواَِّوظبمالذرتاطمدخّ٦لم(اظظملمملء)موػّ٦معمملمرآهمدؿملؾّ٦ؼّ٥موإنؿبم
طمملنمعّٔػؾؾبّ٥مصؿملّ٥ماٌؽملّٝؽب .م
ممممممممو ٌّمملمطمملنمعّٔػنملؾب مدؿملؾّ٦ؼّ٥موعّ٤مواصعمل ّ٥مسّٓمؽبمضؾّ٦لماالحؿفمملجمبؾملّٔهماظرملّ٦اػّٓمودّ٦اػمملمطمملنم
اظؿفملوؼّ٢ؾب محمملضّٕـبا مظؿلّ٦ؼ ّٞمعممل مذػؾّ٦ا مإظؿمل ,ّ٥مهلّٔا مدمملق مدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مبضمل ّٚمػّٔه ماِّبؿملمملت ماظرملضملّٕؼهمل,م
صكّٕقبجؾملمملمسػملّ٧محّٔفماٌؾؿّٓإ,مصفضملّ٢م(خّ٦الن)مؼبماظؾؿملوملماِّولمخربـبامظّٔظّ١ماٌؾؿّٓإم,مواظؿعملّٓؼّٕ:م
ؿبمسؼملّ٢مصؿملّ٥م
ػّٔهمخّ٦النمأومػقملالءمخّ٦الن,مضمملل مدؿملؾّ٦ؼّ٥مؼبمػّٔاماظؾؿملوملم:م((صفمملءمبمملظظملضملّ٢مبضملّٓمأن ؽب
اٌسملؼملؽبّٕؾب)) م(,)1مموؼعملزملّٓمبمملظظملضمل ّ٢مػؾملؽملمملمضّ٦ظ ّ٥م(صمملغغملّّؿب)مواظسملؼملريمؼبم(صؿمل)ّ٥مسمملئّٓفب مسػملّ٧م(خّ٦الن)مؼّٕؼّٓم
بّٔظّ١مأنمبمسمملعػملَّ٥مربّٔوف .م
مممممممموأعمملمبؿملوملمسّٓيمبّ٤مزؼّٓمصعملّٓمخّٕمبج ّ٥ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مسػملّ٧مأحّٓمثالثهملمأوج ,ّ٥مإعمملمأنؿب مؼغملّ٦نم
(أغومل) مصمملسػملًمملمظظملضمل ٍّ٢مربّٔوفمؼظمللّٕهمأٌّطّ٦ر ,مواظؿعملّٓؼّٕ :ماغصملّٕؿب مصمملغصملّٕؿب ,مثّ٣محؾبّٔكبفؽب م(اغصملّٕؿب)ماِّولم
وحّٓه مصربز مضؼملريه مصعملؿمل :ّ٢مأغومل مصمملغصملّٕؿب م ,موإعممل مأنؿب مؼغملّ٦ن م(أغومل) معؾؿّٓأً موخربه مربّٔوف,م
واظؿعملّٓؼّٕ:مأغوملماظّٕاحّ٢مصمملغصملّٕؿب م,موبؾملّٔامتغملّ٦نم(اظظملمملء) مجّ٦ابـبمملمظػملفؼملػملهمل ,موإعمملمأنؿب مؼغملّ٦نم(أغومل)م
خربـبامٌؾؿّٓإمربّٔوف,مواظؿعملّٓؼّٕ:ماظّٕاحّ٢مأغومل( .)2م
مممممممممموػ ّ٨متعملّٓؼّٕات متؾبكّٕج ماظرملّ٦اػّٓ مس ّ٤مزمملػّٕػممل ,موؼؾّٓو متغملػملّ ّٟماظؿعملّٓؼّٕ مجػمل ـبؿملممل مصؿملؾملممل,م
واِّصّ٢مسّٓمماظؿعملّٓؼّٕم,موهلّٔامميغملّ٤ماظعملّ٦ل:مإنماٌؾؿّٓأمؼبمػّٔهماظرملّ٦اػّٓمسمملممصمملضرتبمعّ٤ماإلبؾملمملمم
واظضملؼملّ٦مماٌّ٦جّ٦د مؼبماظرملّٕطموصؿملؼملمملمؼرملؾؾمل ;ّ٥مظّٔامطمملنماضرتانم(اظظملمملء)ػؾملؽملممل مؼبمربػمل,ّ٥موظّ٦المذظّ١م
ظغملمملنماٌكؿمملرؾبمؼبماٌؾؿّٓإماظؽملزملنملؽبمالماظّٕصّٝؽب;مإذمتػملؿؿبّ٥معبػملهملٌمرػملؾؿملهملٌم .م
ممممممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمضّ٦ظّ٥م()مؼبمخشملؾهملمظّ٥مؼبمادؿؽملظملمملرماظؽملمملسم
قؼملَهُ موَؼَؾملِرملٔمُ مسَ ْصمل َؼملهُ موَ مؼَ ْظملرِيم
إظبمأػّ٢ماظرملمملم:م(( موََاظ َّػملهٔ مإِنٖ مٔا ِعرَأً م ُؼ َؼملغملخملنُ م َسدُوٖهُ معٔنِ مغَظملْ ٔل ٔه م َؼ ِضمل ُرقُ م َظ ِ

) (1الىخاب ُ , 143/1:وٍىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت. 270/1:
)ًُ (2ىظغ  :الىخاب ,141/1:والخظًُل والخىمُل, 106/4:والجنى الضاوي  , 72-71 :ومغني اللبِب , 220 :وشغح
الخصغٍذ ,446-445/1:وَمؼ الهىامؼ , 406/1:وزؼاهت ألاصب. 315/1:
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فزُهُم َضضملٔؿملفْمعَام ُضؼملٖتِم َسػملَ ِؿملهٔمجَوَاغٔحُم َص ِدرِهٔمأَغِتَم َصغملُنِمذَاكَمإِنِمذٔؽِتَم َص َأعٖامأَغَامصَوَم
ج ْػملدَهُم َظضملَصملٔؿملمْم َس ِ
ٔ
اظ َّػملهٔمدُونَمأَنِمأُسِشملٔيَم َذظٔكَم َضرِبْمبٔا ْظؼملَ ِرملرَصٔ ٖؿملةٔ))( .)1م
ممممممممبضملّٓمأنِ مادؿؾملّ٢مب ماإلعمملممخشملؾؿّ٥مبمملدؿؽملؾملمملضماظؽملمملسمٌّ٦اجؾملهملمجؿملّ٘معضملمملوؼهمل; ماغؿعمل ّ٢مإظبم
بؿملمملن معلّ٦ىبغ متػمل ّ١ماظّٓسّ٦ة مبفملنمب ماظّٕطّ٦ن مإظب ماظصملمملٕ مواالغعملؿملمملد مظ ّ٥مع ّٝماظعملّٓرة مسػمل ّ٧متطملؿملريه ,مأوم
ف ّ٥مإظبمػّٔهماظظملؽهملكب معّ٤ماظؽملمملسم,م
اٌلمملػؼملهملمبؿؼملغملؿملؽملّ٥معؽملؾملّ٣مهلّ٦ماظضملفّٖؾبمبضملؿملؽمل,ّ٥مصكشملمملبؾبّ٥م( )معؿمب كب
وػّٔا معممل مال مؼّٕتسملؿمل ّ٥ماإلعمملم مهل ّ٣موظؽملظملل ّ٥مبمملظّٔات; مظّٔا مجمملء مضّ٦ظ :ّ٥م((أغومل مصغملّ٤ؿب مذاك مإنؿبم
ؼسملمملم,مصؾملّ٦مخشملمملبمسمملممظغملِّ٢قبمعّ٤م
ذؽومل))...مموػّ٦مخشملمملبمهلّ٣موٌَّ٤مؼزملّٓؾبقؾبمسػملؿملّ٥مػّٔاماظّ٦صّٟمأ ـب
ميغملكبقبّ٤مسّٓومبهمعّ٤مغظمللّ٥مطمملئؽملـبمملمعؽبّ٤مطمملن,موػّٔامعمملمأسّٕبؽبمسؽملّ٥ماظّٕاوغّٓيم(ت573:ػذملذمل)ذمملرحماظؽملؾمليملم
بعملّ٦ظ :ّ٥م(( مخمملرنملؽب ماظّٔي مميغملخمل ّ٤مع ّ٤مغظملل ّ٥مسّٓوؽبه مطمملئؽملـبممل معؽب ّ٤مطمملن مبعملّ٦ظ :ّ٥م"أغومل مصغملّ٤ؿب مذاك مإنؿبم
ذؽومل"مصفملعقبمملمأغمملمصّٓونممتغملنيماظضملّٓومعّ٤مغظمللّ٨مربمملربهملمذّٓؼّٓةمومضّٕبمبمملظلؿملّ٦ف,مأيمالمؼغملّ٦نم
ذظّ١معؽملقبّ٨مإالمبضملّٓماظضملفّٖم))(,)2موأطّٓمسؼملّ٦مؽبمػّٔاماًشملمملبموسّٓمماخؿزملمملصّ٥مبرملكّٙمبضملؿملؽملكبّ٥مابّ٤ؾبم
أؼسملممل(,)3موذطّٕهماًّ٦ئّ٨م(ت1324:ػذملذمل),مصعملمملل:م((مخمملرؾؾملّ٣مخبشملمملبمذبؼملؽبّ٢معّ٤م
أبّ٨مايّٓؼّٓم ـب
شريمتضملؿملنيمظػملؼملكمملرنملمتعملّٕؼضملـبمملموتؽملظملريـبامهلّ٣مسؼملقبمملمؼػملّٖعؾملّ٣معّ٤ماِّحّ٦الماظّٕدؼقبهملمبؿؼملغملؿملؽملؾملّ٣ماظضملّٓومعّ٤م
أغوملمأؼؾملمملماٌُؼملؽب خملغملّ٤معّ٤مغظمللّ٥موماٌلػملخملّٛمظّ٥مسػملؿملّ٥م
نب
أغظمللؾملّ٣مصعملمملل:م"مأغوملمصغملّ٤مذاكمإنؿبمذؽوملم"مأيم
طّ٤ؿب مذاكمإٌّءماٌّ٦صّ٦فمبمملظضملفّٖموماىنبموماظسملضمل,)4())ّٟمهلّٔامطمملنم(( ماًشملمملبمبذمل م" مأغوملم"م
ٌشملػملّ٠مذكّٙمؼسملضملؾبّٟمسّ٤مسّٓوىبهمومؼلؿلػملّ٣مظ,ّ٥مواٌضملؽمل :ّ٧مأغوملموعمملمدبؿمملرمظؽملظمللّ١مأؼنبؾملمملماىؾمملنم
عّ٤ماإلذاللمواهلّ٦ان))( .)5م

) (1شغح (اإلاػتزلي)ٌ . 189/2:ػغق لحمه ً :ىشؼه غً الػظم  ,كاٌ ابً فاعؽ (( :غغق ( )...هشؽ ش يء غً ش يء,
وال ًياص ًيىن إال في اللحم)).معجم ملاًِـ اللغت( 283/4 :غغق) ,واإلاشغفُت  :هىع مً الؿُىف ميؿىبت إلى اإلاشاعف
وهي كغي مً أعض الُمً ,وكُل :مً أعض الػغب جضهى مً الغٍفً .ىظغ :لؿان الػغب( 174/9 :شغف).

) (2منهاج البراغت في شغح ههج البالغت ,جذ :غبض الؼُف اليىَىمغي . 240/1 :
)ًُ (3ىظغ  :شغح (اإلاػتزلي)  191/2 :ـ ـ ـ . 192
) (4منهاج البراغت (الخىئي) . 76/4 :
ُ
) (5في ظالٌ ههج البالغت  , 229/1:وٍىظغ  :شغح (اإلاىؾىي)  270/1 :ـ ـ ـ . 271
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ممممممممموبؾملّٔا مؼغملّ٦ن ماضرتان ماًرب م(صغمل )ّ٤مبذمل(اظظملمملء) مؼب مربػملخمل ّ٥موٕ مطبّٕج مسؼملقبممل مأجمملزه ماظظملّٕاءم
وعقملؼىبّٓوه,مظغملؽملمبّ٥مزبمملظّٟفب مكبظؼملمملماذرترّ٥مدؿملؾّ٦ؼّ٥موعؿمملبضملّ٦همعّ٤مصّ٦رماٌؾؿّٓإِ ماظيتمؼعملرتنماًربمصؿملؾملمملم
بذمل(اظظملمملء),موإنمطمملنمبمملإلعغملمملنمغبػملّ٥مسػملؿمل ;ّ٥مصمملظسملؼملريم(أغومل)مػؽملمملمطؼملمملماتسملّّمؼبماظؽمل ّٙمسمملموبمعشملػملَّ٠م
ٕمؼّٓلقب مسػملّ٧معضملؿملؽبمبّ٤موبؾملّٔامؼعملّٕؾببمعّ٤مسؼملّ٦م ماظرملّٕطموإبؾملمملع,ّ٥موهلّٔامدخػملوملم(اظظملمملء)مؼبماًربم
ظرملؾؾملّ٥ماىّٖاءم,موهلّٔامطمملنمسػملّ٧مدؿملؾّ٦ؼّ٥موعّ٤متؾضملّ٥مأنمؼؾبظملّٕدوامهلّٔاماالضرتانمصّٕسـبمملمعّ٤ماظزملّ٦رم
اظيتمذطّٕوػممل ,موؼّ٦دقبضملّ٦اماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملماظيتمضّٕقبروػممل ,موإذامطمملغّ٦امعضملّٔورؼّ٤مؼبمسّٓمماظّ٦ضّ٦فم
سػملّ٧مذمملػّٓمغؾمليملماظؾالشهملمصكملنمبمآؼهملم(دّ٦رةمص)مالمميغملّ٤مإشظملمملهلمملموشّٚماظشملَّّٕفمسؽملؾملممل .م
م
مممممممصكملن مضؿمل :ّ٢مإنمب م(أغومل) مؼب ماظؽمل ّٙماظضملػملَّ٦ي معؽملمملدى ميّٕف مغّٓاء مربّٔوف ,مواظؿعملّٓؼّٕ :مؼمملم
أغومل...م,مضػملوملؾب :مغّٓاء مضؼملري ماٌكمملرنملمذمملذ مغمملدر ماظّ٦ضّ٦ع مؼب مطالمماظضملّٕب مضزملّٕه ماب ّ٤مسزملظملّ٦رم
سػمل ّ٧مظطملهملماظرملضملّٕ(, )1مبّ٢مػّ٦مممؽملّ٦عمسؽملّٓماظؽملقّ٦ؼنيم,صالمصبؿؼملّٝمضؼملريماٌكمملرنملمواظؽملّٓاء م;مِّنمبم
أحّٓػؼملمملمؼؾبطملينمسّ٤ماآلخّٕ( .)2م
ممممممممممشبػملّٙمعّ٤مػّٔامإظبمتضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملآلتّ٨م:مجيوزماضرتانماخلربمبذمل(اظظملاء)م
صؿملؼملامإذامطانمادلؾؿدأمساعّامعشملػملعملًاموطانماخلربممجػملةًمرػملؾؿملةًمادؿؽملادّامإىلمعاموردميفمغؾملجماظؾالشةم
صسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظرملضملرماظضملربي,موباظعملؿملاسمسػملىمإبؾملامماظرملرطموسؼملوعه .م
م
م
م
م
ً

ادلسأنخ انثبنثخ :جىاس إظهبر يتعهق شجّ اجلًهخ انىاقعخ خربا :
ممممممممممؼّٕىماظؽملقّ٦ؼّ٦نمأنمب مذؾّ٥ماىؼملػملهملمعّ٤ماىمملرمواجملّٕورمأوماظصملّٕفمإذاموضضملوملمخربـبامأوم
صظملهملًمأومحممل ًظمملممصبنملمأنؿبمتؿضملػملَّّ٠ؽبممبقّٔوفمسمملعّ٢مصؿملؾملمملمإذامطمملنمطّ٦غـبمملمس ـبمملعمملمعشملػملعملًممل,مصعملّ٦ظ:ّ١م(زؼّٓم
)ًُ )1ىظغ  :اإلالغب , 176/1:وشغح الخصغٍذ. 207/2:
)ًُ )2ىظغ  :اعحشاف الظغب , 2183/4:وجمهُض اللىاغض , 3526/7 :وَمؼ الهىامؼ , 45/2:وظاَغة اإلاىؼ. 240:
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ؼبماظّٓار)مؼؾبعملّٓمبرمصؿملّ٥مربّٔوفمتؿضملػملَّّ٠مبّ٥مذؾّ٥ماىؼملػملهملموؼضملؼملّ٢مصؿملؾملممل,مظّٔامؼضملؼملّٓون مإظبمتعملّٓؼّٕمطػملؼملهملم
عرملؿعملهملم,وػّ٨م(علؿعملّٕ)مسؽملّٓماظؾزملّٕؼني ,مو(ادؿعملّٕ)مسؽملّٓماظغملّ٦صؿملني .مطّ٢نبمػّٔامعّ٤مأجّ٢ماظؿؼمللّ١م
بؽملصملّٕؼهملماظضملمملعّ٢موعمملمتظملّٕضّ٥معّ٤متعملّٓؼّٕمأومتفملوؼ .)1(ّ٢م
ممممممممموال مصبّ٦ز مسؽملّٓ ماظؽملقّ٦ؼني مإزؾملمملر مػّٔا ماظضملمملع ِّ٢مادؿطملؽملمملءـب مبمملظصملّٕف مسؽمل ,ّ٥مصؾمل ّ٦مواجنملم
مملمعّٕصّ٦ضمملم()3م .م
ـب
ائّف(;)2مِّغقبؾملّ٣مؼضملّٓقبوغّ٥مأص ًػمل
مممممممممموغؾبعملكبّ٢ؽبمسّ٤مابّ٤مجينماظعملّ٦لمبكملجمملزةمإزؾملمملرمػّٔاماظضملمملع,ّ٢مصؿملفّ٦زمظّ١مسػملّ٧موصّ٠مرأؼّ٥مأنؿبم
تعملّ٦ل :مزؼّٓ معلؿعملّٕ مؼب ماظّٓار ,موضّٓ متؽملمملضّ٢ؽب مػّٔا ماظّٕأي مسّٓدفب مع ّ٤مسػملؼملمملء ماظضملّٕبؿملهمل ,معؽملؾمل ّ٣مابّ٤م
ؼضملؿملّ٘(,)4واب ّ٤مػرملمملم(,)5وغمملزّٕ ماىؿملّ٘(ت778:ػذملذمل)( ,)6مواظضملؽبؿملين(ت855:ػذملذمل)(,)7م
واظلؿملّ٦ر,)8(ّ٨مواظرملؽملعملؿملشمل(ّ٨ت1331:ػذملذمل)(,)9موضّٓمغؽبلنملمػقملالءماظضملػملؼملمملءمإظبمابّ٤مجينماحؿفمملجّ٥م
احؿفمملجّ٥مظؿعملّ٦ؼهمل مػّٔاماىّ٦ازمبعملّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ

ﭼ

ػدّ٦رةماظؽملؼملّ٢معّ٤ماآلؼهمل44:ؼم,موبعملّ٦لماظرملمملسّٕ(:)14مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼم م
مممممممممممممظكَماظ ٔضملزٗمإنِمعوالكمسزٖموإنمؼَؾملُنِمممممصأغتَمظدىمحبؾوحةٔماهلونِمطائنُ م
)ًُ (1ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف(245/1 :اإلاؿألت  ,)29وهخائج الفىغ في الىدىُّ ,
الؿ َهُلي  324:ـ ـ ـ ـ ,325وشغح
اإلافصل(ابً ٌػِش) , 91/1:وشغح الدؿهُل(ابً مالً) , 317/1:وَمؼ الهىامؼ. 375/1:
)ًُ (2ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) ,317/1:والجنى الضاوي ,599:والضع اإلاصىن ,39/1:ومغني اللبِب , 582:وشغح
ابً غلُل ,211/1:وجمهُض اللىاغض ,1000/2:واإلالاصض الىدىٍت في شغح شىاَض شغوح ألالفُت اإلاشهىع بشغح
وآزغًٍ  517/1:ـ ـ  , 518وخاشُت الشهاب غلى جفؿحر البُظاوي
الشىاَض الىبري ,الػُني ,جذ:ص .غلي مدمض فازغ
ِ
اإلاؿماة غىاًت اللاض ي وهفاًت الغاض ي غلى جفؿحر البُظاوي ,شهاب الضًً الخفاجي ,47/7:وخاشُت الصبان غلى
شغح ألاشمىوي للفُت ابً مالً ,الصبان ,293/1:والضعع اللىامؼ غلى َمؼ الهىامؼ شغح حمؼ الجىامؼ ,الشىلُؼي,
وطؼ خىاشُه :مدمض باؾل غُىن الؿىص ,190/1:والىدى الىافي ,476/1:وظاَغة الحظف في الضعؽ اللغىي ,ص.
ػاَغ ؾلُمان خمىصة ,214:والجملت الػغبُت جألُفها وأكؿامها ,ص .فاطل الؿامغائي. 79:
)ًُ (3ىظغ :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 90/1:ومغني اللبِب , 582:وَمؼ الهىامؼ. 116/3 :
)ًُ (4ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 90/1:
)ًُ (5ىظغ  :مغني اللبِب. 582:
)ًُ (6ىظغ  :جمهُض اللىاغض. 1005/2:
)ًُ (7ىظغ  :اإلالاصض الىدىٍت . 519-518/1 :
)ًُ (8ىظغ َ :مؼ الهىامؼ. 116/3:
)ًُ (9ىظغ  :الضعع اللىامؼ. 190/1 :
) (10البِذ مجهىٌ اللائل ًُ ,ىظغ  :مغني اللبِب ,582:وشغح ابً غلُل , 211/1:واإلالاصض الىدىٍت, 517/1:
واإلاعجم اإلافصل في شىاَض الػغبُت ,إًمُل بضٌؼ ٌػلىب. 103/8:
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وحؼملكبػملَوملؿبماآلؼهملمسػملّ٧ماظؿفملوؼّ٢مواظؿعملّٓؼّٕ,م
وضّٓمحؾبؼملكبّ٢ؽبمػّٔا ماظرملمملػّٓماظرملضملّٕيمسػملّ٧ماظرملّٔوذ(,)1م ؾب
صعملؿمل:ّ٢مإنمبمعضملؽملّ٧ماالدؿعملّٕارماظّ٦اردمصؿملؾملمملمالمؼضملين مايزملّ٦لؽبماٌشملػملّ٠ؽبمبّ٢مإٌّادؾبمبّ٥ماظـمملبوملؾبماظّٔيمالم
ؼؽبؿؽب َعملػملْعملَّ٢ؾب ,موػ ّ٦مرأي ماظضملغملربي(ت616:ػذمل م)(,)2وضّٓ مادؿقلؽمل ّ٥مأب ّ٦محؿملمملن ,مواظلؼملنيم
ايػمليب(ت756:ػذمل م) ,مواب ّ٤مسمملدل ماظّٓعرملعمل ّ٨م(ت775:ػذمل)( ,)3موضؿمل :ّ٢مإنمب م(علؿعملّٕـبا) مظؿملّٗم
سمملع ًػملمملمؼبماظصملّٕف,مبّ٢مػّ٦مزّٕفمظػملّٕؤؼهمل,مو(علؿعملّٕـبا)محممللمعّ٤م(اهلمملء)مؼبم(رآه)()4م .م
مممممممإنمب مغلؾهمل ماظعملّ٦ل مجبّ٦از مإزؾملمملر ماظضملمملع ّ٢مإظب ماب ّ٤مجين متّٓس ّ٦مإظب ماظؿقعمل ّ٠مواظؿـؾقبومل معّ٤م
صقؿؾملممل;مِّنمبماظّٔؼّ٤مغعملػملّ٦امسؽملّ٥مٕمؼّٔطّٕوامطالعّ٥مبؽملزملىب,ّ٥موٕمؼّ٦ثكبقبعملّ٦همعّ٤مطؿؾكب,ّ٥مبّ٢مغعملّ٢ماظالحّ٠م
عؽملؾملّ٣مسّ٤ماظلمملبّ٠م,مطؼملمملمغعملّ٢مغمملزّٕماىؿملّ٘مسّ٤مابّ٤مؼضملؿملّ٘( )5م,موطؼملمملماسؿؼملّٓماظرملؽملعملؿملشملّ٨مسػملّ٧م
اظضملؽبؿملينمؼبمإؼّٕادمػّٔاماظّٕأي( .)6م
ممممممممممموٕمؼؽبضملؼملؽبّٓماحملعملعملّ٦ن مذملمصؿملؼملمملمارَّػملضملوملمسػملؿملّ٥معّ٤معزملمملدر مذمل مإظبمدبّٕؼيملمػّٔاماظّٕأيمعّ٤م
طؿنملمابّ٤مجينمإالمربعملعمل ّ٦م(اٌعملمملصّٓماظؽملقّ٦ؼهمل); مصعملّٓ موثمبعملّ٦ه معّ٤م(اظػملؼمل)ّٝم,مشريمأنمب ماظّ٦اردمصؿملّ٥م
خالفماٌؽملعملّ٦لمسؽمل,ّ٥مضمملل مابّ٤مجين:م((تعملّ٦ل :مزؼّٓ مخػملظمل ّ١مصذمل"زؼّٓ" معّٕصّ٦ع مبمملالبؿّٓاء مواظصملّٕفم
بضملّٓه مخرب مسؽمل ّ٥مواظؿعملّٓؼّٕ :مزؼّٓ معلؿعملّٕ مخػملظمل,)7())ّ١مصمملبّ٤مجينمحبلنملمػّٔاماظؽملّٙمؼّٕىمضّٕورةم
اظؿعملّٓؼّٕ ,موػّٔا معممل مسػملؿمل ّ٥ماظضملػملؼملمملء ماظّٔؼ ّ٤مذّٕحّ٦ا مسؾمملرت ّ٥مع ّ٤مأعـمملل ماظؾمملضّ٦ظ ,)8(ّ٨مواب ّ٤ماًؾقبمملزم
(ت639:ػذمل)ماظّٔيمؼقملطخملّٓمعمملمأضّ٦ل;مإذمغؽبلنملؽب مذمل موػّ٦مؼرملّٕحمسؾمملرةمابّ٤مجينمؼبمػّٔهماٌلفملظهملمذملم
إظبمثضملػملنمل(ت291:ػذملم)مإجمملزتّ٥موضّ٦عماظصملّٕفمخربـبامسّ٤ماٌؾؿّٓإمعّ٤مشريمعمملمؼؿضملػملّ٠مبرملّ٨ء( .)9م

)ًُ (1ىظغ  :شغح ابً غلُل , 211/1:واإلالاصض الىدىٍت. 519/1:
)ًُ (2ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغآن. 1009/2 :
)ًُ (3ىظغ  :البدغ اإلادُؽ  , 241/8:والضع اإلاصىن , 616/8:واللباب في غلىم الىخاب ,ابً غاصٌ ,جذ :الشُش غاصٌ
أخمض غبض اإلاىحىص ,والشُش غلي مدمض مػىض . 167/15:
)ًُ (4ىظغ  :جمهُض اللىاغض. 1006/2:
)ًُ (5ىظغ  :اإلاصضع هفؿه . 1005/2:
)ًُ (6ىظغ  :الضعع اللىامؼ. 190/1:
) (7اللمؼ . 28 :
)ًُ (8ىظغ  :شغح اللمؼ ,جدلُم وصعاؾت :ص .إبغاَُم بً مدمض أبى غباة. 300:
)ًُ (9ىظغ  :جىحُه اللمؼ ,جدلُم وصعاؾت :أ.ص .فاًؼ ػوي مدمض. 112:
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مممممممممإنقبمرأيمابّ٤مجينمؼبمػّٔهماٌلفملظهملمرمبمملمخؽبظملّ٨مسػملّ٧مغمملضػملؿمل,ّ٥مصؾملّ٦مواردمؼبمبمملبم((متعملمملودم
اظلؼملمملعموتعملمملرعماالغؿّٖاع))(,)1مصّٔطّٕمصؿملّ٥مأنمب معمملمؼقملطّٓمجّ٦ازمإزؾملمملرمعمملمؼؿضملػملّ٠مبّ٥ماىمملرمواجملّٕورم
أوماظصملّٕفموإثؾمملتّ٥موػّ٦م(ثؾومل)مأوم(ادؿعملّٕ)مطؼملمملمؼّٕىمػّ٦مسشملّٟماظظملضملّ٢مسػملؿمل,ّ٥موظّ٦مٕمؼغملّ٤معؾبّٕادـبام
مملبؿمملمٌمملمجمملزمذظّ١ماظضملشمل,ّٟمصفّ٦ازماظضملشملّٟمسػملؿملّ٥موػّ٦مربّٔوفمأدلنب مدظؿمل ٍّ٢مسػملّ٧مبعملمملءمحغملؼملّ٥م,م
ث ـب
جمملءمذظّ١موػّ٦مؼرملّٕحمضّ٦لماظرملمملسّٕمأبّ٨محؿملقبهملماظؽملؼملريي(:)2مػعّ٤ماٌؿعملمملربؼ
مممممممممممممممزعَانمسػمليٓم ُشرَابْمشُدافْممممممصشملَؿملٖرهماظرملؿملبُمسَؽملٚيمصشملَارَا م
مصعملمملل:م((إنمب م"رؿملمبّٕه" معضملشملّ٦ف مسػمل ّ٧م"ثؾومل" مأو م"ادؿعملّٕ" ,موجّ٦از ماظضملشمل ّٟمسػملؿمل ّ٥مأدلنب مدظؿمل ٍّ٢مسػملّ٧م
اسؿّٓاده موبعملمملء محغملؼمل ّ٥موأنمب ماظضملعملّٓ مسػملؿمل ّ٥مواٌضملمملعػملهمل مؼب مػّٔا موسبّ٦ه مإمنممل مػ ّ٨معضمل ,ّ٥مأال متّٕى مأنمبم
اظضملشمل ّٟمغصملري ماظؿـؽملؿملهمل ,موعؾبقمملل مأنؿب مؼـؽملقب ّ٧ماظرملّ٨ء مصؿملزملري مع ّٝمصمملحؾ ّ٥مذؿملؽني مإال موحمملهلؼملممل مؼبم
اظـؾمملت مواالسؿّٓاد مواحّٓة,مصؾملّٔا موج ّ٥مجّ٦از ماالدؿّٓالل مب ّ٥مسػمل ّ٧مبعملمملء محغمل ّ٣معممل متضملػمل ّ٠مب ّ٥ماظصملّٕفم
وأغ ّ٥مظؿملّٗ مأصػملًممل معرتوطًممل موال مذّٕسـبممل معؽمللّ٦خـبممل))(,)3موؼبمػّٔامبؿملمملنمصّٕؼّّمظّٕأؼّ٥مبفملنمب معمملمتضملػملَّّ٠مبّ٥م
اظصملّٕفمظؿملّٗمعّ٤ماُِّصّ٦لماٌرتوطهملماظيتمصبنملمحّٔصؾملمملمطؼملمملمؼّٕىماظؽملقّ٦ؼّ٦ن,موضّٓمتمملبّٝمابّ٤ؽبمجينم
ؼبمػّٔامايغملّ٣مابّ٤ؾبمسشملؿملهمل(ت542:ػذمل)مؼبمتضملعملؿملؾّ٥مسػملّ٧مآؼهملمدّ٦رةماظؽملؼملّ٢ماٌمملرمذطّٕػمملم()4م .م
ممممممضّٓمهزملقبّ٢مظّٓيمب ممممملمتعملّٓمبممذطّٕهمأنمب مابّ٤مجينموعّ٤متمملبضملّ٥مصبؿملّٖون مإزؾملمملرمػّٔاماظضملمملعّ٢م,م
وأنمزؾملّ٦رهمؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مإمنمملمأُرؼّٓؽب مبّ٥مدالظهملماظّٕدّ٦خمواظـؾمملتمالمايزملّ٦لمصعملّٛموػّ٦مرأيم
اظضملغملربيموعّ٤مضممللمبّٕأؼّ٥م,موبؾملّٔامؼغملّ٦نمضّ٦ظؽملممل:م(زؼّٓمؼبماظّٓار)مزبؿػمل ًظملمملمسّ٤مضّ٦ظؽملمملمبضملّٓماظؿعملّٓؼّٕم:م
زؼّٓمعلؿعملّٕمؼبماظّٓار,مصصملؾملّ٦رمػّٔاماٌؿضملػملخملّ٠مإمنمملمؼؾبضملشملّ٨مدالظهملًمأُخّٕىمشريماظيتمجمملءتمبضملّٓماظؿفملوؼّ٢م
واظؿعملّٓؼّٕ .م

) )1الخصائص  . 100/1:جلاوص الؿماع :اػغاصٍ في ش يء ,وغضم ازخالفه فُه ,هغفؼ الفاغل :اجفم الؿماع فُه
وجلاعع الاهتزاع جسالفه وحػاًغٍ ,مً كىلهم :جلاعع اللىم :جظاعبىا بالؿُىف والاهتزاع الاؾخيباغَ .امش اإلادلم.
)ًُ (2ىظغ  :اإلاصضع هفؿه  . 107/1:والبِذ في شػغٍ ,حمؼ وجدلُم  :غبض هللا الجبىعي ُ , 43:وٍىظغ  :هخاب
الحُىان ,الجاخظ ,جدلُم وشغح :غبض الؿالم َاعون  . 429/3:وغغاب غضاف  :أي طو شػغ أؾىص خالً ًُ .ىظغ :
لؿان الػغب( 262/9:غضف) .
) (3الخصائص. 107 /1 :
)ًُ (4ىظغ :اإلادغع الىححز في جفؿحر الىخاب الػؼٍؼ ,جذ :غبض الؿالم غبض الشافي . 261/4:
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ممممممموميغمل ّ٤ماظؿّ٦صؿملّ٠مبنيمػّٔؼّ٤ماظّٕأؼنيمبفملنمب مإزؾملمملرماٌؿضملػملّ٠مجمملئّٖموحّٔصّ٥مظؿملّٗمواجؾـبمملم,مسػملّ٧م
أنمزؾملّ٦رهمؼؾبّ٦حّ٨مبّٓالظهملمأخّٕىمالمتصملؾملّٕمؼبمحممللمحّٔصّ٥موتعملّٓؼّٕهم,موػّٔامػّ٦ماظظملّٕقمبنيمتعملّٓؼّٕم
اإلسّٕابموتظمللريماٌضملؽمل,)1(ّ٧موعمملمدامماِّعّٕمطّٔظّ١مصكملنقبماالطؿظملمملءمبرملؾّ٥ماىؼملػملهملمأَوظبمعّ٤ماظّٕطّ٦نمإظبم
اظؿعملّٓؼّٕمواظؿفملوؼ,ّ٢مموضّٓمغّٙمبمسػملّ٧مذظّ١مضكبلّ٣فبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيماٌؿعملّٓقبعنيم,معؽملؾملّ٣مابّ٤ماظلّٕاجماظّٔيم
ضمملل:م((مأعمملماظصملّٕوفمعّ٤ماٌغملمملنمصؽملقّ٦مضّ٦ظ:ّ١مزؼّٓمخػملظمل,ّ١موسؼملّٕومؼبماظّٓار.مواحملّٔوفمعضملؽملّ٧م
االدؿعملّٕارموايػملّ٦لموعمملمأذؾؾملؾملؼملممل,مطفملغقبّ١مضػملومل:مزؼّٓمعلؿعملّٕمخػملظمل,ّ١موسؼملّٕومعلؿعملّٕمؼبماظّٓار,م
وظغملّ٤مػّٔاماحملّٔوفمالمؼصملؾملّٕمظّٓالظهملماظصملّٕفمسػملؿملّ٥موادؿطملؽملمملئؾملّ٣مبّ٥مؼبماالدؿضملؼملمملل))(,)2مونّٓم
مأؼسملممل(,)3وػ ّ٦ماظّٕأي ماظّٔي مادؿقلؽمل ّ٥ماب ّ٤معسملمملءم
ػّٔا ماٌضملؽمل ّ٧مسؽملّٓ مأب ّ٨مسػمل ّ٨ماظظملمملرد ّ٨ـب
اظعملّٕريب(ت592:ػذملذمل),مصعملمملل:م((مػّٔامطػملُّّ٥مطالمفبمتمملمقبمالمؼظملؿعملّٕماظلقبمملعّٝمظّ٥مإظبمزؼمملدةم"طمملئ"ّ٤موالم
"علؿعملّٕ"))()4م,موأخّٔمبّ٥مسّٓدمعّ٤ماحملّٓثني,معؽملؾملّ٣ماُِّدؿمملذمسؾمملسمحل,)5(ّ٤مواظّٓطؿّ٦رمعؾملّٓيم
اٌكّٖوعّ٨ماظّٔيمضمملل:م(( موالمضبؿمملجؾبماٌضملِّٕبؾب مإظبمأنؿبمؼؾبضملػملخملّ٠ؽبمػّٔاماًربؽبمبرملّ٨ءلبمععملّٓمبرٍموػّ٦ماظّ٦جّ٦دؾبم
اظضملمملمنبم,مأوماظغملؿملؽملّ٦غهملماظضملمملعهملم()...مِّغقبذملّ٥معضملػملّ٦ممظػملؼملؿغملػملِّ٣مواظلمملعِّٝم,موِّنمبمذظّ١مظؿملّٗمػّ٦ماًربؽبم,م
ِّنمبماظظملمملئّٓةَمالمتؿّ٣مبّ٥م,مصػملّ٦مطمملنؽبمػّ٦ماًربؽبمىمملزؽبمظػملؼملؿغملػملخملّ٣مأنمؼعملؿزملّٕؽبمسػملّ٧مضّ٦ظكب:ّ٥م"ربؼملّٓفبمادؿعملَّٕمب"م
,مأوم"ربؼملّٓفبمطمملن"م,مأوم"ربؼملّٓفبمحزملؽبّ٢ؽب"موؼلغملُوملم,موالطؿظملّ٧ماٌكمملرَنملمبّ٥م,موظغملّ٤مواضّٝماِّعّٕم
شريمذظ))ّ١م( .)6م
ممممممم مموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبمطالمماإلعمملمم()معمملمجمملءمؼبمذكبطّْٕمعضملمملغّ٨ماإلميمملنموأضلمملعّ٥م
وعزملمملدؼعمل:ّ٥م(( َصؼملٔنَماَ ْظ ِإميَانِمعَام َؼغملُونُمثَابٔؿّا معُلِؿَ ٔعملر٘ا مصٔيمَاظْ ُعملػملُوبٔم َوعٔ ِؽملهُمعَام َؼغملُونُمسَوَارِيٖمبَؿملِنَم
َاظْ ُعملػملُوبٔموَماَظ ٗزملدُورِمإىلمَأجَلٍمعضملػملوم))( .)7م
)ًُ (1ىظغ  :الخصائص. 279/1 :
)(2ألاصىٌ في الىدى . 63/1 :
)ً (3ىظغ  :اإلاؿائل الػؿىغٍاث في الىدى الػغبي ,صعاؾت وجدلُم,ص .غلي حابغ اإلاىصىعي  , 84:و. 86
)ّ (4
الغ ّص غلى الىداة  ,جذ :ص.شىقي طُف ُ , 87 :وٍىظغ  :صاللت الاهخفاء في الجملت اللغآهُت  134 :ـ ـ. 137
)ًُ (5ىظغ  :الىدى الىافي477/1:ـ ـ ـ ـ . 478
) (6في الىدى الػغبي هلض وجىحُه ُ , 181:وٍىظغ  :الجملت الخبرًت في ههج البالغت. 48 :
ُ
) (7شغح (اإلاػتزلي)  , 101/13 :والػىاعي  :حمؼ الػا ِعٍت :وحػني ((ما اؾخػغث مً ش يء)) هخاب الػحن( 239/2:غىع),
(غىع) ,أعاص ؤلامام( )غضم الاؾخلغاع.
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تضملّٕمبض مأعري ماٌقملعؽملني م( )مؼب مػّٔا ماٌعملشمل ّٝمع ّ٤مخشملؾؿ ّ٥ماظرملّٕؼظملهمل مإظب مبؿملمملن ماإلميمملنم
وأضلمملع,ّ٥مصمملبؿّٓأمبّٔطّٕمأضلمملعّ٥موصظملمملتمطّ٢ىب م كبضل,ّ٣مصؼملؽملّ٥مإميمملنمثمملبوملمعلؿعملّٕمؼبماظعملػملّ٦ب;مِّنمبم
مملبؿمملم
أصقمملبّ٥ماسؿعملّٓوامبّ٥مسّ٤مأدظهملمسعملػملؿملهملمععملؽملكبضملهملموػّ٦ماإلميمملنمايعملؿملعمل;)1(ّ٨مظّٔامسربمسؽملّ٥مبعملّ٦ظ:ّ٥م(ث ـب
علؿعملّٕـبا) .مصّٔطّٕؾبماٌؿضملػملخملّ٠مػؽملمملمإمنمملمجمملءمإلؼسملمملح مدالظهملماظـؾمملتمواالدؿعملّٕار,موبؾملّٔامؼؿسملّّ مأغقبّ٥مظّ٦م
ضؿمل:ّ٢م(صؼملّ٤ماإلميمملنمعمملمؼغملّ٦نمؼبماظعملػملّ٦ب)مظَؼملمملمدلمبمسػملّ٧مردّ٦خماالميمملنموثؾمملت,ّ٥مبّ٢مأسشملّ٧مدالظهملم
اظصملّٕصؿملهملموايػملّ٦لمؼبمعّ٦ضّٝماظعملػملنملمصعملّٛم,مومممملمؼقملطخملّٓمػّٔا ماٌضملؽمل ّ٧مأنمب ماإلعمملممسعملّنملمبّٔطّٕماظعملكبلؿبّ٣م
اظـمملغّ٨معّ٤ماإلميمملنموػّ٦م(اظضملمملري)مأي :مشريماظـمملبوملمأوماٌلؿعملّٕم,موبؾملّٔامؼصملؾملّٕ مأنمب مسّٓممذطّٕم
اٌؿضملػملخملّ٠مظؿملّٗمطّٔطّٕه;مإذمظّ٦محّٔصْؽملمملمظظملصملهملم(سّ٦اري)معّ٤ماظرتطؿملنملموضؿمل:ّ٢م(...موعؽملّ٥معمملمؼغملّ٦نمبنيم
اظعملػملّ٦ب) مظعملّٓمبر ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مطػملؼملهمل م(علؿعملّٕ) موػّٔا معؽملمملفلب مظػملؼملضملؽمل ّ٧مإٌّاد ,موإنؿب مطمملن ماظلؿملمملق مطمملذ ًظملمملم
ودظؿمل ًػملممل .م
م
ممؼؿقزملمبّ٢معّ٤مػّٔامطػملخملّ٥مأنمبمذطّٕؽبماٌؿضملػملخملّ٠مجمملئّٖفب,مشريمأنمبمػّٔاماظّٔطّٕمؼؾبظملسملّ٨مإظبمعضملمملنٍمعؾملؼملهملم
جّّم
ودالالتمعؿضملّٓدةمالمؼؾبغملرملّٟمسؽملؾملمملمبضملّٓممذطِّٕه,مػّٔامعّ٤مجؾملهمل,موع ّ٤مجؾملهمل مأُخّٕى مصكملغقبّ٥مؼرت مب
ظّٓيمب معمملمذػنملمإظؿملّ٥مصّٕؼّ٠معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمبفملنمب مذؾّ٥ماىؼملػملهملمالمهؿمملج مإظبمعؿضملػملخملّ٠مزمملػّٕمأومععملّٓمبر,م
صفؼملػملهملُ م(زؼّٓ مؼب ماظّٓار) معغملؿظملؿملهملٌ مبّٕطؽملؽبؿملؾملممل ,مضمملئؼملهملٌ مبّٕأدؾملممل ,موػ ّ٨مدبؿػمل ّٟمس ّ٤م(زؼّٓ معلؿعملّٕ مؼبم
اظّٓار) ,موعممل مؼضملّٖز مػّٔا موؼؾبعملَّ٦ؼ ّ٥متضملّٔقبر مػّٔا ماظؿعملّٓؼّٕ مؼب مسب ّ٦مضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯝ ﯞ ﯤ

ﯥ

ﯦﭼ ػدّ٦رة ماظعملؿملمملعهملؼ; مِّنقبمتعملّٓؼّٕ ماآلؼهمل مدؿملغملّ٦ن :م(عؾبلؿعمل وبكبّٕ مأو مادؿعملَّٕمب مإظب مربىبذمل )ّ١مسػمل ّ٧محني مأنمبم
دالظهملماالدؿعملّٕارمعّٔطّ٦رةموالمحمملجهملمظؿعملّٓؼّٕػممل .م
قغملْ َؼملةَمأَغٖىمطَاغَتِم
خذٔمَا ْظ ٔ
ّ٠مأؼسملمملمضّ٦لماإلعمملم م(:)م(( م ُ
ممممممممممومممملمؼقملطخملّٓمتضملّٔقبرمتعملّٓؼّٕماٌؿضملػملخمل ـب
كرُجَمصَؿَ ِلغملُنَ مإىلمصَوَاحٔؾٔؾملَام
فػملَجُمصٔيمصَ ِدرِهٔمحَؿٖىم َت ِ
ق ْغمل َؼملةَم َتغملُونُمصٔيمصَ ِدرِمَا ْظؼملُؽملَاصٔقِمصَ َؿ َػمل ِ
َصإِنٖمَا ْظ ٔ
َمتغملُّ٦نؾبم
ق ْغملؼملؽبهمل ؽب
صٔيم َص ِدرِمَا ْظؼملُ ِؤعٔنِ))(,)2مصغملؿملّٟمؼزملّّمتعملّٓؼّٕماٌؿضملػملخمل(ّ٠علؿعملّٕ)مأوم(طمملئ )ّ٤مؼبم( َصكملِنمبماَظْ كب
صكبّ٨مصؽبّٓؿبرِمَا ْظ ؾبؼملؽبؽملممل كبص)ِّ٠مموضّٓمسؾمبّٕماإلعمملممسّ٤مػّٔهمايغملؼملهملمبفملغقبؾملمملممممملمتؿػملفػمليملممؼبمصّٓرماٌؽملمملص,ّ٠مصؾملّ٢م
ٍمعضملممل؟! .م
صبؿؼملّٝماالدؿعملّٕارمواظرتددموسّٓمماظـؾمملتمؼبمآن ـب
)ًُ (1ىظغ  :شغح (اإلاػتزلي)  , 102/13:وشغح (اإلاىؾىي) . 258-257/3:
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 229/18:
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مممممممم م
قػملُلِم
ظهملمأؼسملمملمضّ٦ظّ٥م()مؼبمذكبطّٕمصظملمملتماظؾمملريمسّٖمبموجّ٢مب((:ظَمِم َؼ ِ
ـب
مممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفمل
صٔيمَا ْظأَذِؿملَاءٔمصَؿملُعملَالَمػُوَمصٔؿملؾملَامطَائٔنْموَمظَمِمؼَ ِؽملأَمسَؽملِؾملَامصَؿملُعملَالَم ُػوَمعٔؽملِؾملَامبَائٔنْ))()1م .م
م
ممممممممواحؿغمل ـبمملعممل مإظب معممل متعملّٓقبممصبنمل متضملّٓؼ ّ٢ماظعملمملسّٓة ماظؽملقّ٦ؼهمل مبمملظعملّ٦ل :مجيوزمإزؾملارمعؿضملػملخملقم
ذؾهماجلؼملػملةماظواضضملةمخربّامادؿؽملادّامإىلمغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنمورودمذظكميفمذواػدمصزملؿملقةم
يفمادلوروثماظػملطملويماحملؿجمبه م,مسػملىمأنٖمذطرمػذامادلؿضملػملخملق م ُؼضملشملي مدالظةً مأُخرىمالمتؿقزمللم
بضملدممذطره؛مإذمإنٖمذؾهماجلؼملػملةموحدػامممامؼزملحموضوسؾملامخربّاموالمداسيمظؿغملػملفماظؿعملدؼرم
واظؿأوؼلموػومعامؼؿضملذٖرميفماظدالظةمأحؿملاغّا .م
م
م
م
م
م
م
م
م
ادلسأنخ انزاثعخ :جىاس دخىل(الو) االثتداء عهً خرب (نكٍ):

سّٕمبفماظّٖجقبمملج(ّ٨ت337:ػذملذمل) م(الم) ماالبؿّٓاءمبفملغمبؾملمملم(اظالم) ماظيت متّٓخ ّ٢مسػمل ّ٧ماٌؾؿّٓإم

واًرب معقملطكبقبّٓةً ,موعمملغضملهمل معممل مضؾػملؾملممل مع ّ٤مدبشملّؿملؾملممل مإظبمعممل مبضملّٓػممل(,)2موظرملّٓقبة متّ٦طؿملّٓػممل موهعملؿملعملؾملمملمصكملنمبم
بضملسملؾملّ٣مؼعملّٓىبرمضؾػملؾملمملم(الم)ماظعملَلؽبّ٣م()3م.

) (1اإلاصضع هفؿه . 153/5:
)ًُ (2ىظغ  :الالماث  ,جذ :ماػن اإلاباعن. 78 :
)ًُ (3ىظغ  :اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها.
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مممممممموضّٓمبلؽبّٛماظضملػملؼملمملءماظعملّ٦لمبّٔطّٕمعّ٦اضّٝمدخّ٦هلمملماتظملمملضًمملمواخؿالصًممل(,)1مسػملّ٧مأغقبؾملّ٣م مؼغملمملدونم
أنؿب مؼؾبفؼملضملّ٦ا مسػمل ّ٧مأنمب مدخّ٦هلمملمؼبمخربم(إنمب)مؼظملؿملّٓ ماظؿّ٦طؿملّٓ,موضّٓمغؾبعملكبّ٢ماًالفمؼبمدخّ٦هلمملمسػملّ٧م
خربم(ظغملّ٤قب)م(.)2مم م
مممممممصعملّٓمغلنملؽبمأبّ٦ماظربطمملت مإظبمسمملعهملماظغملّ٦صؿملنيماظعملّ٦لمجبّ٦ازمدخّ٦لم(اظالم) مؼبمخربم(ظغملّ٤مب)م
مبمسؼملؿبّٕـبامظعملمملئّ٣فب),مأعقبمملماظؾزملّٕؼّ٦نمصعملّٓمذػؾّ٦امإظبمسّٓمم
طؼملمملمصبّ٦زمؼبمخربم(إنمب),مسبّ٦م(عمملمضمملمؽبمزؽبؼؿبّٓفبمظغملكب ّ٤ؽب
جّ٦ازمذظّ١م,مثّ٣مذطّٕمأبّ٦ماظربطمملتمأدقبظهملماظظملّٕؼعملني()3م .م
مممممممممإنمبمرأيماظغملّ٦صؿملنيمؼبمػّٔهماٌلفملظهملمضّٓمغلؾّ٥مإظؿملؾملّ٣مسّٓدفبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيماٌؿفملخّٕؼ,ّ٤معؽملؾملّ٣م
اظضملغملربي( ,)4مواب ّ٤مؼضملؿملّ٘( ,)5مواب ّ٤معمملظ ,)6(ّ١موإٌّادي( ,)7مواب ّ٤مػرملمملم( ,)8موابّ٤م
سعملؿمل(ّ٢ت769:ػذملذمل)(,)9مواظلؿملّ٦ر,)14(ّ٨موضّٓمدصضملؿينمتػملّ١ماظؽمللؾهملماٌشملػملعملهملمإظبمسؼملّ٦مماظغملّ٦صؿملنيمإظبم
إظبمتؿؾّٝمذظّ١مؼبمأُ قبعمملتمعزملمملدرماظؽملقّ٦ماظغملّ٦ؼب,مصعملّٓمضممللماظظملّٕمباءمؼبمحّٓؼـّ٥مسّ٤م(ظغملّ٤قب):م((وإمنمملم
غزملؾومل ماظضملّٕبؾب مبؾملممل مإذا مذؾبّٓقبدت م"غّ٦غؾملممل"; مِّنمب مأصػملؾملممل:مإنقب مسؾّٓآ مضمملئ ,ّ٣مصِّٖؼّٓت مسػمل ّ٧م"إنمب"مم
"الم" مو"طمملف" مصزملمملرتممل معبؿملضملـبممل محّٕصًممل مواحّٓـبا; مأال متّٕى مأنمب ماظرملمملسّٕ مضمملل :موظغملؽملؽملكب ّ٨معكب ّ٤محؾبؾقبؾملمملم
ظ َغملؼملؿملّٓ م,صػمل ّ٣متّٓخ ّ٢م"اظالم" مإال مِّنمب معضملؽملمملػممل م"إنقب"م))(,)11موبؾملّٔامؼؿسملّّمأ مبن مأصّ٢م(ظغمل)ّ٤مسؽملّٓم
اظغملّ٦صؿملنيمطؼملمملمطرملّٟمس ّ٤مذظّ١مطالمؾب ماظظملّٕاءمػّ٦م(إنمب)مزِؼّٓتؿب مسػملؿملؾملمملم(اظالم) ,مو(اظغملمملف) م,مهلّٔام
دخػملوملمؼبمخربػمملم(الم)ماالبؿّٓاء,مِّغمبؾملمملمسؽملّٓػّ٣ممبؽملّٖظهملم(إنؽبقب),موػّٔامػّ٦مرأيمدؿملؾّ٦ؼّ٥معّ٤مضؾػمل;ّ٥م
)ًُ (1ىظغ  :اإلاصضع هفؿه , 80-78:والجنى الضاوي, 133-131:ومغني اللبِب , 306 -300:وشغح ابً غلُل-362/1:
. 371
)ًُ (2ىظغ  :هخاب الحلل في إصالح الخلل مً هخاب الجمل ,البؼلُىس ي,جذ :ؾػُض غبض الىغٍم ؾػىصي , 182:وشغح
اإلافصل(ابً ٌػِش). 63-62/8:
)ًُ (3ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف 208/1:ـ ـ ـ ( 215اإلاؿألت . )25
)ًُ (4ىظغ  :اللباب في غلل البىاء وؤلاغغاب ,جذ:ص .غبض ؤلاله هبهان. 217/1 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 63-62/8 :
)ًُ (6ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت. 492/1 :
)ًُ (7ىظغ  :الجنى الضاوي. 132:
)ًُ (8ىظغ  :مغني اللبِب. 307:
)ًُ (9ىظغ  :شغح ابً غلُل. 363/1:
)ًُ (10ىظغ َ :مؼ الهىامؼ. 506/1 :
) (11مػاوي اللغآن(الفغاء) 465/1:ـ ـ ـ . 466
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إذمضمملل:م((و"ظغملّ٤قب" ماٌـعملػملهمل مؼب معبؿمل ّٝماظغملالم ممبؽملّٖظهمل م"إنمب"))(,)1موأشػملنملماظصملّ٤مأنمب مرأيماظغملّ٦صؿملنيم
ؼبمػّٔهماٌلفملظهملمٕمؼّٔطّٕؿبهمدّ٦ىماظظملّٕاءمؼبمحّٓودمعمملمارػملضملوملؾب,موبؾملّٔامؼؿؾؿملمبّ٤ماظّ٦ػّ٣مؼبمغلؾؿ ّ٥مإظبم
سؼملّ٦مماظغملّ٦صؿملنيم,موػّٔامعمملمأطَّّٓهماظّٓطؿّ٦رمربؿملّ٨ماظّٓؼّ٤متّ٦صؿملّ٠مؼبمدرادؿّ٥مطؿمملبؽبماإلغزملمملفم()2م.
مممممممممؼؾّٓومأنمبمعمملمذطّٕهماظظملّٕاءمأَرجّّموؼضملسملؾبّٓهماظعملؿملمملس,مصذمل(ظغملّ٤قب)ممبؽملّٖظهملم(إنقب),موايؼملّ٢مسػملّ٧م
أؼسملممل,موإذامطمملنماظؾؿملوملماظرملضملّٕيم
اظؽملصملريمبمملبموادّٝمؼبماظؽملقّ٦ماظضملّٕب,ّ٨مطؼملمملمؼؾبعملّ٦قبيمذظّ١ماظلؼملمملع م ـب
المؼّٕضّ٧مدظؿملػملًمملمسػملّ٧مجّ٦ازمػّٔاماالضرتانمحبفهملماظرملّٔوذمأومجؾملّ٢مضمملئػمل ;)3(ّ٥مصكملنمب معمملمؼعملّ٦قبؼ ّ٥مورودهم
أؼسملممل;مإذمضممللماإلعمملمم( )مؼبماًشملؾهملماظعملمملصضملهمل ماظيت مؼّٔطّٕمصؿملؾملمملمعؽملّٖظؿّ٥معّ٤م
ؼبمغؾمليملماظؾالشهملم ـب
حنيَ م َغزَلَ مَاظْ َوحِيُ م َسػملَ ِؿملهٔ م( )مصَ ُعملػملْتُ :مؼَام
ردّ٦لمآ مربؼملّٓلب(((:)م َوظَ َعملدِ م َد ٔؼملضملِتُ مرَغٖةَ ماَظرملٖؿملِشملَانِ م ٔ
رَدُولَ مَاظ َّػملهٔ معَا م َػذٔهٔ ماَظرٖ ٖغةُ؟ مصَعملَالَ :م َػذَا ماَظرملٖؿملِشملَانُ م َضدِ مأَؼٔسَ معٔنِ مسٔؾَادَ ٔتهٔ مإِغٖكَ متَلِؼملَعُ معَا مأَ ِدؼملَعُ موَم
َترَىمعَام َأرَىم ِإالَّمأَغٖكَمظَلِتَمبٔؽملَؾٔيدملم َو َظغملٔؽملٖكَمظَ َوزِؼرْ))( .)4م
مممممممممطالع )(ّ٥مؼب مذطّٕ معؽملّٖظؿ ّ٥مع ّ٤ماظؽمليب ماٌزملشملظمل .)(ّ٧موضّ٦ظ ّ٥مربّ٢نب ماظرملمملػّٓ م(وظغملؽملقبّ١م
ظّ٦زؼّٕ)معؽبقغملّ٨فبقبمبؽملّٙماإلعمملمم()مسػملّ٧مظلمملنماظؽمليبىبم()موػّ٦مؼرملريمإظبمغظملّ٨ماظؽملنبؾّ٦ةمسؽملّ٥موإثؾمملتم
اظّ٦زارةم,موضّٓمجمملءمؼبمعضملّٕضمرصّٝماظّ٦ػّ٣ماظّٔيمضّٓمضبزملّ٢معّ٤مجّٕقباءمعمملموردمعّ٤معؽملّٖظهمللب مرصؿملضملهملم
ظإلعمملممومسمملس ّ٥مرغهملماظرملؿملشملمملنمحني مغّٖولماظّ٦ح,ّ٨موٌّمملمطمملنماظؿّ٦طؿملّٓمؼّٕاسّ٨محممللماٌكمملرَنملمجمملءم
اظؽمل ّٙمعقملطَّّٓا مبفملطـّٕ مع ّ٤معقملطخملّٓ معؽملؾملممل(أنمب),و(اظؾمملء) ماظّٖائّٓة مؼب مخرب م(ظؿملّٗ) ,مو(اظالم) مؼبم
خرب(ظغملّ٤قب) ,موضّٓ مؼغملّ٦ن مدؿملمملق ماظؽمل ّٙمػ ّ٦معممل مأصسمل ّ٧مإظب مادؿضملؼملمملل مذظ ,ّ١مصمملظؽملّٙمؼب مععملمملممبؿملمملنم
عؽملّٖظهملماإلعمملم موإزاظهملماظّٕؼؿبنمل معّ٤مضػملنملماٌؿػملعمل ّ٨ماىمملػّ٢مبمملٌؽملّٖظهملماظّٕصؿملضملهملمٌعملمملمماإلعمملعهمل مسؽملّٓممسمملسّ٥م
زملّٕمسػملّ٧متّ٦طؿملّٓمغظملّ٨ماظؽملؾّ٦ةمصعملّٛمٌمملم
تػملّ١ماظزملظملمملتماظّٕصؿملضملهملماظيتمتعملرتبمعّ٤معؽملّٖظهملماظؽملؾّ٦قبة,موظّ٦ماضؿؾب كب
رؾبصّٝمػّٔاماظّ٦ػ;ّ٣مإذمٕمؼؽملّٙماظؽمليبم()سػملّ٧مذظ,ّ١موٕمؼّٓقبعِماإلعمملممعـّ٢مػّٔا,مصغملمملنمالمبّٓمعّ٤م
بؿملمملنمتػملّ١ماٌؽملّٖظهملمبؿملمملغـبمملمعقملطَّّٓـبا محؿّ٧مؼؾبّٕصّٝماظػملؾّٗمواظّ٦ػ,ّ٣موإذامطمملنماظؾزملّٕؼّ٦نمؼعملزملّٕونمذظّ١م
سػمل(ّ٧إنمب)موحّٓؽبػمملم,مصكملنمب ماٌربمبدمأجمملزمتّ٦طؿملّٓمخربم(أنمب)معظملؿّ٦حهملماهلؼملّٖةمادؿؽملمملدـبا مإظبمضّٕاءةمدضملؿملّٓم
) (1الىخاب. 145/2:
)ًُ (2ىظغ :ابً الاهباعي في هخابه ؤلاهصاف في مؿائل الخالف بحن الىدىٍحن البصغٍحن واليىفُحن. 216 :
)ًُ (3ىظغ  :مغني اللبِب , 385:واإلاىحؼ في كىاغض اللغت الػغبُت ,ؾػُض ألافغاوي. 6:
) (4شغح (اإلاػتزلي) . 197/13:
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ﭼ ػدّ٦رةماظظملّٕضمملنمعّ٤ماآلؼهمل24:ؼ,م

بظملؿّّمػؼملّٖة(أنقب) ,مسػملّ٧محنيمرأىمشريهمعّ٤ماظضملػملؼملمملءمأنمب م(اظالم)مزائّٓة;مِّغؾملّ٣مؼضملّٓقبونمدخّ٦هلمملم
ظؿملّٗمأصػملًمملمععملؿمللـبمملمبضملّٓم(أنمب)م()2م.
ؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓمبممأنمب مرأيماظظملّٕاء مؼبمعلفملظهملمدخّ٦لم(اظالم) مؼبمخربم(ظغملّ٤قب)مػّ٦ماِّرجّّم
واَِّوظب مالسؿؼملمملده مسػملّ٧ماظلؼملمملعمواظعملؿملمملس ,مأعمملماظلؼملمملعمصػملّ٦رودهمؼب مغؾمليمل ماظؾالشهمل موػّٔا مطمملفلب مؼبم
صقهملمػّٔا ماالضرتان موجّ٦ازه,موأعمملماظعملؿملمملسمصؾممليؼملّ٢مسػملّ٧م(أنقب)معظملؿّ٦حهملماهلؼملّٖةمادؿّٓالظًمملمبعملّٕاءةم
دضملؿملّٓمبّ٤مجؾبؾريمووصمملضًمملمٌّٔػنملماٌربمبدم .م
وادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓمبممذطّٕهمالبّٓمعّ٤مإسمملدةمصّ٦غماظعملمملسّٓةممبمملمؼفملت:ّ٨مجيوزماضرتانمخربم
(ظغملنٓ)مبذمل(اظالم)مظورودهميفمغؾملجماظؾالشةمويفمطالمماظضملربمغصملؼملّاموغـرّا,مزؼادةمسػملىمورودهميفم
ضراءةمضرآغؿملةمصقؿملقةمادؿدلٓمبؾملامادلربٓدميفم(أنٖ)معظملؿوحةماهلؼملزة .م
م
م
م
م
م
ادلسأنخ اخلبيسخ :جىاس إعًبل (ال) انُبفيخ نهجُس يف ادلعبرف:

(ال) ماظؽملمملصؿملهمل مظػملفؽملّٗ مع ّ٤ماظضملّ٦اع ّ٢مايّٕصؿملهمل ماظيت متضملؼمل ّ٢مسؼمل ّ٢م(إنمب) ,موضّٓ ماذرتطم

اظؽملقّ٦ؼّ٦نمظضملؼملػملؾملمملماظؽملزملنملمؼبمامسؾملمملمأنؿب مؼغملّ٦نمغغملّٕةم,مضممللمدؿملؾّ٦ؼ:ّ٥م(( مواسػمل ّ٣مأنمب ماٌضملمملرف مالم

ّ
جابعي ,وان أغلمهم غلى ؤلاػالق .وَى خبص ي ألاصل,
)َ )1ى ؾػُض بً ُح َبحر ألاؾضي ,اليىفي بالىالء  ,أبى غبض هللا:
مً مىالي بني والبت بً الحاعر مً بني أؾض .أزظ الػلم غً غبض هللا بً غباؽ وابً غمغ ,كخله ّ
الحجاج في واؾؽ
ؾىت(ًُ . )ٌ95ىظغ  , :الؼبلاث الىبري 267/6:ـ ـ , 272وألاغالم. 93/3:
)ً (2ىظغ  :الخصائص 283/2:ـ ـ ـ , 284وشغح اليافُت الشافُت ,492/1:والبدغ اإلادُؽ , 245/10:وجىطُذ
اإلالاصض ,530/1:ومغني اللبِب ,307:وشغح ابً غلُل , 367/1:وأزغ اللغآن واللغاءاث ,353:ومعجم
اللغاءاث. 335/6:
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وّٕىمذبّٕىماظؽملغملّٕةمؼبمػّٔاماظؾمملب;مِّنم"ال"ممالمتضملؼملّ٢مؼبمعضملّٕصهملمأبّٓـبام))(.)1موتمملبضملّ٥مسػملّ٧مػّٔام
اٌربمبد(,)2موابّ٤ماظلّٕقباج(,)3مواظلرياؼب(,)4موأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملرد,)5(ّ٨موآخّٕون( .)6م
ممممممممموتضملػملؿملّ٢ماذرتاطماظؿؽملغملري مؼبمادّ٣م(ال)مأنمبم(ال)متظملؿملّٓ مادؿطملّٕاقماظؽملظمل,ّ٨مصالمصبّ٦زموايممللم
ػّٔهمأنؿبمتؿػملّ٦ؽبػمملمعضملّٕصهملٌمداظهملٌمسػملّ٧معضملؿملمب,ّ٤مصؾملّ٨مؼبماالخؿزملمملصمبمملظؽملغملّٕةمغصملريةم(رؾببقب),مو(ط.)7()ّ٣م م
مممممممممموظضمل ّ٢ماظالصومل مؼب مسؾمملرة مدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مؼب مػّٔه ماٌلفملظهمل مهغملؿمل ّ٣ماظعملمملسّٓة موتعملّٓميؾملممل مسػمل ّ٧معمملم
تلؿؽملّٓمإظؿملّ٥معّ٤مذّ٦اػّٓموأعـػملهمل;مهلّٔامطمملنماظؿفملوؼّ٢محمملضّٕـبامؼبمدبّٕؼيملماٌضملّٕصهملماظّ٦اضضملهملمامسـبمملمظذمل(ال)م
ؼبمأطـّٕمعّ٤مذمملػّٓ,مصّٕأىمدؿملؾّ٦ؼّ٥مأنمب معؽملظملؿملؾملمملمإذامطمملنمعضملّٕصهملًمصؾملّ٦مسػملّ٧ماظؿفملوؼّ٢مبمملظؽملغملّٕة,مضمملل:م
((مصفملعمملمضّ٦لماظرملمملسّٕ:مالمػؿملـّ٣ؽبماظػملؿملػملهملمظػملؼملشملّ٨مصكملغّ٥مجضملػملّ٥مغغملّٕةمطفملغّ٥مضمملل:مالمػؿملـّ٣معّ٤ماهلؿملـؼملني.م
وعـّ٢مذظ:ّ١مالمبزملّٕةمظغمل.ّ٣موضممللمابّ٤ماظّٖبريماِّدّٓي :م
خؾَ ِؿملبٕممممممغَ ٔغملدِنَموَالمُأعَ ٖؿملةَمبٔاظْؾٔالدٔ م
ممممممممممممممم َأرَىما ْظقَاجَاتٔمسٔ ِؽملدَمأَبٔيم ُ
وتعملّ٦ل:مضسملؿملهملموالمأبمملمحل,ّ٤موضملػملّ٥مغغملّٕة.مضػملومل:مصغملؿملّٟمؼغملّ٦نمػّٔاموإمنمملمأرادمسػملؿملـبمملمرضّ٨مآم
سؽملّ٥مصعملمملل:مِّغمبّ٥مالمصبّ٦زمظّ١مأنؿبمتؾبضملؼملّ٢م"ال"مؼبمعضملّٕصهمل,موإمنمملمتؾبضملؼملػملؾملمملمؼبماظؽملغملّٕةمصكملذامجضملػملوملمأبمملم
حل ّ٤مغغملّٕةمحلّ٤مظ ّ١مأن متضملؼمل ّ٢م"ال" ,موسػملّ٣ماٌكمملرنملمأغقبّ٥مضّٓ مدخ ّ٢مؼبمػقملالءماٌؽملغملّ٦رؼّ٤م"سػمل"ّ٨م
وأغ ّ٥مضّٓ مشؿملنمل مسؽملؾملممل))( ,)8مصضملػمل ّ٧ماظّٕش ّ٣مع ّ٤ماإلضّٕار مبفملنمب معؽملظمل ّ٨م(ال) مؼب متػمل ّ١ماظرملّ٦اػّٓ مودّ٦اػمملم
عضملّٕصهملٌ مرأى مدؿملؾّ٦ؼّ٥موعّ٤مارتسملّ٧مضّ٦ظ ّ٥موجّ٦بؽب ماظؿؽملغملري( )9م,موطمملنماِّجّٓر مأنؿب م ؾبؼزملمملر مإظبمتظملّٕؼّٝم
مملمدؼملكبّٝؽب مسّ٤ماظضملّٕبماحملؿيملمبػملطملؿؾمل;ّ٣مإذماظلؼملمملعم
ضمملسّٓةمتؾبفؿملّٖمورودماد(ّ٣ال)معضملّٕصهملً مادؿؽملمملدـبا مإظبمع ؾب
) (1الىخاب. 296/2
)ًُ (2ىظغ  :اإلالخظب. 362, 357/4:
)ًُ (3ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى . 380/1:
)ًُ (4ىظغ  :شغح هخاب ؾِبىٍه ,جذ :أخمض خؿً مهضلي ,وغلي ؾُض غلي . 34/3 :
)ًُ (5ىظغ  :اإلاؿائل اإلاىشىعة ,جدلُم وحػلُم:مص .شغٍف غبض الىغٍم الىجاع . 88 :
)ًُ (6ىظغ :أمالي ابً الشجغي  , 366-365/1:وهخاب أؾغاع الػغبُت ,أبى البرواث ,جذ :مدمض بهجت البُؼاع,247:
واعحشاف الظغب , 1306/3:واإلاؿاغض.339/1:
)ًُ (7ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 103/2:
) (8الىخاب 296/2:ـ ـ , 297والبِذ ألاوٌ(وال َُشم ) ...مً الغحؼ  ,وجمامه  :وال فتى مشل ابً زُبري ,وَى مً شىاَض
ُ َ ُ
ػغف كائلها ً ,ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش)  , 103/2:وزؼاهت ألاصب ,57/4:
شىاَض ؾِبىٍه الخمؿحن التي ال ٌ
ُ
والبِذ الشاوي مً (الىافغ)  :شػغ غبض هللا بً ػبحر ألاؾضي ,حمؼ وجدلُم :صً .ديى الجبىعي ,147:وٍىظغ :زؼاهت
ألاصب . 61/4:
)ًُ (9ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 103/2:
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ععملّٓمبممسػملّ٧ماظعملؿملمملس;مصؼملمملموردمؼبماٌّ٦روثماظػملطملّ٦يمغصمل ـبؼملمملموغـّٕـبامؼقملطخملّٓمجّ٦ازمإسؼملممللم(ال)مؼبماٌضملمملرفم
,معّ٤مذظّ١مضّ٦لؾب ماظؽمليبىب معؾبقؼملّٓلب م(:)م((إذامػػمل ّ١مطلّٕى مصالمطلّٕىمبضملّٓه ,موإذامػػملّ١مضؿملزملّٕ مصالم
ضؿملزملّٕ مبضملّٓه ,مواظّٔي مغظملل ّ٨مبؿملّٓه مظؿؽملظملعمل ّ٤مطؽملّ٦زػؼملممل مؼب مدؾؿمل ّ٢مآ))( ,)1مطؼملممل مجمملء معـ ّ٢مػّٔام
اظرتطؿملنملمصؿملؼملمملمضمملظؿّ٥ماظضملّٕب مؼبمسب :ّ٦م(ال مػ ,ّ٦موال مػ ,ّ٨موال مػّٔؼ ّ٤مظ ,ّ١موال مػمملتني مظ)ّ١مموػّ٦م
مممملمادؿؽملّٓمإظؿملّ٥ماظظملّٕاءمؼبمإجمملزتّ٥مإسؼملممللم(ال)مؼبمضؼملريماظطملمملئنملموادّ٣ماإلذمملرةم()2م .م
مممممممموٕمؼعملؾّ٢ماٌمملغضملّ٦نمزمملػّٕمػّٔهماظرملّ٦اػّٓ,مصؿمملبضملّ٦امدؿملؾّ٦ؼّ٥مؼبمتفملوؼػملّ٥مسػملّ٧مأغقبؾملّ٣مزادوامسػملؿملّ٥م
تضملػملؿملالتمأُخّٕمظػملكّٕوجممممملمخمملظّٟمضّ٦اسّٓػّ٣م,مصّٔػؾّ٦امإظبمأنمبماٌضملّٕصهملمػؽملمملمسػملّ٧متعملّٓؼّٕمإضمملصهملمظظملّٜم
(عكبـ)ّ٢مإظؿملؾملممل(;)3مِّنمب م(عكبـ)ّ٢معّ٤ماِّظظملمملزماظيتمالمتؿضملّٕمبفمبمملإلضمملصهمل;مِّغؾملمملمعّ٦شَػملَهملمؼبماإلبؾملمملم(,)4م
اإلبؾملمملم( ,)4موضؿمل:ّ٢مإ مبن ماظؿعملّٓؼّٕمؼبمػّٔهماظرملّ٦اػّٓمودّ٦اػممل(المعؾبلؽبؼملّ٧مبؾملّٔاماالد ,)5()ّ٣موضّٓماسرتضم
اسرتض ماب ّ٤معمملظ ّ١مسػمل ّ٧مػّٔا موردمبه مضمملئػملًممل :م(( مأعممل ماِّول مصؿملّٓلنب مسػمل ّ٧مصلمملده مأعّٕان :مأحّٓػؼملممل:م
اظؿّٖامماظضملّٕبموّٕقبدماٌلؿضملؼملّ٢مذظّ١ماالدؿضملؼملممللمعّ٤م"اِّظ"ّٟمو"اظالم",موظّ٦مطمملغوملمإضمملصهملم"عـ"ّ٢م
عؽملّ٦ؼهمل مٕ مضبؿيمل مإظبمذظ .ّ١ماظـمملغ:ّ٨مإخؾمملر ماظضملّٕب مس ّ٤ماٌلؿضملؼمل ّ٢مذظ ّ١ماالدؿضملؼملمملل مبذمل"عـ"ّ٢مطعملّ٦لم
اظرملمملسّٕ :م
مممممممممتؾغمليمسػملىمزؼدٕموالمزؼدَمعـػملهمممممبريءْمعنماحلؼملَىمدػملؿملمُماجلَواغٔح م
صػمل ّ٦مطمملغومل مإضمملصهمل م"عـ"ّ٢معؽملّ٦ؼهمل مظغملمملن ماظؿعملّٓؼّٕ:موال معـ ّ٢مزؼّٓ معـػمل ّ٥موذظ ّ١مصمملدّٓ))(,)6مػّٔامصسملػملًمملم
سّ٤مأنؽبقبماظؽملظملّ٨معؿّ٦جّ٥فبمؼبمػّٔاماظؿعملّٓؼّٕمإظبماالدّ٣مالمإظبمعـؿملػمل)7(ّ٥م .م

) (1صحُذ البساعيُ , )3120( 85/4:وٍىظغ  :بداع ألاهىاع. 141/18:
)ًُ (2ىظغ :ألاصىٌ في الىدى , 406/1:واعحشاف الظغب ,1308/3:واإلاؿاغض ,347/1:وَمؼ الهىامؼ , 523/1:ولم
ُ
اػلػذ.
أحض عأي الفغاء َظا في مػاوي اللغآن في خضوص ما
)ًُ (3ىظغ  :الىخاب ,297/2:وشغح اليافُت الشافُت , 531-530/1:وشغح الغض ي غلى اليافُت ,166/2 :وزؼاهت
ألاصب. 57/4 :
)ًُ (4ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 103/2:ومػاوي الىدى,ص .فاطل الؿامغائي. 109/3 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) , 67/2:وعصف اإلاباوي ,260:وشغح ابً غلُل. 6/2:
) (6شغح اليافُت الشافُت . 531/1 :والبِذ مً الؼىٍل  ,وَى بال وؿبت فُه  ,وفي اإلالغب , 189/1:وزؼاهت
ألاصب , 57/4:واإلاعجم اإلافصل في شىاَض الػغبُت. 153/2 :
)ًُ (7ىظغ  :خاشُت الخظغي غلى شغح ابً غلُل غلى ألفُت ابً مالً. 141/1 :
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مممممممممموضّٓمزادماظّٕضّ٨متّ٦جؿملؾملـبمملمآخّٕمإلسؼملممللم(ال)مؼبماٌضملّٕصهمل,مصعملمملل((:موإعمملمأنؿبمؼؾبفضملؽبّ٢ؽبماظضملػملّ٣م
الذؿؾملمملره مبؿػمل ّ١ماًػملهمل ,مطفملغمب ّ٥ماد ّ٣مجؽملّٗ معّ٦ضّ٦ع مإلصمملدة مذظ ّ١ماٌضملؽمل ,ّ٧مِّن معضملؽمل ّ٧مػضسملؿملؿّ٥ؼ موالم
أبممل محل ّ٤مهلممل:مال مصؿملزمل ّ٢مهلممل ,مإذ مػ ,ّ٦مطّٕمبم مآ موجؾمل ,ّ٥مطمملن مصَؿملزملػملًممل مؼب مايغملّ٦عمملت ,مسػمل ّ٧معمملم
ضممللماظؽمليب م"صػمل ّ٧مآ مسػملؿمل ّ٥مودػمل:"ّ٣م"أضسملمملط ّ٣مسػمل,"ّ٨مصزملمملرمامس"ّ٥مرض ّ٨مآمسؽمل,"ّ٥مطمملىؽملّٗم
اٌظملؿملّٓ مٌضملؽمل ّ٧ماظظملزمل ّ٢مواظعملشمل ,ّٝمطػملظمل ّٜماظظملؿملزمل,)1())ّ٢وػّ٦معمملمرجقبقؽبّ٥ؾب ماًُسملؽبّٕي م(ت1388:ػذمل م)(,)2م
أؼسملمملم()3م.
وأخّٔمبّ٥ماظّٓطؿّ٦رمصمملضّ٢ماظلمملعّٕائّ٨معّ٤ماحملّٓؽبثنيم ـب
عملّٓمغلكبنملؽب مإظبماظغمللمملئّ٨مإجمملزتّ٥مإسؼملمملهلمملمؼبم
مملمدؼملكبّٝؽب مسّ٤ماظضملّٕب,مص ؾب
ممممممموضّٓماسؿّٓقبماظغملّ٦صؿملّ٦نممب ؾب
اٌضملّٕصهمل مدّ٦اء مأطمملن مسػمل ـبؼملممل مسب :ّ٦مال مزؼّٓؽب ,مأو معسملمملصًممل مسب :ّ٦مال مأبممل مربؼملّٓلب م;ِّ مبن ماظغملؽملؿملهمل ممبؽملّٖظهملم
االد,ّ٣مأومطمملنمعسملمملصًمملمإظبمظظملّٜماىالظهمل(آ),مأوماظّٕغبّ٤مأوماظضملّٖؼّٖم,مصؿملعملّ٦ل:مالمسؾّٓمآمطؼملمملم
ؼعملّ٦ل:مالمسؾّٓماظضملّٖؼّٖم(,)4موضمملل مبؾملّٔامأٌّػنمل ماظظملّٕاءؾبمإالمأغقبّ٥مخمملظّٟماظغمللمملئّ٨مصفملجمملزماظعملّ٦ل:مالم
فّٖ:مالمسؾّٓماظضملّٖؼّٖموالمسؾّٓماظّٕغبّ٤محبفهملمظّٖومم(ال)مؼبمظظملّٜماىالظهملمخبالفم
سؾّٓمآ,موٕمؼؾب كب
شريهمطمملظضملّٖؼّٖمواظّٕغب,ّ٤مطؼملمملمأوجنملؽبمحّٔفم(ال)مإذامطمملغوملمصؿملؼملمملمأُضؿملّٟؽبمإظبمادّ٣م(ال)م()5م .م
مممممممماظصملمملػّٕمأنمبمعّٔػنملؽبماظظملّٕاءماظعملمملضّ٨مبكملظّٖامِمحّٔفم(ال)مصؿملؼملمملمأُضؿملّٟؽبمإظبمادّ٣م(ال)مطّ٨مؼؾبضملّٓمبم
غغملّٕةمطؼملمملمؼبماظرملمملػّٓ(ضسملؿملهملموالمأبمملمحلٍّ٤مهلممل)مشريؾبمدضؿملّ٠موعّٕدودممبمملموردمسّ٤ماإلعمملممسػمل;)(ّ٨م
مملرؾممل معضملمملوؼهمل ((:م َصأَغَا مأَبُو محَلَن مضَاتٔلُ مجَدٚكَم
صعملّٓ مطؽملقب ّ٧مس ّ٤مغظمللكب ّ٥مبذمل(أب ّ٦محل ,)ّ٤مصعملمملل مزب ـب
وَأخٔؿملكَم َوخَاظٔكَم َذ ِدخّا ؼَوِمَم َبدِر ,موذظكَماظلٖؿملِفُم َعضملٔي))(,)6مصذمل(أبّ٦محل)ّ٤معضملّٕصهملماٌعملزملّ٦دمبّ٥م
اإلعمملممسػملّ٨م()موػّٔامعمملمصّٕقبحمبّ٥مدؿملؾّ٦ؼّ٥مبعملّ٦ظ:ّ٥م((مضػملومل:مصغملؿملّٟمؼغملّ٦نمػّٔاموإمنمملمأرادمسػملؿملـبمملم
رضّ٨مآ مسؽمل,)7())ّ٥مشريمأنقب مادقبسمملءمتؽملغملريهمجمملءمتعملّٓؼّٕـباموتفملوؼ ًػملمملمعّ٤مأجّ٢مسّٓممتضملمملرضمعمملمضضملقبّٓوام
ظ ّ٥مع ّٝمعممل مخمملظ ّٟمتػمل ّ١ماظعملّ٦اسّٓ موػ ّ٦معّٔػنمل مشري مصمملئنمل ,مصمملظعملّ٦اسّٓ متمملبضملهمل مظػملرملّ٦اػّٓ موظؿملّٗم
) (1شغح الغض ي غلى اليافُت .167-166/2:لػل ما بحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي والصىاب(كظُت).
)ًُ (2ىظغ  :خاشُت الخظغي. 141/1:
)ًُ (3ىظغ  :مػاوي الىدى. 332/1 :
)ًُ (4ىظغ :ألاصىٌ في الىدى . 406/1:
)ًُ (5ىظغ :اإلاصضع هفؿه  , 406/1:واعحشاف الظغب , 1307-1306/3:وَمؼ الهىامؼ , 523/1:وزؼاهت ألاصب. 58/4:
ُ
اػلػذ.
 .ولم ًغص َظا الغأي غً الفغاء في مػاوي اللغآن في خضوص ما
َ
َ َْ َ َ
ْ َ َْ
) (6شغح (اإلاػتزلي) (( , 79/15:الش ْضر ه ْؿ ُغ َن الص يء ألاحىف والغأؽ وهدىٍ)) .لؿان الػغب ( 28/3:شضر).
) (7الىخاب . 297/2:
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اظضملغملّٗ ,مشريمأنمب ماظؽملقّ٦ؼنيمضّٓمتؽملمملوظّ٦اماظرملّ٦اػّٓماٌكمملظكبظملهمل مِّضؿمللؿؾمل ّ٣م((بمملظؿفملوؼ ّ٢مط ّ٨مؼؾبكسملضملّ٦ػمملم
ظرملّٕط ماظؿؽملغملري.موػّ٦متفملوؼ ّ٢مال مداس ّ٨مظؿغملػملظمل ّ٥مع ّٝمورود متػمل ّ١ماِّعـػملهمل ماظزملّٕضبهمل ,ماظّٓاظهمل مسػمل ّ٧مأنمبم
صّٕؼ ًعملممل مع ّ٤ماظضملّٕب مال مؼػملؿّٖم ماظؿؽملغملري .مصضملػملؿملؽملممل مأنؿب مغؿعملؾ ّ٢متػمل ّ١ماظؽملزملّ٦ص محبمملهلممل ماظصملمملػّٕ مدونم
ربمملطمملتؾملممل))( ;)1مإذ مإنقب ماِّص ّ٢مسّٓم ماظؿعملّٓؼّٕ مواظؿفملوؼ ّ٢موالدؿملؼملممل مع ّٝمطـّٕة ماظؽملزملّ٦ص ماظؽملقّ٦ؼهملم
احملؿؽبيملمبؾملمملم .م
ممممممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملؽبػملَّ٦ؼهملمسػملّ٧مػّٔهماٌلفملظهملمضّ٦ظّ٥م()مصؿملؼملّ٤مٕمؼؾبلػملؼملّ٦امإالمبفملظلؽملؿؾمل,ّ٣م
فأْتُمِ مإىلمشَ ِؿملرِهٔمحَارَ َبغملُمِمأَػِلُمَا ْظغملُ ْظملرِمثُمٖمالَمجَ ِؾرَائٔؿمللَ موَم
وأرادواماظػملفّ٦ء مإظبمشريه:م(( َوإِ ٖغغملُمِمإِنِم َظ َ
جرِؼنَموَمالَمأَغِزملَارَمؼَؽملِ ُزملرُو َغغملُمِم ِإالَّمَا ْظؼملُعملَارَ َسةَمبٔاظلٖؿملِفٔ))م( .)2م
الَمعٔؿملغملَائٔؿمللَموَمالَمعُؾملَا ٔ
ممممممممماإلعمملم()ؼبمعضملّٕضماظؿقّٔؼّٕمٌّ٤مؼظملغملّٕمؼبمتّٕكماإلدالممواظضملّ٦دة مإظبمتعملمملظؿملّٓماىمملػػملؿملهملم
بفملغمب ّ٥مدؿملؾبقمملرؽببمعّ٤مأػّ٢ماظغملظملّٕموحؿملؽملؽّٔلب مالمؼؽملزملّٕهمأحّٓ; مالمتؽملزملّٕهماٌالئغملهملموالماٌؾملمملجّٕونموالم
اِّغزملمملر .مواظسملؼملريمؼبم(شريه)مضؿمل:ّ٢ماٌعملزملّ٦دمب ّ٥مآمتضملمملظب,موضؿمل:ّ٢سمملئّٓمسػملّ٧ماإلدالمموػّ٦مأظؿملّ٠م
بلؿملمملقماظغملالم( .)3موضّٓمذطّٕماظؾقّٕاغ(ّ٨ت689:ػذمل م) مدؾنملماغضملّٓامماظؽملزملّٕةمبعملّ٦ظ((:ّ٥وسّٓم مغزملّٕةم
اٌالئغملهمل مواٌؾملمملجّٕؼ ّ٤مواِّغزملمملر محؿملؽملؽّٔ مهل ّ٣م قبإعممل مِّنقب ماظؽملزملّٕة مطمملغومل مزبزملّ٦صهمل مبّ٦جّ٦د ماظّٕدّ٦لم
واالجؿؼملمملع مسػمل ّ٧مرمملسؿ ّ٥موضّٓ مزاظومل مبظملعملّٓه ,مأو مِّغقبؾملممل معرملّٕورهمل مبمملالجؿؼملمملع مسػمل ّ٧ماظّٓؼ ّ٤مواُِّظظملهمل مصؿملّ٥م
واظّٔبقبمسؽمل,ّ٥موإذاماظؿفقملوامإظبمشريهموحمملربؾملّ٣ماظغملظملّمملرمٕمؼغملّ٤مغمملصّٕمعّ٤ماٌالئغملهملمظضملّٓمماجؿؼملمملسؾملّ٣م
سػمل ّ٧ماظّٓؼ ,ّ٤موال مع ّ٤ماٌؾملمملجّٕؼ ّ٤مواِّغزملمملر مظظملعملّٓػ ّ٣موػّٔا ماظالزم مزبّ٦ف مؼؽملؾطمل ّ٨مأنؿب مؼؾبقّٔؽبر معؽملّ٥م
صمملٌػملّٖومموػّ٦ماالظؿفمملءمإظبمشريماإلدالممصبنملمأنؿبمؼغملّ٦نمطّٔظ)4())ّ١م.
مممممممممموضّ٦ظّ٥م(:)م(المجربائؿمل)...ّ٢مؼؾبّٕوىمبمملظّٕصّٝمواظؽملزملنمل,مورواؼهملماظؽملزملنملمأذؾملّٕموضّٓم
اخؿمملرػممل ماب ّ٤مأب ّ٨مايّٓؼّٓ( ,)5مواظؾقّٕاغ ,)6(ّ٨موتّ٦جؿملؾملؾملممل مسؽملّٓ معؽب ّ٤مذطّٕػممل مسػمل ّ٧متفملوؼ ّ٢متػملّ١م

) (1الىدى الىافي. 695/1:
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 180-179/13:
)ًُ (3ىظغ  :شغح (البدغاوي)  , 304/4 :وشغح (اإلاىؾىي) . 306/2 :
) (4شغح (البدغاوي) ُ , 304/4:وٍىظغ  :منهاج البراغت (الخىئي) . 12/12 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح (اإلاػتزلي) . 182 /13:
)ًُ (6ىظغ  :شغح (البدغاوي) . 304/4 :
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اِّمسمملءمبمملظؿؽملغملري(,)1مورمبمملماٌّ٦ضّٝماإلسّٕابّ٨مهلّٔهماِّمسمملءمػّ٦معمملمدسمملماظؽملقّ٦ؼنيموعّ٤متمملبضملؾملّ٣معّ٤م
ذؾبّٕقباح ماظؽملؾمليمل مإظب مجضملػملؾملممل معؽملغملَّّٕات ,موإال مصؿضملّٕؼظملُؾملممل مواضّّفب مال مميغمل ّ٤متطملمملصػمل ,ّ٥موظضملّ٢قب مسؾمملرةم
ّٓمس َػملؼملؿملهملمػّٔهماِّمسمملء;م
اظؾقّٕاغ:ّ٨مغزملّٕةماٌالئغملهملمطمملغوملمزبزملّ٦صهملمبّ٦جّ٦دماظؽمليبمربؼملّٓ()متقملطخمل ؽب
إذماإلعمملممغظملّ٧مغزملّٕتؾملّ٣مٌّ٤متّٕكمدؼؽملّ٥مواظؿقّ٠مبمملظغملظملمملر م,موػّٔامعمملمؼؽملشملؾّ٠ممتمملعـبمملمسػملّ٧ماٌؾملمملجّٕؼّ٤م
قبّٕماظؾقّٕاغّ٨مأؼسملمملم; مظّٔامجمملءمهّٔؼّٕهم
ـب
واِّغزملمملر ,مصؾملّ٣معظملعملّ٦دونمؼبمزعّ٤مخشملمملبماإلعمملم مطؼملمملمسؾ
( )مٌّ٤مؼعملّٝمؼبمضػملؾّ٥موػّ٣فبمعّ٤مػّٔا,موبؾملّٔامؼغملّ٦نمػّٔاماظؽملّٙمتفملطؿملّٓـبامآخّٕمسػملّ٧مجّ٦ازمذبّ٨ءم
ادّ٣م(ال)ماظؽملمملصؿملهملمظػملفؽملّٗمعضملّٕصهملم,موالمداسّ٨مظؿفملوؼّ٢مطّ٢ىبمػّٔهماٌضملمملرفمبمملظؽملغملّٕات.م م
م
مممممممموبؾملّٔا مٕ مؼؾّ٠ؽب مدّ٦ى متضملّٓؼ ّ٢ماظعملمملسّٓة ماظؽملقّ٦ؼهمل مبمملآلت :ّ٨ماألصل ميف مادم م(ال) ماظؽملاصؿملةم
ظػملفؽملس ماظؿؽملغملري مسػملى مأنٖ مذظك مال مميؽملع معن موروده معضملرصةً مجملؿملؽه ميف مغؾملج ماظؾالشة مويفم
ادلوروثماظػملطملويماحملؿَجمبهمعنماظلؽملةماظؽملؾوؼةماظرملرؼظملةمصسملػملًامسنمطالمماظضملربمذضملرّاموغـرّا.م

(أيس) عهً انكسز عُد تُكريِ:
ادلسأنخ انسبدسخ :جىاس ثُبء
ِ

ممم(أعّٗ)مزّٕفمزعمملنمعؾينمذطّٕمظّ٥ماظؽملقّ٦ؼّ٦نمحمملظؿني:مإحّٓاػؼملممل مأنؿب مؼفملتّ٨معضملّٕصهملم,م

صؿملّٓلمسػملّ٧ماظؿملّ٦مماظّٔيمضؾّ٢مؼّ٦عكبّ١ماظّٔيمأغوملمصؿملّ٥م,مصؿملؾبؾؽملؽبّ٧محؿملؽملؽّٔلبمسػملّ٧ماظغمللّٕ,موضّٓمؼؾبؾؽملّ٧مسػملّ٧م
اظظملؿّّم( .)2م

)ًُ (1ىظغ  :شغح (اإلاػتزلي)  , 182/13 :وشغح (البدغاوي)  , 304/4:ومنهاج البراغت(الخىئي)  , 4/12:وفي ظالٌ ههج
البالغت. 148/3:
)ًُ (2ىظغ  :اعحشاف الظغب  , 1427/3:وجىطُذ اإلالاصض ,1218/3:وَمؼ الهىامؼ. 187/2:
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مممممممممموؼّٕىماظؽملقّ٦ؼّ٦نمأنمبمسػملهملمبؽملمملئّ٥مؼبمػّٔهمايمملظهمل مذملموػّ٨مظطملهملمايفمملزؼني مذملم معؿفملتؿملهملمعّ٤م
تسملقبؼملؽملّ٥معضملؽملّ٧م(الم)ماظؿضملّٕؼ,ّٟمصػملؼملمملمطمملنم(أعّٗ)معضملّٕصهملًمؼبمدالظؿكبّ٥مسػملّ٧موضومللبمربّٓمبدمزبزملّ٦صمذملم
وظؿملّٗمػّ٦مأحّٓماٌضملمملرفمذملمدلمبمذظّ١مسػملّ٧متسملؼملقبؽملّ٥معضملؽملّ٧م(الم)ماظؿضملّٕؼ)1(ّٟم .م
ممممممممموأعمملمايمملظهملماِّخّٕىمصؿملغملّ٦نمصؿملؾملمملمغغملّٕةم,مصؿملؾبّٕادمبّ٥مؼّ٦مممعّ٤ماِّؼمملمماٌمملضؿملهمل,مصالمؼّٓلنبم
سػملّ٧مأعّٗمبضملؿملؽمل,ّ٥مصؿملؾبضملّٕبؾبمسؽملّٓئّٔلبم,مضممللماٌربمبد:م((مأعمملم"أعّٗ"موم"ضؾ"ّ٢موسبّ٦ػؼملمملمصؼملضملمملرفموظّ٦م
جضملػملؿؾمل ّ٤مغغملّٕات مظّٕجضمل ّ٤مإظبماإلسّٕاب مطؼملممل مرجضمل ّ٤مإظؿمل ّ٥مؼب ماإلضمملصهمل مواِّظ ّٟمواظالم)) م(,)2موأؼمبّٓم
ػّٔامأٌّػنملؽبمابّ٤ؾبماظلّٕاجم(,)3مواظّٖجقبمملجّ٨م(,)4وأبّ٦محؿملمملن( .)5م
مممممممموضّٓمسؾبّٓمب مإسّٕاب(أعّٗ) مؼبمػّٔهمايمملظهملمعّ٤ماٌلمملئّ٢ماٌُفؼملؽبّٝمسػملؿملؾملمملمؼبماظؽملق,ّ٦مضممللمابّ٤م
عمملظ :ّ١م(( موال مخالف مؼب مإسّٕاب ّ٥مإذا مأُضؿمل ,ّٟمأو مظُظمل ّٜمعضمل ّ٥مبذمل"اِّظ "ّٟمو"اظالم" مأو مغؾب خملغملّٕ ,مأوم
صؾبطملىبّٕ ,مأو مطُلىبّٕ))(,)6وأطّٓ مذظ ّ١ماظّٕض ,)7(ّ٨موأب ّ٦محؿملمملن( ,)8مواب ّ٤مػرملمملم(,)9م
واِّزػّٕي(ت945:ػذملم)(,)14مواظلؿملّ٦ر)11(ّ٨م .م
ممممممممموضّٓمسػملّّ٢ماظؽملقّ٦ؼّ٦نمإسّٕابم(أعِّٗ)مؼبمػّٔهمايمملظهمل مسػملّ٧محّٔفماىمملرموبعملمملءمسؼملػملّ٥م,م
وحّٔفم(ال)مدبظملؿمل ًظملمملم,مصزملمملرممبؽملّٖظهملمحّٕفمواحّٓمصؾؽملّ٦ه,موػّ٦ماظؿضملػملؿملّ٢ماظّٔيمسّٖاهمدؿملؾّ٦ؼّ٥مإظبم
اًػملؿمل,ّ٢مصعملمملل:م((وزسّ٣ماًػملؿملّ٢مأنمبمضّ٦هل:ّ٣مالهمأبّ٦كموظعملؿملؿّ٥مأعّٗ,مإمنمملمػّ٦مسػمل:ّ٧مٓمأبّ٦ك,م
)ًُ (1ىظغ:الخصائص , 300/2:وهخاب أؾغاع الػغبُت ,32:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) ,106/4 :وشغح الغض ي غلى
اليافُت , 226/3:وجىطُذ اإلالاصض , 1218/3:وشغح ألاشمىوي , 47/1:وشغح الخصغٍذ , 349/2:وَمؼ
الهىامؼ. 187/2:
) (2اإلالخظب . 180/2:
ُ
)ًُ (3ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى. 143/2:
)ًُ (4ىظغ  :الالماث  , 54:وشغح حمل ّ
الؼحاجي(ابً غصفىع). 400/2:
)ًُ (5ىظغ  :اعحشاف الظغب . 1429/3:
) (6شغح اليافُت الشافُتُ 1482/3 :وٍىظغ :جمهُض اللىاغض , 1982/4 :والبض مً بُان أن الىدىٍحن ًمىػىن جصغحر
(أمـ)  ,كاٌ ؾِبىٍه(( :وأما "أمـ" و"غض" فال ًُدلغان)) الىخابُ , 479/3:وٍىظغ  :شغح الغض ي غلى
اليافُت ,229/3:والخظًُل والخىمُل. 23/8:
)ًُ (7ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت. 229/3 :
)ًُ (8ىظغ  :الخظًُل والخىمُل. 22/8:
)ًُ (9ىظغ :شغح شظوع الظَب في مػغفت هالم الػغب ,جذ:غبض الغني الضكغ . 129:
)ً (10ىظغ  :شغح الخصغٍذ .349/2:
)ً (11ىظغ َ :مؼ الهىامؼ . 187/2:
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وظعملؿملؿ ّ٥مأعّٗ ,موظغملؽملؾمل ّ٣محّٔصّ٦ا ماىمملر مو"اِّظ "ّٟمو"اظالم"مدبظملؿملظملًممل مسػمل ّ٧ماظػمللمملن ,موظؿملّٗ مطّ٢نب مجمملرم
ؼؾبسملؼملؽبّٕ; مِّنمب ماجملّٕور مداخ ّ٢مؼب ماىمملر ,مصزملمملرا مسؽملّٓػ ّ٣ممبؽملّٖظهمل محّٕف مواحّٓ))( .)1موٕ مؼّٕتِّٚم
دؿملؾّ٦ؼّ٥مػّٔاماظؿضملػملؿمل,ّ٢مصعملمملل((:والمؼعملّ٦ىمضّ٦لماًػملؿملّ٢مؼبم"أعّٗ";مِّغّ١متعملّ٦ل:مذػنملمأعّٗممبمملم
صؿمل,)2())ّ٥موعمملمغلؾّ٥مدؿملؾّ٦ؼّ٥مظرملؿملكّ٥مٕمؼّٕدمؼبمأػّ٣مطؿؾّ٥ماٌشملؾّ٦سهمل,مصعملّٓمضممللماًػملؿمل((:ّ٢أ ؿبَعِّٗ:م
زّٕفمعؾينقبمسػملّ٧ماظ َغمللؿبّٕ,موؼؾبؽمللؽبنملمإظؿمل:ّ٥مإِعلكبّ٨وب))(,)3موضممللمأؼسملـبممل:م((تعملّ٦ل:مأتؿملؿّ٥مأعّٗموذػنملم
وذػنملمأعّٗممبمملمصؿملّ٥موطمملنمأعّٗمؼّ٦عـبمملمعؾمملرطًمملموإنقبمأعّٗمؼّ٦مفبمعؾمملركمصكملذامأدخػملوملمسػملؿملّ٥م"اِّظ"ّٟم
و"اظالم"مأومأضظملؿّ٥مإظبمذّ٨ءمأومجضملػملؿّ٥مغغملّٕةمأجّٕؼؿّ٥متعملّ٦ل:مطمملنماِّعّٗمؼّ٦عـبمملمعؾمملرطًمملموإنماِّعّٗم
اٌمملضّ٨مؼّ٦ممعؾمملركموطمملنمأعلغملّ٣مؼّ٦عـبمملمر ـبؿملؾممل))( .)4م
ممممممممموضّٓمارتسملّ٧متضملػملؿملّ٢ؽبماًػملؿملّ٢ماٌؽمللّ٦بمإظؿملّ٥مسّٓدفبمعّ٤ماظضملػملؼملمملءمعؽملؾملّ٣مغمملزّٕماىؿملّ٘,مصعملمملل:م
((موضّٓمزالماظؾؽملمملءمظّٖوالماظؿسملؼملنيموعرملمملبؾملهملمضؼملريماظطملمملئنمل,مصؿغملّ٦نماظغمللّٕةمطلّٕةمإسّٕابمسػملّ٧م
تعملّٓؼّٕمػؼمملءؼ محؾبّٔكبصوملموبعملّ٨مسؼملػملؾملمملمطؼملمملمحؾبّٔصوملم"ع "ّ٤موبعملّ٨مسؼملػملؾملممل))(,)5طؼملمملمذطّٕهماظلؿملّ٦ر,)6(ّ٨م
ؼسملمملم( .)7م
واظزملؾقبمملن(ت1246:ػذملم)مأ ـب
ممممممموؼؾّٓومأنمب مؼبمػّٔاماظؿضملػملؿملّ٢مخّٕوجـبممل مواضقـبممل مس ّ٤مأضؿمللهملماظؽملقّ٦ؼنيم,مصمملظّ٦اردمؼبم((عّٔػنملم
اىؼملؾملّ٦ر مأغمب ّ٥مال مؼؽملعملمملس محّٔف محّٕف ماىّٕ مع ّٝمشري م"أنمب" مو م"أنؿب" ,مب ّ٢مؼعملؿزملّٕ مصؿمل ّ٥مسػملّ٧م
اظلؼملمملع))( ,)8موػّٔامعمملمغؾقبّ٥مسػملؿملّ٥ماًػملؿملّ٢معّ٤مضؾّ٢مؼبماظؽملّٙماٌمملرمذطّٕه,مإذمضمملل م:م((وظؿملّٗ مطّ٢نبم
جمملرمؼؾبسملؼملؽبّٕ))( .)9م
مممممموضّٓمزادماظّٕضّ٨مسػملهملمأُخّٕىمسػملّ٧مسػملهملمإسّٕابم(أعّٗ)مإذامجمملءمغغملّٕةمصّٔػنملمإظبمأنمبماظلؾنملم
سمملئّٓمإظبمزوالمسػملهملماظؾؽملمملءموػّ٨متعملّٓؼّٕم(اظالم)( .)14م
) )1الىخاب  162/2 :ـ ـ. 163
) )2اإلاصضع هفؿه . 164 /2 :
) )3هخاب الػحن( 325/7 :أمـ).
) )4هخاب الجمل في الىدى  ,جذ :فسغ الضًً كباوة. 181 :
) (5جمهُض اللىاغض  . 1984/4:ولػل مابحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي والصىاب (باء).
)ًُ (6ىظغ َ :مؼ الهىامؼ . 191/2:
)ًُ (7ىظغ  :خاشُت الصبان. 393/3:
) (8شغح ابً غلُل , 151/2 :وٍىظغ  :ظاَغة الحظف . 268:
) )9الىخاب. 163/2 :
)ًُ (10ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت229/3:
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ممممممممإنمب متؽملغملريم(أعّٗ)مواضرتاغّ٥مبذمل(اظالم)مٕمميؽملّٝمعّ٤مبؽملمملئّ٥مؼبمسّٓدمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظؽملقّ٦ؼهملم
ؿملنملمبّ٤مربمملح(:)1مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼ م
ؽب
عّ٤مذظّ١مضّ٦لماظرملمملسّٕمغزمل
ممممممممممممموإغيموَضظملتُماظؿملَوِمَمواألعِسِمضَ ِؾػملَهمممبٔؾابٔكمحؿىمطادَتٔماظرملؼملسُم َت ِطملرُبُمم م
ممممممطمملنمسػملّ٧ماظؽملقّ٦ؼنيمأنؿبمضبؿغملؼملّ٦امإظبمػّٔاماظرملمملػّٓمودّ٦اهممؼبمتضملّٓؼّ٢معمملمبّ٦قببّ٦امظّ٥معّ٤مضّ٦اسّٓم
وضّ٦اب ّٛمإال مأغؾمل ّ٣مجؽبّٕؿبؼـبممل مسػمل ّ٧مسمملدتؾمل ّ٣مذػؾّ٦ا مإظب متفملوؼ ّ٢مذظ ّ١ممبممل مؼؿل ّ٠موتػمل ّ١ماظعملّ٦اسّٓ ماظيتم
وضضملّ٦ػممل ,مصعملّٓ مسّٓنبوا م(اِّظ ,)ّٟمو(اظالم) مزائّٓة مال مظػملؿضملّٕؼ ّٟمب ّ٢مظػملؿّ٦طؿملّٓ ,موسػمل ّ٧مػّٔا مؼغملّ٦نم
تضملّٕؼّٟم(أعّٗ)مبذمل(الم) مأُخّٕىمشريمػّٔهماظيتمصؿمل,)2(ّ٥موأغممل مأواص ّ٠ماحملعملّ٠ؽب مربؼملّٓمربؿملّ٨ماظّٓؼّ٤م
ؼبمادؿطملّٕابّ٥معّ٤مػّٔاماظؿّ٦جؿمل;ّ٥مإذمضمملل((:موػّٔامسفؿملنملمعؽملؾمل,ّ٣مالغؾملّ٣مأظطملّ٦اماٌّ٦جّ٦د,مواسؿربوام
اٌضملّٓوم))( .)3م
ممممممموؼؾّٓو مأنمب ماظؿغملػملّٟمؼبمتفملوؼّ٢مػّٔاماظرملمملػّٓمواضّّفب مالمميغملّ٤مدصضمل ّ٥مأومتلّ٦ؼطمل ;ّ٥مظّٔامصمملظعملّ٦لم
بؾؽملمملءم(أعّٗ)مؼبمحمملظهملماضرتاغّ٥مبذمل(ال)موجّ٥مععملؾّ٦لمضّٓمذػنمل مإظؿمل ّ٥مابّ٤معمملظّ١مؼبمرأؼّ٥ماآلخّٕ;مإذم
صّٕمبحمضمملئػملًممل:م((صكملن مؾبغغملخملّٕ مأومطُلّٕ مأو مصؾبطملىبّٕ مأو م ُأضؿملّٟؽب مأو مضمملرن م"اِّظ"ّٟمو"اظالم" مأُسّٕب مبمملتظملمملق,م
ورمبمملمبؾبينؽبماٌعملمملرِنمهلؼملممل))(,)4موتمملبضملّ٥مسػملّ٧مػّٔاماظّٕضّ٨مأؼسملـبممل()5م,موأذمملرمإظؿملّ٥ماظلؿملّ٦رّ٨مبمملظعملّ٦ل:م
بمملظعملّ٦ل:م((مصكملنؿبمضمملرنم"ال"مأُسِّٕبؽبمشمملظؾـبمملم()...موعّ٤ماظضملّٕبمعّ٤مؼلؿزملقنملماظؾؽملمملءمع"ّٝال"م))()6م
))()6م,مشريمأغقبؾملّ٣مسؼملّٓوامإظبمتفملوؼّ٢معمملمجمملءمعّ٤مذظّ١مطؼملمملماقبتسملّّ .م
مممممممممموضّٓمأبّٓىماظّٓرسماظؽملقّ٦يمايّٓؼىملمرأؼّ٥مؼبمػّٔهماٌلفملظهملمصغملمملنمظألُدؿمملذمسؾمملسمحلّ٤م
تّ٦جؿملّ٥فب مسبّ٦يوب مواص ّ٠مصؿملّ٥مابّ٤معمملظّ١موعؿمملبضملؿمل,ّ٥مصفملجمملزماظؾؽملمملءمسػملّ٧ماظغمللّٕمسؽملّٓماالضرتانمبذمل(ال)م

)ًُ (1ىظغ :الخصائص59/3:ـ ـ ـ , 60وجمهُض اللىاغض ,1984/4:والبِذ في شػغٍ ,حمؼ وجدلُم :صاووص ؾلىم  , 9:غلى
ُ َْ
غلى عواًت :وإوي َز ُ
وألامـ َك ْب َله غلى الباب ختى َ
ىٍذ َ
الُ ْى َم ْ
الشمـ حغ ُغ ُب .
واص ِث
ِ
)ًُ (2ىظغ  :الخصائص , 60/3:وشغح شظوع الظَب(ابً َشام) , 131:وجمهُض اللىاغض . 1984/4:
) (3شغح ابً غلُل  179/1:ـ ـ . 180
) (4شغح الدؿهُل(ابً مالً). 223/2 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت. 229/3:
)َ (6مؼ الهىامؼ. 190/2:
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واالضمملصهمل ,مبّ٢مذػنمل مإظبمإنمبم((اِّحلّ٤مبؽملمملؤهمسػملّ٧ماظغمللّٕمأؼسملـبمملمؼبمعبؿمل ّٝمأحّ٦اظ,)1())ّ٥موػّ٦م
رأيمصمملئنملمودػملؿملّ٣مؼقملؼّٓهمعمملمجمملءمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعّ٤مذّ٦اػّٓ .م
م
جّ٦ابممل مسّ٤م
مممممممممصؼملّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملؽبػملَّ٦ؼهملمسػملّ٧مػّٔهماٌلفملظهملمضّ٦ظُ)(ّ٥مؼبمطؿمملبلب مظ ّ٥مإظبمعضملمملوؼهملم ـب
طؿمملبلبمعؽملّ٥مإظؿمل:ّ٥م((وََأعٖام َرػملَؾُكَمإىلماَظرملٖامِم َصإِغٚيمظَمِمأَطُنِم َظأُسِشملٔؿملَكَمَاظْؿملَوِمَمعَامعَ َؽملضملِؿُكَمَأعِسِ))( .)2م
ممممممممطمملنمعضملمملوؼهملمضّٓمرػملنملمعكبّٕارـبامعّ٤ماإلعمملمم()أنؿب مصبضملػملَّ٥مواظ ـبؿملمملمسػمل ّ٧ماظرملمملممحؿّ٧مؼؾمملؼضملؽب,ّ٥م
وطمملنمجّ٦ابؾب ماإلعمملممواحّٓـباموػّ٦ماٌؽمل ّٝمواظّٕص .ّٚموادؿؼملّٕارؾبمعؽملّٝماإلعمملممغمملزّٕفب مإظبماحملمملصصملهملمسػملّ٧م
دؼّ٤مآمتضملمملظب(,)3موبؾملّٔامتغملّ٦نمدالظهملماظصملّٕفمسػملّ٧ماظؿؽملغملريمػّ٨مإٌّادة;مإذمٕمؼغملّ٤مشّٕضماإلعمملمم
اإلذمملرة مإظبماظؿملّ٦مماظّٔيمدؾعمل ;ّ٥مِّنمب معضملمملوؼهملمإمنمملمطّٕمبرمػّٔا ماظشملػملنملمعّٕاتمعؿضملّٓدةمبالمجّٓوى,م
وعّٝمسؼملّ٦م م(أعّٗ)موتؽملغملريهمصعملّٓمجمملءمعؾؽملؿملـبمملمسػملّ٧ماظغمللّٕموسمملعػملّ٥ماظظملضملّ٢م(عؽمل,)ّٝموػّٔا مدظؿمل ّ٢مسػملّ٧م
غعملّٙمادؿعملّٕاءماظؽملقّ٦ؼنيمؼبمػّٔهماٌلفملظهمل موإصّٕارػّ٣مسػملّ٧مػؽبّٓؿبرمعمملمال مؼّ٦اصّ٠مضّ٦اسّٓػّ٣معّ٤ماظرتاثم
اظػملطملّ٦ي,مسػملّ٧مأنمب ماظّٖجقبمملجّ٨مضّٓمغبّ٢مذظّ١مسػملّ٧ماجملمملز,مصعملمملل:م((مصكملنمطمملنمزّٕصًمملمصؾملّ٦معؾينم
سػملّ٧ماظغمللّٕموؼغملّ٦نمظّ٥معضملؽملؿملمملن:مأحّٓػؼملممل:مأنمؼؾبّٕؼّٓمبّ٥ماظؿملّ٦مماظّٔيمضؾّ٢مؼّ٦عّ١مواآلخّٕم:مأنؿبمتّٕؼّٓم
بّ٥معمملمتعملّٓقبممؼّ٦ع,ّ١موذظّ١مالمؼغملّ٦نمإالمذبمملزـبام))()4م .م
م
ممممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملػملّ٦ؼهملمأؼسملـبممل مضّ٦ظّ٥م( )مٌّمملماضشملّٕبمسػملؿملّ٥مأصقمملبّ٥مؼبمأعّٕمايغملّ٦عهمل:م
((ظَ َعملدِ مطُؽملِتُ مَأعِسِ مَأعٔرياً مصَأَصِ َؾقِتُ مَاظْؿملَوِمَ م َع ْأعُوراً))( ,)5م مصذمل م(أعّٗ) مزّٕف مزعمملن معؾين مسػملّ٧م
اظغمللّٕ ,مسمملعػملّ٥ماظظملضملّ٢م(طؽملومل),موػّ٦مغغملّٕة (;)6مإذمٕمؼغملّ٤مععملزملّٓهم( )معّ٤مذظّ١مأغّ٥مأعريفب مؼبم
اظؿملّ٦مماظّٔيمدؾّ٠محّٓؼـ.ّ٥مم م

) (1الىدى الىافي. 282/2:
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 117/15 :
)ًُ (3ىظغ  :شغح (البدغاوي)  , 391/4 :ومنهاج البراغت(الخىئي)  , 247/18:وشغح (اإلاىؾىي) . 180/4:
) (4شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع) . 400/2:
) (5شغح (اإلاػتزلي) . 29/11 :

ُ
)ًُ )6ىظغ  :مىصىباث ألاؾماء في ههج البالغت ,فالح عؾىٌ خؿحن (أػغوخت صهخىعاٍ مسؼىػت) . 93:
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ممممممممموعؽملّ٥مضّ٦ظّ٥م()مؼبمايّٚىب مسػملّ٧ماظؿعملّ٦ى:م((عَا مصَاتَ مَأعِسِ معٔنَ م َاظْ ُضمل ُؼملرِ مظَمِ م ُؼرِجَ مَاظْؿملَوِمَم
جضملَ ُؿهُ))(,)1مصذمل(أعِّٗ)مزّٕفمزعمملنمغغملّٕةمالمؼّٓلمسػملّ٧معضملؿملمبّ٤مأومربّٓد;(( ِّنقبماظضملؼملّٕمسؾمملرةمسّ٤م
َر ِ
اظّٖعمملن مطّ٣قب معؿقبزمل ّ٢مشري مضمملرقب ماظّٔات))(,)2موػّ٦مطؼملمملمتّٕىمضّٓمجمملءمعؾؽملؿملـبمملم
زعمملن مايؿملمملة مو معّٓقبت ّ٥مو م قب
سػملّ٧ماظغمللّٕمسمملعػملّ٥ماظظملضملّ٢م(صمملت).م م
م
ممممممشبػملّٙممممملمتعملّٓمبم مإظبمتضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملظعملّ٦ل:مإنٖ متؽملغملريم(أعس)مالمميؽملعمعنم
بؽملائهمسػملىماظغمللرمظورودمذظكميفمغؾملجماظؾالشةمويفمطالمماظضملربمغـرّاموغصملؼملّام .م
م
م
م
م
م
م
ادلسأنخ انسبثعخ :جىاس استعًبل (يهًب) ظزفيخ:

(عؾملؼملممل) مأداة مذّٕط مجمملزعهمل ممبضملؽمل ّ٧م(عممل); مظّٔا مػ ّ٨متّٓلنب مسػمل ّ٧ماإلبؾملمملم مواظضملؼملّ٦م( ,)3موأعمملم

بؽملمملؤػمملمصكملنمب ماظؽملقّ٦ؼنيمضّٓماخؿػملظملّ٦امصؿمل ,ّ٥مصؼملؽملؾملّ٣معّ٤مضممللمبؾلمملرؿؾملمملموعؽملؾملّ٣معّ٤مضممللمبرتطؿملؾؾملممل(,)4م
وحمملصّ٢مػّٔاماًالفمخالفمآخّٕمؼبمتزملؽملؿملظملؾملمملم,مصؼملّٔػنملماىؼملؾملّ٦ر مؼّٕجىبّّماظعملّ٦لمبكملمسؿملؿؾملممل,م
دومنمملمدالظهمللبمصؿملؾملمملمسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهمل,مضممللماٌربمبد((:ػّٔامبمملبماجملمملزاةموحّٕوصؾملمملموػّ٨متّٓخّ٢مظػملرملّٕطم
وعضملؽمل ّ٧ماظرملّٕط موضّ٦ع ماظرملّ٨ء مظّ٦ضّ٦ع مشريه مصؼمل ّ٤مسّ٦اعػملؾملممل مع ّ٤ماظصملّٕوف م"أؼ "ّ٤مو"عؿ "ّ٧مو"أغقب"ّ٧م
) )1شغح (اإلاػتزلي) 251/7 :ـ ـ ـ. 252
) )2منهاج البراغت (الخىئي) .68/8:
)ًُ (3ىظغ  :اإلاؿائل اإلاشيلت اإلاػغوفت بالبغضاصًاث ,أبى غلي الفاعس ي ,صعاؾت وجدلُم :صالح الضًً غبض هللا , 313:
وشغح الغض ي غلى اليافُت , 88/4:واعحشاف الظغب. 1863/4 :
)ًُ (4ىظغ َظا الخالف واللائلحن ّ
بيل مظَب  :الىخاب , 60-59/3:والبغضاصًاث , 313:وشغح اإلافصل(ابً
ِ
ٌػِش) , 43-42/7:والجنى الضاوي , 613-612:واإلاؿاغض. 137/3:
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و"حؿملـؼملممل م"وع ّ٤ماِّمسمملء م"ع "ّ٤مو"عممل" مو"أي" مو"عؾملؼملممل م"))( ,)1مسػمل ّ٧مأنقب مدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مع ّ٤مضؾػمل ّ٥مٕم
ؼّٔطّٕػمملمؼبمسكبّٓادمأدواتماظرملّٕط( ;)2مِّغؾملمملمسؽملّٓهمعّٕطؾهملمعّ٤م(عممل)مأسعملؾؿؾملمملمعـػملؾملممل ,مأومػّ٨م(ع)ّ٥م
تػملؿؾملممل(عممل)()3م .م
مممممممموذػنملم كبضل ّ٣معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمإظبمأنمب م(عؾملؼملممل)مالمدبػملّ٦معّ٤ماظصملّٕصؿملهملماٌؿسملؼملقبؽملهملمعضملؽملّ٧ماظرملّٕط,م
وظضملّ٢ماظّٖزبرملّٕي(ت538:ػذمل م) مؼؿزملّٓمبرمعّ٤مأذمملر مإظبمذظ,ّ١موػّٔامغّٙنب مطالع ((:ّ٥موػّٔه ماظغملػملؼملهملم
ؼبمسّٓادماظغملػملؼملمملتماظيتمؼؾبقّٕقبصؾملمملمعّ٤مالمؼّٓؽبمظّ٥مؼبم كبسػملّ٣ماظضملّٕبؿملهمل,مصؿملسملضملؾملمملمشريمعّ٦ضضملؾملممل,موضبلنملم
"عؾملؼملممل" ممبضملؽمل ّ٧م"عؿ ّ٧معممل" ,موؼعملّ٦ل معؾملؼملممل مجؽؿين مأسشملؿملؿ ,ّ١موػّٔا مع ّ٤موضضمل ّ٥موظؿملّٗ مع ّ٤مطالمم
واضّٝماظضملّٕبؿملهملمؼبمذّ٨ء))( .)4م
مممممممموطمملنمابّ٤معمملظّ١مضّٓمأثؾوملؽبمهلمملمعضملؽملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمربؿفـبمملمبشملمملئظملهملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظؽملقّ٦ؼهمل,مصعملّٓم
صّٕمبحمبّٕأؼّ٥مضمملئػملًممل:م((عبؿمل ّٝماظؽملقّ٦ؼني مصبضملػملّ٦ن م"عممل"مو"عؾملؼملممل"معـ ّ٢م"ع"ّ٤مؼب مظّٖوم ماظؿفّٕقبد مسّ٤م
اظصملّٕصؿملهمل مع ّٝمأن مادؿضملؼملمملهلؼملممل مزّٕصني مثمملبومل مؼب مأذضملمملر ماظظملزملقمملء مع ّ٤ماظضملّٕبم( )...موطعملّ٦ل محمملمتم
اظشملمملئ:ّ٨م م
جؼملَضملا))()5مممممممم
ممممممممممممممموإغٖكَ معَؾملِؼملا م ُت ِضملطٔ مبَشملْؽملَكَ مدُ ِؤ َظهُ م م مو َص ِرجَكَ مغاال معُؽملِؿَؾملى ماظذٖم ٚمأ ِ
أؼسملمملم( .)6م
وإظبمسبّ٦مػّٔامأذمملرماظّٕضّ٨م ـب
ممممممممواظصملمملػّٕمأنمب مضّ٦لمابّ٤معمملظ(:ّ١عبؿملّٝماظؽملقّ٦ؼني)مصؿملّ٥مإرالقمؼعملؿملىبّٓهمأ مبن ماظّٖزبرملّٕيمعّ٤م
ضؾػملّ٥مأذمملرمإظبمأنمبمبضملّٚماظؽملقّ٦ؼنيمضّٓمذػنملمإظبمسّٓىبم(عؾملؼملممل)مذّٕرؿملهملمزّٕصؿملهمل,مطؼملمملمأطّٓمػّٔاماٌضملؽملّ٧م
أؼسملممل م,مسػملّ٧مأغمبّ٥مضّٓ مؼؾبطملؿظملّٕمػّٔامالبّ٤معمملظّ١مبلؾنملمسّٓممتزملّٕؼّّماظّٖزبرملّٕي ممبّ٤مسّٓمبػمملم
اظّٕض ّ٨م ـب
زّٕصؿملهملً .م
) (1اإلالخظب , 46/2:وٍىظغ  :هخاب اإلالخصض في شغح ؤلاًظاح ,غبض اللاَغ الجغحاوي ,جذ :واظم بدغ اإلاغحان
, 1108/2:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 42/7:شغح اليافُت الشافُت , 1625/3:والجنى الضاوي , 609:واإلاؿاغض
 , 137/3:وَمؼ الهىامؼ. 547/2:
)ًُ (2ىظغ :الىخاب. 56/3:
)ًُ (3ىظغ  :اإلاصضع هفؿه  59/3 :ـ ـ ـ . 60
) (4الىشاف غً خلائم غىامع الخجزًل  , 146/2:وٍىظغ  :البدغ اإلادُؽ , 149/5:والضع اإلاصىن. 430/5:
) (5شغح اليافُت الشافُت 1625/3:ـ ـ ـ , 1627والبِذ الشػغي مً الؼىٍل  ,صًىان شػغ خاجم بً غبض هللا الؼائي
وأزباعٍ ,صىػت ًديى بً مضعن الؼائي ,عواًت َ:شام اليلبي ,صعاؾت وجدلُم :ص .غاصٌ ؾلُمان حماٌ. 174:
)ً (6ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت, 89/4:وَمؼ الهىامؼ , 547/2:والاؾخلغاء الىاكص.284:
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مممممممموضّٓماسرتضمسّٓدفبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمسػملّ٧مغبّ٢م(عؾملؼملممل)مسػملّ٧معضملؽملّ٧ماظصملّٕصؿملهمل,مصعملّٓمتؽبؿؽبقبؾّٝمابّ٤ؾبم
اظؽملمملز(ّ٣ت686:ػذملم)مأبمملهمؼبمذظّ١موردمبمسػملؿملّ٥مضمملئػملًممل((:موالمأرىمؼبمػّٔهماِّبؿملمملتمحفهمل,مِّغّ٥مطؼملمملم
ؼزملّّ متعملّٓؼّٕ م"عممل" مو"عؾملؼملممل" مصؿملؾملممل مبصملّٕف مزعمملن ,مطّٔظ ّ١مؼزملّّ متعملّٓؼّٕػؼملممل مبمملٌزملّٓر))(,)1ث ّ٣مبؿملمبّ٤م
دؾنملمتّٕجؿملقكبّ٥معضملؽملّ٧ماٌزملّٓرؼهملمسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمعّٝمجّ٦ازمذظّ١مصعملممللِّ((:نمؼبمطّ٦غؾملؼملمملمزّٕصنيم
ذّٔوذـباموضّ٦ظًمملممبمملمالمؼضملّٕصّ٥معبؿملّٝماظؽملقّ٦ؼنيمخبالفمطّ٦غؾملؼملممل معزملّٓرؼ;ّ٤مِّغّ٥مالمعمملغّٝمأنؿب مؼؾبغملؽملمبّ٧م
بذمل م" معممل ,موعؾملؼملممل" مس ّ٤معزملّٓر مصضمل ّ٢ماظرملّٕط مطؼملممل مال معمملغ ّٝمع ّ٤مأنؿب مؼؾبغملؽملمب ّ٧مبؾملؼملممل مس ّ٤ماٌظملضملّ٦ل مبّ٥م
وسبّ٦ه;مإذمالمصّٕق))(,)2وأ مبؼّٓمػّٔاماالسرتاضؽبمأبّ٦محؿملمملن()3م,مواظلؼملنيمايػمليب( .)4م
ممممممممموؼؾّٓو مأ مبن ماسرتاض ماب ّ٤ماظؽملمملز ّ٣مظؿملّٗ مدضؿملعملًممل; مإذ مإغمب ّ٥مادؿؽملّٓ مؼب مردىبه مإظب معممل مزؽملمب ّ٥مشريم
عضملّٕوفمسؽملّٓمعبؿملّٝماظؽملقّ٦ؼني,موايممللمخالف مذظّ١مصّ٦جّ٥ماظصملّٕصؿملهملمؼبم(عؾملؼملممل)مواردمطؼملمملمػّ٦م
وجّ٥ماظرملّٕرؿملهملمأذمملرمإظؿملّ٥مشريمابّ٤معمملظّ١مطمملظّٕض,ّ٨موػّ٦موجّ٥مجمملئّٖموظؿملّٗمممؽملّ٦سـبممل,موبؾملّٔامالم
ميؿؽملّٝمتّ٦جؿملّ٥م(عؾملؼملممل)مسػملّ٧معضملؽملّ٧ماظصملّٕصؿملهملم,موهلّٔامأخّٔمغمملزّٕماىؿملّ٘مبّٕأيمابّ٤معمملظ,ّ١مزبمملظظملًمملم
بّٔظّ١مرأيؽب مذؿملكّ٥مأبّ٨محؿملمملن,مورادهبامسػملّ٧مابّ٤ماظؽملمملز,ّ٣مصعملمملل:م((واظصملمملػّٕمأَنمبمعمملمضمملظّ٥ماٌزملؽملّٟم
أوظبموأضّٕب,مواظشملؾمملعمتعملؾػمل,ّ٥مخبالفمعمملمذطّٕهموظّٓه,مواٌزملؽملّٟمؼعملّ٦لمظّ٦ظَّٓهمطؼملمملمضػملومل:مإغمبّ٥مالم
ؿبمؼ َغملؽملمبّ٧مبذملم"عممل"مو"عؾملؼملممل"مسّ٤معزملّٓرمصضملّ٢ماظرملّٕط,مطؼملمملمالمعمملغّٝمع ّ٤مأَنمبمؼؾبغملؽملقبّ٧مبؾملؼملمملم
عمملغّٝمعّ٤م َأن ؾب
سّ٤ماٌظملضملّ٦ل,مأغمملمأضّ٦لمالمعمملغّٝمعّ٤م َأنؿبمؼؾبغملؽملقبّ٧مبذمل"عممل"مو"عؾملؼملممل",مسّ٤مزعمملنمصضملّ٢ماظرملّٕط,مطؼملمملمالم
عمملغّٝمعّ٤م َأنؿبمؼؾبغملؽملقبّ٧مبؾملؼملمملمسّ٤ماٌظملضملّ٦لمب.)5())ّ٥ماٌظملؾملّ٦ممعّ٤مإجمملزةمغمملزّٕماىؿملّ٘مأغمبّ٥مضّٓماحؿغملّ٣مإظبم
إظبموجّ٥ماٌرملمملبؾملهمل,مصػملؼملمملمطمملنمجمملئّٖـبامأَنمبمؼؾبغملؽملقبّ٧مبذمل(عممل)مو(عؾملؼملممل)مسّ٤معزملّٓرمصضملّ٢ماظرملّٕط,مواٌظملضملّ٦لم
أؼسملممل ,موػّٔامعمملم
طمملنمعّ٤مبمملبمأوظبمجّ٦ازمَأنؿبمؼؾبغملؽملقبّ٧مبذملم(عممل) ,مو(عؾملؼملممل)مسّ٤مزعمملنمصضملّ٢ماظرملّٕط م ـب
مملعمأؼسملممل;مصعملّٓماحؿيملمابّ٤معمملظّ١مإلجمملزتّ٥متػملّ١مبضملّٓدمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظرملضملّٕؼهمل معؽملؾملممل مضّ٦لم
ـب
أطَّّٓهماظلؼمل
اظرملمملسّٕمرظملؿملّ٢ماظطملؽملّ٦ي(:)6مػعّ٤ماظغملمملعّ٢ؼ م
) (1شغح الدؿهُل(ابً مالً) , 69/4 :ولم أحض عأي ابً الىاظم َظا في شغخه غلى ألالفُت.
) (2اإلاصضع هفؿه. 70-69/4:
)ًُ (3ىظغ  :البدغ اإلادُؽ. 149/5 :
)ًُ (4ىظغ :الضع اإلاصىن. 430/5:
( )5جمهُض اللىاغض.6334-6334/9 :
)ًُ (6ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت , 1627/3 :والبِذ في :صًىاهه ,شغح ألاصمعي,جذ :خؿان فالح أوغلي. 133:
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ممممممممممممغُؾٔٓؽتمأنٖمأبامذُؿَؿملمٍمؼدٖسيمممممممممعَؾملؼملامؼضملشِمؼُلؼملٔعِممبامملمؼُلِؼملعِ م
موضّ٦لمدمملسّٓةمبّ٤مجقملبهمل(:)1مػعّ٤ماظؾلؿملّٛؼ م
مممممممممممممضدمأُوبٔؿملَتِمطلٖمعاءٕمصَؾملِيمراوِ َؼةٌممممممعَؾملِؼملامتُزملٔبِمأُصُعملًامعنمبارقٍمتَرملٔمِ م
ممممممممواٌضملؽمل :ّ٧م(مأيموضوملمتزملنملمبمملر ًضمملمعّ٤مأص,)2()ّ٠مومممملمؼقملؼىبّٓمزّٕصؿملؿؾملمملمػؽملمملمأنقب ماظؾؿملوملمضّٓم
أؼسملمملم( .)3م
زملنملؿب)...م ـب
رؾبويمبػملظملّٜم(عؿّ٧متؾب كب
مممممممممممموٕمؼّٕت ِّٚماٌمملغضملّ٦نمػّٔامصفملوقبظّ٦امػّٔاماظؾؿملوملؽب مسػملّ٧مأَ مبن م(عؾملؼملممل) مصؿمل ّ٥معظملضملّ٦لم(تزملنمل),م
و(اصعملممل) مزّٕف,و(ع ّ٤مبمملرق) متظمللري مظذمل(عؾملؼملممل) ,مأو معؿضملػمل ّ٠مبذمل(تزملنمل) ,مصؼملضملؽمل ّ٧م(ع )ّ٤مػؾملؽملمملم
اظؿؾضملؿمل,ّٚموسػملّ٧مػّٔامؼغملّ٦نمعضملؽملّ٧ماظؾؿملومل:م(أيمذّ٨ءمتزملنملمؼبمأصّ٠معّ٤ماظؾّ٦ارقمترمل)ّ٣م(.)4
مممممممإنمب ماظؿغملػملّّٟمؼبمتفملوؼّ٢مػّٔهماظرملّ٦اػّٓمواضّّفب مالمميغملّ٤مأنؿب مؼؾبطملّٚمب ماظشملّٕفمسؽمل,ّ٥مسػملّ٧محنيم
أ مبن مغبّ٢م(عؾملؼملممل)مسػملّ٧ماظّٖعمملنمالمتغملػملّٟمصؿمل,ّ٥موػّ٦مأضّ٢نبمتفملوؼػملًمملموتعملّٓؼّٕـبا,مصؾمل ّ٦مصبّٕيمسػملّ٧مدؽملّ٤م
اظضملّٕبؿملهملموضّ٦ابشملؾملمملمؼبماظؿعملّٓؼّٕ;مإذماظؽملقّ٦ؼّ٦نمؼّٕجكبقبقّ٦نمؼبماظرملّ٦اػّٓماظيتمهؿؼملّ٢متعملّٓؼّٕؼّ٤معمملم
طمملنمأدلمب مسػملّ٧ماٌضملؽمل ّ٧ماظّٔيمالمؼؿضملمملرضمعّٝمضّ٦اسّٓمسبّ٦ؼهملمأدمملدؿملهمل(,)5موالمذّ١مؼبمأنمب متّ٦جؿملّ٥م
(عؾملؼملممل)مسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمعّ٤مػّٔاماظعملؾؿمل,ّ٢مصؾمل ّ٦مؼلؿؽملّٓمإظب مسّٓدمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظرملضملّٕؼهملماظيتمؼؿسملّّم
عضملؽملّ٧ماظّٖعمملنمصؿملؾملمملمجػملؿملـبمملم,مومممملمؼقملطّٓمػّٔامىّ٦ءماظؽملقّ٦ؼني مإظبماظؿعملّٓؼّٕمواظؿفملوؼ,ّ٢موظّ٦مطمملغوملم
(عؾملؼملممل)مؼبمتػملّ١ماظرملّ٦اػّٓمجمملرؼهملمسػملّ٧معمملمضضملّٓوامظّ٥مٌمملمصضملػملّ٦امػّٔا( .)6م
مممممممشبػملّٙمممممل متعملّٓقبممذطّٕؾبه مإظبمأ مبن مغبّ٢م(عؾملؼملممل)مسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمالمميغملّ٤مدصضملّ٥مأومتفملوؼػملّ٥م,م
وتّ٦جؿملؾملؾملممل مؼب مبضمل ّٚماظرملّ٦اػّٓ مسػمل ّ٧ماٌزملّٓرؼهمل مال مميؽمل ّٝمع ّ٤مغبػملؾملممل مسػمل ّ٧ماظصملّٕصؿملهمل; مإذ مضّٓ متّٕدم
زّٕصؿملهملًموػّٔامعمملمؼؾبظملؾملّ٣معّ٤مسؾمملرةمابّ٤معمملظ)7(ّ١م .م
)ًُ (1ىظغ  :مغني اللبِب . 435:والبِذ في هخاب شغح أشػاع الهظلُحن ,صىػت أبي ؾػُض الؿىغي ,عواًت أبي الحؿً
الىدىي غً أبي بىغ الحلىاوي ,جذ :غبض الؿخاع أخمض فغاج ,مغاحػت :مدمىص أخمض شاهغ , 1128/3:وزؼاهت ألاصب:
. 163/8
)ًُ (2ىظغ  :مغني اللبِب  , 436 :وَمؼ الهىامؼ, 548/2 :وزؼاهت ألاصب. 165/8 :
)ًُ (3ىظغ  :شغح الخصغٍذ. 479/1 :
)ًُ (4ىظغ  :مغني اللبِب  , 436 :وزؼاهت ألاصب  , 165/8:والاؾخلغاء الىاكص. 286:
)ًُ (5ىظغ  :مغني اللبِب , 802-799 :والجملت الػغبُت جألُفها وأكؿامها. 85 :
(ًُ )6ىظغ :الىدى الىافي. 429/4:
)ًُ (7ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً). 69/4:
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مممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعمملمجمملءمؼبمطؿمملب مظ ّ٥م( )مإظبمعمملظّ١ماِّذرتم
اظؽملكؿبضمل)1()(ّ٨مضممللمصؿمل:ّ٥م((وعؾملؼملامطانَميفمطُؿٖابٔكَمعنِمسؿملبٕمصؿطملابؿملتَمسؽملهمأُظزعؿه))( .)2م
مممممممممػّٔاماظؽملّٙمعّ٤معبػملهملموصمملؼمملمأو مأواعّٕمطؿؾؾملمملماإلعمملمم( )مظألذرتماظؽملكضملّ٨محؿملؽملؼملمملموظّمملهم
عزملّٕ,مؼؽملؾملممله مصؿملؾملممل مسّ٤ماظؿطملمملصّ٢مسؼملقبمملمؼغملّ٦نمؼبمطُؿقبمملبّ٥معّ٤مسؿملنملمعؾبّٓظيبمملمسػملّ٧مذظّ١مبفملُدػملّ٦بمذّٕرّ٨م
تزملّٓمبرتّ٥م(عؾملؼملممل),مؼّٕؼّٓمبّٔظّ١مغؾملؿملّ٥مسّ٤مسّٓممحزملّ٦لمتػملّ١ماظطملظملػملهملمعؽملّ٥مؼبمأيىبموضومللبمعّ٤ماِّوضمملت,م
واظؿعملّٓؼّٕ(عؿّ٧مطمملنمؼبمطؿقبمملبّ١معّ٤مسؿملنملمصؿطملمملبؿملوملمسؽملّ٥مأظّٖعؿ,)ّ٥مومممملمؼضملّٖز مزّٕصؿملهملم(عؾملؼملممل)مػؾملؽملمملم
ودالظؿؾملمملمسػملّ٧ماظّٖعمملنمجّ٦ابماظرملّٕط(أظّٖعؿ)ّ٥ماظّٔيمؼّٓلمسػملّ٧مأنقب مادؿؼملّٕارماظؿطملمملصّ٢مسّ٤مسؿملّ٦بم
اظغملُقبؿمملبمؼقملدي مإظبمظّٖوممذظّ١معؽملؾملّ٣م,مثّ٣مؼؽملضملغملّٗ مػّٔا ماظؽملعملّٙمواظضملؿملنملمسػملّ٧ماظّ٦اظّ٨ماظّٔيمميـػملُّ٥م
أؼسملممل مورود مصضمل ّ٢ماظرملّٕط مبضملّٓػممل مبزملؿملطملهمل ماٌمملض ,ّ٨مسػمل ّ٧مأنمبم
اظغملمملتنمل ,موظضملّ٢قب معممل مؼعملّ٦قبي مزّٕصؿملؿؾملممل م ـب
اظرملمملئ ّٝمؼب ماظعملمملسّٓة ماظؽملقّ٦ؼمبهمل مأنؿب مؼػملؿملؾملممل ما ٌُسملمملرع م,وػّٔا ماظؽملّٙنب مأوضّّ مدظؿمل ّ٢مسػمل ّ٧مجّ٦از مػّٔام
اُِّدػملّ٦بموصزملمملحؿّ٥م(,)3وبؾملّٔامؼرتجمبّّمظّٓيمبمعّٔػنملؾبمابّ٤معمملظّ١موعّ٤متؾضملّ٥م.م م
أؼسملممل مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب مإحّٓى محكبغملَؼمل :ّ٥م((إِنٖ مٔظ ْػملكَ ِؿملرِ م َوظػمل ٖرملر ٚمأَػِالً,م
ممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل م ـب
َصؼملَ ِؾملؼملَام َترَطْ ُؿؼملُوهُمعٔؽملِ ُؾملؼملَامطَظملَا ُطؼملُوهُمأَ ِػ ُػملهُ))( .)4م
ممممممممممضّ٦لماإلعمملم( )مؼبمدؿملمملق ماظرتشؿملنملمؼبماًريمواظؿؽملظملريمعّ٤ماظرملّٕمبفملنمب مظغملّ٢دمل معؽملؾملؼملمملمذملم
اًريمواظرملّٕمذملمأػػملًمملم,مصؼملؿّ٧متّٕطؿّ٣ماًريمصكملنمب مأػػملّ٥مدؿملغملؿظملّ٦نمب,ّ٥موطّٔظّ١ماظرملّٕمصؼملؿّ٧متّٕطؿؼملّ٦هم
تؾبِّٕكَمِّػػمل.ّ٥موؼبمػّٔامهّٔؼّٕمظغملّ٢ىبمسمملضّ٢مبفملنؿبمطبؿمملرمصضملّ٢ؽبماًريموؼؾؿضملّٓمسّ٤مصضملّ٢ماظرملّٕ(,)5موبؾملّٔام
مملرحمملمغّٙمب ماِّعريم
وبؾملّٔامتغملّ٦نمزّٕصؿملهمل(عؾملؼملممل)ػّ٨مإٌّادة موإٌّجمبقهمل,موػّٔامعمملمأدظبمبّ٥ماظّٕاوغّٓي مذ ـب

) )1وَى مالً بً الحاعر بً غبض ٌغىر الىسعي ,اإلاػغوف بالشتر :أمحر ,مً هباع الشجػان .وان عئِـ كىمه .أصعن
الجاَلُت شهض ًىم الجمل ,وأًام صفحن مؼ غلي ,ووالٍ غلى " مصغ " فلصضَا ,فماث في الؼغٍم ؾىت ( َ37ــ),
ا
ماليا فللض وان لي هما ُ
هىذ لغؾىٌ هللا( )وله شػغ حُضّ ,
وَػض مً الشجػان
فلاٌ ؤلامام غلي( :)عخم هللا
ألاحىاص الػلماء الفصحاءً .ىظغ  :أغُان الشُػت  ,الؿُض مدؿً ألامحن ,جدلُم وجسغٍج  :خؿً ألامحن , 41/9 :و
ألاغالم.259/5:
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 76/17:
ّ
(ًُ )3ىظغ :جِؿحراث لغىٍت,ص .شىقي طُف  ,132 - 131و مً كظاًا اللغت ,أ .ص .مصؼفى الىداؽ . 232
) (4شغح ( اإلاػتزلي) . 67/20 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح (البدغاوي)  , 447/5 :وشغح (اإلاىؾىي) . 513/5:

الباب ألاوٌ...........................................

33

ما مىػه أغلب الىدىٍحن ووعص في هالم ؤلامام

بعملّ٦ظ:ّ٥م((مصؼملؿّ٧متّٕطؿّ٣مواحّٓـبامعؽملؾملؼملممل))(;)1مإذمإنمب ماٌعملزملّ٦دؽب معّ٤مدالظهملماظرتك مػّٔه ماالدؿؼملّٕارؾب مؼبم
طّ٢ىبمحممللمدومنمملمحزملٍّٕمبّ٦ضوملمعضملنيموربّٓدم .م
م
ممممممممموادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓمبممصبنملمتضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملآلت:ّ٨مجيوزمادؿضملؼملالم(عؾملؼملا)م
زرصؿمل ًة مظورودمذظك ميفمغؾملجماظؾالشةموػومعنمأصح معزملادرماالدؿرملؾملاد مبضملدماظعملرآنماظغملرؼممم
صسملػملًامسنمورودهميفماظرملضملرماظضملربيمأؼسملّا .م
م
م
م
م
م
م
م
ادلسأنخ انثبيُخ :جىاس عدو يشبركخ انفبعم نهًفعىل نّ:

حّٓمب ماب ّ٤مػرملمملم ماٌظملضملّ٦ل مظ ّ٥مبفملغمب ّ٥م((اٌزملّٓر ماظظملسملػملهمل ماٌضملػملكبقب ّ٢ميَّٓؽبثلب مذمملرطَ ّ٥مؼب ماظّٖعمملنم

واظظملمملس)2())ّ٢م .م
مممممممموضّٓماذرتطماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مصؿملّ٥مذبؼملّ٦سهملمذّٕوطمأصزملّّمسّ٤مضلّ٣معؽملؾملمملماٌؿعملّٓعّ٦ن,مصعملّٓمذطّٕم
دؿملؾّ٦ؼّ٥مذّٕرَّ٨ماظضملػملهملمواٌزملّٓرؼهمل,ممصعملمملل:م((بمملبمعمملمؼؽملؿزملنملمعّ٤ماٌزملمملدر;مِّغمبّ٥مسّٔرمظّ٦ضّ٦عماِّعّٕم
صمملغؿزملنمل مِّغ ّ٥معّ٦ضّ٦ع مظ ,ّ٥موِّغ ّ٥متظمللري مٌممل مضؾػمل ّ٥مكبظّ٣ؽب مطمملن؟))( )3م,مصعملّ٦ظّ٥م(عّ٤ماٌزملمملدر)مؼؾبرملري مإظبم
اذرتاطمعزملّٓرؼهملماٌظملضملّ٦لمظ,ّ٥موضّ٦ظِّ(ّ٥غقبّ٥مسّٔر)مؼؾؿملىبّ٤ماذرتاطمإصمملدةماظضملػملهمل .م

)ًُ (1ىظغ  :منهاج البراغت(الغاوهضي). 439/3:
) (2شغح شظوع الظَب(ابً َشام) . 295 :
) (3الىخابُ , 367/1:وٍىظغ  :ألاصىٌ في الىدى . 206/1:
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مممممممموضّٓ مزاد ماٌؿفملخّٕون مسػمل ّ٧مذظ ّ١مذّٕورًممل مأُخّٕى معؽملؾملممل مأنؿب مؼغملّ٦ن معرملمملرِطًممل مايّٓثؽب مؼبم
اظظملمملس,)1(ّ٢مأيمأنؿب مؼفملتّ٨مصمملسّ٢مايّٓثماٌضملػملَّّ٢موصمملسّ٢ماٌزملّٓرمواحّٓـبا,مسب:ّ٦مضّٕبؿّ٥متفملدؼؾـبمملم,م
صظملمملسّ٢ماظسملّٕبمواظؿفملدؼنملمواحّٓمػّ٦ماٌؿغملػملّ٣م,مضممللمأبّ٦محؿملمملن:م((وػّٔا ماظّٔي مذطّٕه ماظّٖزبرملّٕيم
ع ّ٤مذّٕط ماهمملد ماظظملمملس ّ٢مصؿملؾملؼملممل مظؿملّٗ معؾبفؼملؽبضملـبممل مسػملؿمل ,ّ٥مب ّ٢م كبع ّ٤ماظؽملقّ٦ؼني معؽب ّ٤مال مؼرملرتط مذظ ,ّ١موػّ٦م
عّٔػنملمابّ٤مخّٕوف))(,)2وأطّٓمذظّ١ماظلؿملّ٦ر.)3(ّ٨م م
مممممممموتضملػملؿملّ٢ماذرتاطمتػملّ١ماٌرملمملرطهملمػّ٦مأنمبماٌظملضملّ٦لمظّ٥مالمميغملّ٤محزملّ٦ظّ٥مإ ّظمملمسّ٤مصمملس ٍّ٢مسمملرفلبم
دؾنملؽبمعمملمؼعملّ٦ممب,ّ٥موإالمطمملنماظظملضملّ٢مخؾبػملّ٦ـبامعّ٤مسػملّهملمتعملؿسملّ٨محزملّ٦ظ .)4(ّ٥م
مممممممممإنمب مادؿػملّٖام متػمل ّ١ماٌرملمملرطهمل مربفّ٦ج ممبممل مورد مع ّ٤مذّ٦اػّٓ مضّٕآغؿملهمل ,معؽملؾملممل مضّ٦ظ ّ٥متؾمملركم
وتضملمملظبم :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ مػدّ٦رةماظّٕسّٓؼ م((مصظملمملسّ٢م
"اإلراءة" مػ ّ٦مآ متضملمملظب ,موصمملس ّ٢م"اًّ٦ف" مو"اظشملؼمل "ّٝماٌكمملرَؾّ٦ن))( ,)5موػّٔه محفهمل مابّ٤م
خّٕوف(ت649:ػذملم)مؼبمإجمملزتّ٥ماظؽملزملنملؽبمعّٝماخؿالفماظظملمملس;ّ٢مإذمضمملل:م((مٕمؼؽملّٙمسػملّ٧معؽملضملّ٥م
أحّٓفبمعّ٤ماٌؿعملّٓعنيم))(.)6م م
ممممممممموٕمؼؾبفمملغنملمابّ٤مخّٕوفماظزملّ٦ابمصؿملؼملمملمرأى; مإذمإنمب مزمملػّٕمطالممدؿملؾّ٦ؼّ٥مؼؾبرملضملّٕمجبّ٦ازم
سّٓم ماالذرتاك( ,)7مصؿملفّ٦ز مسؽملّٓه م( مجؽومل محّٔرؽب مزؼّٓ م)موؼرملؾملّٓ مظ ّ٥مضّ٦ل ماعّٕئماظعملؿملّٗ( :)8مػعّ٤م
اظشملّ٦ؼّ٢ؼ م
ق ٖدرَاممممبغملاءّمسػملىم َس ُؼملرٍو.موعامطانمأصربا! م
مممممممممممأرىمأمَمس ِؼملرٍوم َد ِعضملُؾملام َضدِم َت َ
صظملمملسّ٢ماظؿقّٓقبرمػّ٦م(ماظّٓعّٝم)موصمملسّ٢ماظؾغملمملءمػّ٦م(مأُممسؼملّٕوم)()1م.
)ًُ (1ىظغ  :اإلافصل ,60:والىشاف ,518/2:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 53/2:وجىطُذ اإلالاصض , 645/2:وشغح
ابً غلُل. 186/2:
) (2البدغ اإلادُؽ 363/6:ـ ـ , 364ولم أغثر غلى عأي ابً زغوف َظا في هخبه اإلاؼبىغت.
)ًُ (3ىظغ َ:مؼ الهىامؼ  132-131/2 :وهخاب اإلاؼالؼ الؿػُضة في شغح الفغٍضة في الىدى والصغف والخؽ,
الؿُىػي ,جذ:ص .هبهان ًاؾحن خؿحن. 399-398/1 :
)ًُ (4ىظغ :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) . 53/2:
) (5شغح الخصغٍذُ , 511/1 :وٍىظغ :خاشُت الخظغي , 194/1:ومػاوي الىدى. 195/2:
ُ
اػلػذ.
) (6اعحشاف الظغب . 1383/3:ولم أحض عأي ابً زغوف َظا في هخبه اإلاؼبىغت في خضوص ما
)ًُ (7ىظغ  :اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها ,وَمؼ الهىامؼ , 132/2:وعوح اإلاػاوي في جفؿحر اللغآن الػظُم والؿبؼ
اإلاشاوي ,آلالىس ي  ,جذ :غلي غبض الباعي غؼُت. 111/7:
) (8صًىاهه . 69 :
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ممممممممممموسؼملّٓ ماٌمملغضملّ٦ن مإظب متفملوؼ ّ٢مذظ ّ١ممبممل مؼؽمللف ّ٣مواظعملمملسّٓة ماظيت موضضملّ٦ػممل ,مصّٔػؾّ٦ا مإظب مأنمبم
ؼملضملممل) معؽملزملّ٦بمملن مسػمل ّ٧ماظضملػملهمل ,موضّٓ ماخؿػملظملّ٦ا مؼب مبؿملمملن معلّ٦ىبشؾملممل ,مصعملؿمل :ّ٢مسػمل ّ٧متعملّٓؼّٕم
(خّ٦صًممل) مو(ر ـب
حّٔفمعسملمملفموإغمملبهملماٌسملمملفمإظؿملّ٥مسػملّ٧معضملؽملّ٧م(مإرادةمخّ٦ف) ,مو(إرادةمرؼمل)ّٝموضّٓمغؾب كبلنملؽب مػّٔام
اظّٕأيمإظبماظّٖجقبمملج(,)2مواخؿمملرهماظّٖزبرملّٕي,مواظؾؿملسملمملوي(ت685:ػذملم)(,)3موضؿمل:ّ٢مػؼملمملمعؽملزملّ٦بمملنم
سػمل ّ٧ماظضملػملهمل م ,مظغمل ّ٤مظؿملّٗ مسػمل ّ٧ماالذرتاك ماظػملظملصمل ّ٨مبني ماظظملضمل ّ٢موبؿملؽملؾملؼملممل مؼب ماظظملمملس ,ّ٢مب ّ٢مسػملّ٧م
االذرتاك ماٌضملؽملّ٦ي ,مواظؿعملّٓؼّٕ(:صبضملػملغمل ّ٣مرائني مأو متّٕوغ ّ٥مخّ٦صًممل مورؼملضملـبممل) ,مذػنمل مإظب مػّٔام
اظّٖزبرملّٕيمؼبمرأؼّ٥ماآلخّٕ,موابّ٤معمملظّ١مواُِّمشّ٦غ(ّ٨ت944:ػذمل)(,)4موضؿمل:ّ٢مإنمبمإٌّادمبذمل(اًّ٦فم
واظشملؼمل )ّٝمػ ّ٦ماإلخمملصهمل مواإلرؼملمملع( ,)5موضؿمل :ّ٢مػؼملممل معؽملزملّ٦بمملن مسػمل ّ٧مايمملظؿملهمل م( ,)6مأو مسػمل ّ٧ماٌظملضملّ٦ظؿملهملم
ؼملضملمملم()7م .م
اٌشملػملعملهملمسػملّ٧متعملّٓؼّٕ:مظؿكمملصّ٦امخً ّ٦صمملموظؿشملؼملضملّ٦امر ـب
مممممممماظصملمملػّٕمأنمبمطّ٢مب متػملّ١ماظّ٦جّ٦همحبمملجهمللب مإظبمتعملّٓؼّٕموتفملوؼ ,ّ٢موسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمأَوظبمعّ٤ماظؿعملّٓؼّٕم
ظغملـّٕةماظرملّ٦اػّٓماظيتمٕمتّٕدمصؿملؾملمملماٌرملمملرطهملمؼبماظظملمملس,)8(ّ٢مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مأ مبنمتػملّ١ماظؿفملوؼالتمبضملؿملّٓةم
دسمملمإظؿملؾملمملمهغملؿملّ٣ماظعملمملسّٓةموتعملّٓميؾملمملمسػملّ٧ماظؽملزملّ٦صماٌلؿعملّٕاة( .)9م
ممممممممموع ّ٤مأج ّ٢مذظّ١مذػنملماظّٕض ّ٨مإظبمجّ٦ازمسّٓمماالذرتاك ,مصعملمملل:م((وبضمل ّٚماظؽملقمملة مالم
ؼرملرتطمترملمملرطؾملؼملمملمؼب ماظظملمملس ,ّ٢موػ ّ٦ماظّٔيمػؼعملّ٦يؼ مؼب مزين موإنؿبمطمملنماالشػملنمل مػ ّ٦ماِّول ,مواظّٓظؿملّ٢م
سػملّ٧مجّ٦ازمسّٓمماظؿرملمملركمضّ٦لمأعريماٌقملعؽملنيمسػملّ٨مرضّ٨مآمسؽملّ٥مؼبمغؾمليملماظؾالشهمل:م"مصفملسشملمملهمآم

)ًُ (1ىظغ  :شغح اللمدت البضعٍت في غلم اللغت الػغبُت البً َشام ,صَ .اصي نهغ. 207/2 :
)ًُ (2ىظغ  :البدغ اإلادُؽ , 383/8:ولم ًغص َظا الىحه غىض ّ
الؼحاج في هخابه اإلاؼبىع  ,بل صغح بأهه مفػىٌ له
مىصىبًُ ,ىظغ :مػاوي اللغآن وإغغابه. 182/4 :
)ًُ (3ىظغ  :الىشاف , 518/2:وأهىاع الخجزًل وأؾغاع الخأوٍل ,جذ :مدمض غبض الغخمً اإلاغغشلي. 183/3:
)ًُ (4ىظغ  :الىشاف , 474/3 :وشغح الدؿهُل(ابً مالً) ,197/2:وشغح ألاشمىوي. 481/1:
)ًُ (5ىظغ  :أهىاع الخجزًل , 183/3:وعوح اإلاػاوي. 112/7 :
)ًُ (6ىظغ  :الىشاف  , 475/3:والبدغ اإلادُؽ , 364/6:واإلاحزان في جفؿحر اللغآن ,الؼباػبائي . 316/11 :
)ًُ (7ىظغ  :مجمؼ البُان في جفؿحر اللغآن ,الؼبرس ي ,جذ :مجمىغت مً الػلماء , 53/8 :وعوح اإلاػاوي. 112/7:
)ًُ (8ىظغ  :مػاوي الىدى. 196-195/2:
)ًُ (9ىظغ  :اإلاصضع هفؿه. 195:

الباب ألاوٌ...........................................

32

ما مىػه أغلب الىدىٍحن ووعص في هالم ؤلامام

اظؽملصملّٕة ممادؿقعملمملضممل مظػمللكشملهمل ,موادؿؿؼمل ـبمملعممل مظػملؾػملؿملهمل م" ,مواٌلؿق ّ٠مظػمللكشملهمل مإبػملؿملّٗ مواٌضملشمل ّ٨مظػملؽملصملّٕةم
ػّ٦مآمتضملمملظبم))()1م .م
ممممممممموزادماظّٕضّ٨مسػملّ٧مذظّ١مضمملئػملًممل:م((مالمصبّ٦زمأنؿبمؼغملّ٦نم"مادؿقعملمملضمملًم"محمملالًمعّ٤ماٌظملضملّ٦لم;م
ِّنقب م" مادؿؿؼمل ـبمملعممل م" مإذن مؼغملّ٦ن محمملالً مع ّ٤ماظظملمملس ّ٢م( )...موال مؼؾبضملشملَ ّٟمحمملل ماظظملمملس ّ٢مسػمل ّ٧محممللم
اٌظملضملّ٦ل))(,)2وواص ّ٠ماظّٕضّ٨مب مسػمل ّ٧مػّٔا ماآلظّ٦د ّ٨م(ت1274:ػذمل),واظلؿملّٓ ماظشملؾمملرؾمملئّ٨م
(ت1442:ػذملم)مؼبمأحّٓمضّ٦ظَؿملّ٥مواظّٓطؿّ٦رمصمملضّ٢ماظلمملعّٕائ.)3(ّ٨م م
مممممممممممشبػمل ّٙمممّممل متعملّٓمبم مذطّٕه مإظب مأنمب ماٌظملضملّ٦ل مظ ّ٥مصبّ٦ز مصؿمل ّ٥مسّٓم ماالذرتاك مؼب ماظظملمملسّ٢م
ادؿؽملمملدـبامإظبمذبّ٨ءمذظّ١مؼبماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مموغؾمليملماظؾالشهمل,موػّ٦معّٔػنملمابّ٤مخّٕوفماظّٕضّ٨موعّ٤م
تمملبضملؾملؼملمملم,موهلّٔامالبّٓمعّ٤متعملّٓؼّ٣متضملّٓؼٍّ٢مظػملعملمملسّٓةمبمملظعملّ٦ل:مجيوزميفمادلظملضملولمظهمأالمؼغملونمعرملارِطًام
يفماظظملاسلمظورودمذظكميفمغؾملجماظؾالشةممصسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظرملضملرماظضملربي.م م
م
م
م
م
ادلسأنخ انتبسعخ:جىاس اإلضبفخ انظزفيخ:

اإلضمملصهملمسؽملّٓماظؽملقّ٦ؼنيمضّٕبمملن :مإضمملصهملمربسملهملموأخّٕىمشريمربسملهمل(,)4موايّٓؼىملم

مأؼسملممل معضملؽملّ٦ؼهمل; مِّغقبؾملممل مإضمملصهمل مظظملصملًممل موعضملؽملـب ,ّ٧موِّغقبؾملمملم
ػؾملؽملممل مؼعملؿزملّٕ مسػمل ّ٧ماِّوظب معؽملؾملؼملممل ,مودؾبؼملؿملومل ـب
تؿشملػملّنملموجّ٦دمحّٕفمإضمملصهملمععملّٓمبرموزؿملظملؿّ٥مإؼزملممللمعضملؽملّ٧معمملمضؾػمل ّ٥مإظبمعممل مبضملّٓه م( ,)5موػّ٨متظملؿملّٓم

) (1شغح الغض ي غلى اليافُت ,511/1:وٍىظغ  :عوح اإلاػاوي , 112/7 :ومنهاج البراغت(الخىئي), 62/2:ومػاوي
الىدى . 196/2:ولػل ما بحن اإلاػلىفخحن زؼأ ػباعي وألاؾلم َ(ً َ
لىي).
) (2شغح الغض ي غلى اليافُت. 511/1:
)ًُ (3ىظغ  :عوح اإلاػاوي , 112-111/7:واإلاحزان , 316/11 :ومػاوي الىدى . 196/2:
)ًُ (4ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى  , 5/2:وشغح ابً غلُل , 46-44/3:والىدى الىافي. 1/3:
)ًُ (5ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 118/2:والىدى الىافي . 16/3:
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وإعممل مدبزملؿملزملـبممل مإذام
مإعممل متضملّٕؼظملًممل مإذا م ُأضؿملظملَومل ماظؽملغملّٕة مإظب معضملّٕصهمل ,مسب(:ّ٦شالمؾب مزؼّٓلب) ,م قب
اٌسملمملف قب
أُضؿملظملَوملؿبماظؽملغملّٕةمإظبمغغملّٕة,مسب(:ّ٦شالمؾبماعّٕأةلب)( .)1م
مممممواإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمػّ٨ماإلضمملصهملماًمملظزملهملمعّ٤مغؿملقبهملماالغظملزملمملل م( (()2مِّصمملظؿؾملممل ,موِّن ماٌسملمملفم
ؼبماظطملمملظنمل-مخممللٍمعّ٤مضؼملريمعلؿرتمؼظملزملّ٢مبؿملؽملؾملؼملممل))(.)3ممممممموٌّمملمطمملنماظؽملقّ٦ؼّ٦نمؼرملرترّ٦نمتعملّٓؼّٕمحّٕفمجّٕمبنيماٌسملمملفمواٌسملمملفمإظؿملّ٥ماخؿػملظملّ٦ا مؼبم
اٌضملمملغّ٨ماظيتمهؿؼملػملؾملمملماإلضمملصهملماحملسملهملمتؾضملـبمملمالخؿالصؾملّ٣مؼبمتعملّٓؼّٕمايّٕف,مصؼملؽملؾملّ٣معّ٤مضزملّٕم
اإلضمملصهمل مسػمل ّ٧محّٕصني مػؼملممل م(اظالم) ,مو(ع ,)ّ٤موعؽملؾمل ّ٣مع ّ٤مذػنمل مإظب مأغقبؾملممل مال متغملّ٦ن مإ ّظممل ممبضملؽملّ٧م
(اظالم)موسػملؿملّ٥ماضؿزملّٕماظّٖجقبمملج(,)4موابّ٤ماظسملمملئ(ّٝت684:ػذمل)(,)5موتضملػملؿملّ٢مذظّ١مأنقبمعضملؽملّ٧ماإلضمملصهملم
اإلضمملصهملمأصػملؾملمملم(اظالم)()6م .م
ممممممموضّٓماخؿػملظملوملمطػملؼملهملماظؽملقّ٦ؼنيمؼبماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهمل ,مأي :ماظيت ممبضملؽملّ٧م(ؼب),مصؼملؽملؾملّ٣معّ٤م
مملمأومأوهلممل,مصعملّٓمذػنملماٌؿعملّٓىبعّ٦نمعّ٤م
مب
أؼقبّٓػمملموادؿرملؾملّٓمهلممل ,موعؽملؾملّ٣معّ٤مأغغملّٕػممل مورصّٚمذّ٦اػّٓػ
اظؽملقّ٦ؼني مإظبمأنمب ماإلضمملصهملمإمنمملمتعملؿزملّٕمسػملّ٧محّٕصنيمػؼملمملم(اظالم) ,مو(ع ,)ّ٤موضؿمل :ّ٢مػّ٦معّٔػنملم
دؿملؾّ٦ؼّ٥موسػملؿملّ٥ماىؼملؾملّ٦ر(,)7م ؾبوغلكبنملؽبمػّٔاماظّٕأيمإظبماىّٕع(ّ٨ت225:ػذملم)موسػملؿملّ٥مأطـّٕماظؽملقّ٦ؼنيم
مملسمملمأومذبمملزـبام()9م .م
اظؽملقّ٦ؼنيماٌؿفملخّٕؼّ٤م(,)8موعمملمأوػّ٣معضملؽملّ٧م(ؼب)مصؾملّ٦مسػملّ٧متفملوؼّ٢م(اظالم)ماتل ـب
مممممممممموممّّ٤مصّٕمبحممبؽملّٝماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملماظلرياؼب,مإذمضمملل:م((مواإلضمملصهملمتغملّ٦نمسػملّ٧معضملؽملّ٧م
أحّٓمايّٕصنيموػؼملمملم"ع,"ّ٤مو"اظالم"مصذملم"ع"ّ٤مإذامطمملغوملماإلضمملصهملمسػملّ٧معضملؽملمملػمملمتؾضملؿملّٚمطعملّ٦ظ:ّ١م
)ًُ (1ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى  , 5/2:والخصائص , 24/3:والىدى الىافي. 23/3:
)ًُ (2ىظغ  :ؤلاًظاح الػظضي  ,أبى غلي الفاعس ي  ,جذ :ص .خؿً شاطلي فغَىص. 267:
) (3الىدى الىافي . 3/3:
)ًُ (4ىظغ  :شغح الخصغٍذ . 675/1:
)ًُ (5ىظغ  :جىطُذ اإلالاصض ,785/2:واإلاؿاغض  , 330/2:وشغح الخصغٍذ . 676/1:
)ًُ (6ىظغ َ :مؼ الهىامؼ . 501/2 :
)ًُ (7ىظغ  :شغح ابً الىاظم غلى ألفُت ابً مالً ,ابً الىاظم ,جذ :مدمض باؾل غُىن الؿىص  ,273:وجىطُذ
اإلالاصض  , 784/2:وشغح ألاشمىوي  , 123/2:وخاشُت الصبان, 359/2 :
)ًُ (8ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت ,906/2:واعحشاف الظغب , 1801-1800/4:وجىطُذ اإلالاصض , 784/2:واإلاؿاغض
 , 330/2:وَمؼ الهىامؼ. 502/2:
)ًُ (9ىظغ  :شغح ابً الىاظم , 273:وشغح ألاشمىوي. 123/2 :
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"ػّٔامثّ٦بمخّٖ"مو"خمملمتمحّٓؼّٓ"مأيم:م"ثّ٦بمعّ٤مخّٖ",مو"خمملمتمعّ٤محّٓؼّٓ" ,موعمملمطمملنمسػملّ٧م
عضملؽملّ٧م"اظالم"مصكملضمملصؿّ٥مسػملّ٧موجّ٥ماالدؿقعملمملق,مطعملّ٦ظ:ّ١م"مػّٔهمدارؾبمزؼّٓ"مو"مدارفبمظّٖؼّٓ"م(,)...م
ورمبمملمأوػؼملؿّ١ماإلضمملصهملمإًّوجمسّ٤مػّٔؼّ٤ماظّ٦جؾملني,مصكملذامرددتؾملممل مإظبمأُصّ٦لمعمملموضضملوملمظّ٥م
رأؼؿؾملمملمالزعهملمِّحّٓمايّٕصنيمطعملّ٦ظ:ّ١م"أصسملػملؾملّ٣مزؼّٓ"مأي:م"اظظملمملضّ٢معؽملؾملّ٣مزؼّٓ"))(,)1مصمملظلرياؼبم
صمملظلرياؼبمحبلنملمغزملىبّ٥مػّٔامضّٓمضزملّٕماإلضمملصهملمسػملّ٧محّٕصني,موعمملمخّٕجمسؽملؾملؼملمملمصريجكب ّٝمإظؿملؾملؼملمملم
بمملظؿفملوؼّ٢م,موتمملبضملّ٥مسػملّ٧مػّٔامعبّٝمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمعؽملؾملّ٣مأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملرد ,)2(ّ٨م موابّ٤مجين(,)3مم
وسؾّٓماظعملمملػّٕماىّٕجمملغ(ّ٨ت471:ػذملم)(,)4موشريػّ٣م( .)5م
ممممممممممإنمب معممل معؽملضمل ّ٥ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مػؽملممل متؽملعملسمل ّ٥ماظغملـري مع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظعملّٕآغؿملهمل ماظيت مجمملءت مصؿملؾملمملم
اإلضمملصهملمداظهملً مسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمايعملؿملعملؿملهملمبالمتعملّٓؼّٕمأومتفملوؼ,ّ٢معّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :مﭽ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﭼػدّ٦رةماظؾعملّٕةمعّ٤ماآلؼهمل196:ؼ ,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ػدّ٦رةماظؾعملّٕةؼ,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼػدّ٦رةم
دؾفمل معّ٤ماآلؼهمل33:ؼ,موضّ٦لماظؽمليبىب مربؼملّٓلب( م)((:ربمملط مؼّ٦م مؼب مدؾؿمل ّ٢مآ مخري مع ّ٤ماظّٓغؿملممل موعمملم
سػملؿملؾملممل))( ,)6مطؼملممل مأنمب متػمل ّ١ماالضمملصهمل مثمملبؿهمل مؼب م(( مضّ٦ل ماظضملّٕب :م"ذؾملؿملّٓ ماظّٓار موضؿؿمل ّ٢ماظغملّٕبالء"م
))( .)7م
مممممممموادؿؽملمملدـبا مإظبمتػملّ١ماظؽملزملّ٦صماظضملّٕبؿملهملماظظملزملؿملقهملموعمملمغمملزّٕػمملمضّٕمبرمعبػملهملمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمأنمبم
اإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمثمملبؿهملمؼبمظطملهملماظضملّٕبموالمميغملّ٤مإغغملمملرػمملمأومتفملوؼػملؾملممل,موػّٔامعمملمسػملؿملّ٥مصّٕؼ ّ٠معّ٤م
اٌظمللّٕؼ,)8(ّ٤سػملّ٧مأنمب مإصّٕادػمملمبؾمملبمواالحؿفمملجمهلمملمضّٓمؼؾبقلنملمالبّ٤معمملظّ١ماظّٔيمصّٕمبحمبّٕأؼّ٥م
) (1شغح هخاب ؾِبىٍه. 311/2:
)ًُ (2ىظغ  :هخاب ؤلاًظاح ,جدلُم وصعاؾت :ص .واظم بدغ اإلاغحان . 210:
)ًُ (3ىظغ  :الخصائص . 26/3 :
)ًُ (4ىظغ  :الجملّ ,
خلله وكضم له :غلي خُضع 30:
)ًُ (5ىظغ  :شغح اإلافصل (ابً ٌػِش)  , 119/2:وشغح ابً الىاظم  , 273-272:والبدغ اإلادُؽ , 29/1:و . 175/5
) (6صحُذ البساعيُ ,)2892( 35/4 :وٍىظغ  :بداع الاهىاع 177/61 :بازخالف في بػع ألفاظه.
) (7شغح الدؿهُل(ابً مالً) . 221/3 :
)ًُ (8ىظغ  :الىشاف  , 225/1:وؤلاًظاح في شغح اإلافصل ,جذ :ص .إبغاَُم مدمض غبض هللا, 368/1:والضع
اإلاصىن ,351/2:وغغائب اللغآن وعغائب الفغكان ,الىِؿابىعي ,جذ :الشُش ػهغٍا غمغان , 575/1:وخاشُت
الشهاب. 294/2:
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ضمملئ ًػملممل((:وأشظملّ٢مأطـّٕماظؽملقّ٦ؼنيماإلضمملصهملممبضملؽملّ٧م"ؼب"موػّ٨مثمملبؿهملمؼبماظغملالمماظظملزملؿملّّم))(,)1موتمملبضملّ٥م
سػملّ٧مػّٔامإٌّادي(,)2موضّٓماغؿؾمليملمابّ٤ؾبمػرملمملمموابّ٤مسعملؿملّ٢مػّٔامأٌّػنملمإالمأغؾملؼملمملماذرترمملمأنؿبمؼغملّ٦نم
ؼسملممل(.)4م م
اظـمملغّ٨مزّٕ ًصمملمظألول(,)3موتؾؽملقبّ٧مػّٔاماظرملّٕطَماُِّدؿمملذؾبمسؾمملسمحلّ٤معّ٤ماحملّٓؽبثنيمأ ـب
مممممموٕ مؼّٕت ِّٚماٌمملغضملّ٦ن مزمملػّٕ متػمل ّ١ماظرملّ٦اػّٓ ماظؽملقّ٦ؼهمل مصّٔػؾّ٦ا مإظب متفملوؼػملؾملممل ممبممل مؼؽمللف ّ٣موعمملم
ضّٕقبروه,مصّٕأوامأنمب مضلؼملـبمملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماحملؿيملمبؾملمملمسػملّ٧ماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمػّ٨معّ٤مضؾؿملّ٢مإضمملصهملم
اٌزملّٓر مإظبمعمملمػّ٦مزّٕفمزعمملنمبمملِّص,ّ٢مإالمأغمب ّ٥ماتؾب كبلّٝمصؿملّ٥مصزملمملرمعظملضملّ٦ظًمملمبّ٥موسػملّ٧مػّٔامخّٕمبجّ٦ام
ضّ٦ظّ٥متضملمملظب:مَ صزملكبؿملمملمؾبمثؽبالثؽبهملكبمأ مبَؼمملمٍ,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :متؽبّٕؽببنبّٙؾبمأَرؿببؽبضملؽبهملكبم َأذؿبؾملؾبٍّٕ,)5( ممطؼملمملمغبػملّ٦ام
بضمل ّٚماظرملّ٦اػّٓ مسػمل ّ٧مأنمب ماالضمملصهمل مصؿملؾملممل مربؼملّ٦ظهمل مسػملّ٧معضملؽمل ّ٧م(اظالم) مذبمملزـبا ,موضّٓ مادؿّٓلمب مابّ٤م
اظؽملمملز ّ٣مسػمل ّ٧مذظ ّ١مبفملنمب ماإلضمملصهمل مإذا مطمملغومل مسػمل ّ٧معضملؽمل ّ٧م(ؼب) مادؿػملّٖم مذظ ّ١مطـّٕة ماالذرتاك مؼبم
عضملؽملمملػممل,موػّ٦مخالفماِّصّ٢مظّٔامايؼملّ٢مسػملّ٧ماجملمملزمأَوظبمعّ٤ماالذرتاك(,)6مػّٔا ,موضؿمل:ّ٢مإنم
(ؼب)ماٌعملّٓقبرةمؼبم(ضؿؿملّ٢مطّٕبالء)ممبضملؽملّ٧م(اظالم) مبّٓسّ٦ىمعضملؽملّ٧ماالخؿزملمملصمبنيماٌؿسملمملؼظملنيموػّ٦م
مممملمتّٓلنبمسػملؿملّ٥م(اظالم)مالم(ؼب)(.)7
وضّٓ مادؿضملّٕض مابّ٤ؾب معمملظ ّ١مأشػملنملؽب متػمل ّ١ماالسرتاضمملت موردقب مسػملؿملؾملممل ,مصفملذمملر مإظب مأنقب محؽبؼملؿبّ٢ؽبم
اإلضمملصهملمصؿملؼملمملموردمعّ٤مذّ٦اػّٓمسػملّ٧معضملؽملّ٧م(اظالم) مالمؼزملّّمإالممسػملّ٧مسب ٍّ٦مبضملؿملّٓموعؿغملػمل,)8(ّٟم
صعملمملل:م((مصالمطبظملّ٧مأنمبمعضملؽملّ٧م"ؼب"مؼبمػّٔهماظرملّ٦اػّٓمطػملكبقبؾملمملمصقؿملّّمزمملػّٕمالمشؽملّ٧مسّ٤ماسؿؾمملرهم,م
وأن ماسؿؾمملر مشريه مممؿؽمل ,ّٝمأو معؿّ٦ص ّ٢مإظؿمل ّ٥مبؿغملػمل ّٟمال معّٖؼّٓ مسػملؿمل ,)9())ّ٥مث ّ٣مإنمب متفملوؼ ّ٢متػملّ١م
) (1شغح اليافُت الشافُتُ , 906/2:وٍىظغ  :الاؾخلغاء الىاكص. 203:
)ًُ (2ىظغ  :شغح الدؿهُل (اإلاغاصي) ,اللؿم الىدىي ,جدلُم وصعاؾت :مدمض غبض الىبي مدمض غبُض . 742:
)ًُ (3ىظغ  :أوضح اإلاؿالً إلى ألفُت ابً مالً  ,جذً :ىؾف الشُش مدمض البلاعي  , 72/3:وشغح ابً غلُل. 43/3:
.
)ًُ (4ىظغ  :الىدى الىافي . 20/3 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح ابً الىاظم  , 274 :والبدغ اإلادُؽ , 448/2:وَمؼ الهىامؼ 501/2:ـ ـ. 502
)ًُ (6ىظغ :شغح ابً الىاظم . 273 :
)ًُ (7ىظغ  :خاشُت الخظغي. 3/2:
)ًُ (8ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت . 909/2:
) (9شغح الدؿهُل(ابً مالً). 223-222/3:
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اظؽملزملّ٦ص ماظغملـرية موجّ٥فب مضضملؿمل ّٟمؼب ماظضملّٕبؿملهمل( ,)1موالدؿملؼملممل مع ّٝمطـّٕة ماظرملّ٦اػّٓ ماظؽملقّ٦ؼهمل ماٌقملؼىبّٓةم
ظإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهمل,مصؾملّ٨مظؿمللوملمضػملؿملػملهملمطؼملمملمضكبؿمل)2(ّ٢م,م م
مممممممإنمب معممل مادمبسممله ماٌضملرتضّ٦ن مبفملنمب ماإلضمملصهمل ماظصملّٕصؿملهمل مربؼملّ٦ظهمل مسػمل ّ٧ماجملمملز مطالم مشري مدضؿملّ٠م
وعّٕدود;مِّغّ٥مالمؼؾبضملّٓؽبلمعّ٤مايعملؿملعملهمل مإظبماجملمملزمإالمبعملّٕؼؽملهملم,مزؼمملدةمسػملّ٧مأ مبن مػّٔاماظضملّٓولمإمنمملم
ؼغملّ٦نم((ٌضملمملنٍ مثالثهمل,موػ:ّ٨ماالتلمملع مواظؿّ٦طؿملّٓ مواظؿرملؾؿمل ))ّ٥م( )3موظؿملّٗمصؿملؼملمملموردمعّ٤مذّ٦اػّٓمأينبم
عضملؽملّ٧معّ٤متػملّ١ماٌضملمملغّ٨مطؼملمملمؼصملؾملّٕمإالّمسػملّ٧مسبّ٦معؿغملػملّّٟموبضملؿملّٓ .م
ممممممممموأعمملماظعملّ٦لمبفمل مبنماالخؿزملمملصماظصملمملػّٕمؼبمبضملّٚماظرملّ٦اػّٓماحملؼملّ٦ظهملمسػملّ٧ماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملم
أؼسملممل; مِّنمب مذظ ّ١مدؿملقملدي مإظب متلمملوي ماإلضمملصهمل ماظيتم
صبضملػملؾملممل مسػمل ّ٧معضملؽمل ّ٧م(اظالم) مصطملري مدضؿمل ّ٠م ـب
مبضملؽملّ٧م(ع)ّ٤معّٝماظيتممبضملؽملّ٧م(ؼب)مصػملكبّ٣ؽبماسؿؾب كبؾّٕؽبمايؼملّ٢مؼبماِّوظبمدونماظـمملغؿملهمل؟()4م.
قهمل مأٌّػنمل ماظعملمملض ّ٨مبـؾّ٦ت ماإلضمملصهمل ماظصملّٕصؿملهملم
مممممممممموادؿؽملمملدـبا مإظب مطّ٢ىب معممل متعملّٓمبم مؼصملؾملّٕ مصكب مب
ظّ٦رودػمملمؼبماٌّ٦روثماظػملطملّ٦يماظظملزملؿملّّم,موادقبسمملءمخالفمذظّ١مالمؼلؿؽملّٓمإظبمدظؿمل,ّ٢موبؽملمملءـبمسػملّ٧مػّٔام
ذػنملمطّ٢وبمعّ٤مإٌّادي,موابّ٤مػرملمملم,موابّ٤مسعملؿمل,ّ٢مواظلؿملّ٦ر ّ٨مإظبمأغمبؾملمملمضكبلّ٣مآخّٕمؼؽملؾطمل ّ٨مأنؿبم
ؼؾبسملمملفمإظبمغّ٦سؽبّ٨ماإلضمملصهملمؼبماظضملّٕبؿملهمل()5م.م م
مممممممممموع ّ٤مذّ٦اػّٓ ماإلضمملصهمل ماظصملّٕصؿملهمل مؼب ماظغملالم ماظضملؽبػملَّ٦ي ماٌؾمملركمضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب مبؿملمملن معضملؽملّ٧م
ق ْغمل َؼملةٔ موَ معَوِسٔصملَةٔم
اظؿملعملني((:وََاظْؿملَ ٔعملنيُ معٔؽملِؾملَا م َسػملَى مَأرِبَعِ م ُذضملَبٕ م َسػملَى متَؾِ ٔزملرَ ٔة مَاظْظملٔشملْ َؽملةٔ موَ َتأَوٗلِ مَا ْظ ٔ
ق ْغمل َؼملةُ))( .)6م
َا ْظضملٔ ِؾرَةٔموَمدُ ٖؽملةٔم َا ْظأَ ٖؤظنيَم َصؼملَنِمتَؾَ ٖزملرَمصٔيمَاظْظملٔشملْ َؽملةٔمتَؾَؿملٖؽملَتِم َظهُمَا ْظ ٔ
مممممبضملّٓمأنمبؿملمبّ٤ؽب ماإلعمملمم( )ماإلميمملنموعزملمملدؼعملّ٥موأرطمملغّ٥مجمملس ًػملمملماظؿملعملنيمعّ٤مأػّ٣متػملّ١ماِّرطمملنم
ذّٕؽبعمبكملؼسملمملحمدسمملئّ٣ماظؿملعملني,مصمملبؿّٓأمبمملظرملضملؾهملماُِّوظبماظيتمؼلؿؽملّٓمإظؿملؾملمملموػّ٨م(تؾزملّٕةماظظملشملؽملهمل),م
)ًُ (1ىظغ :الخظًُل والخىمُل  ,189/9:و َمؼ الهىامؼ. 326/2:
)ًُ (2ىظغ  :هىاب اإلاؼالؼ الؿػُضة. 87/2:
) (3الخصائص , 442/2 :وٍىظغ  :أبيُت اإلابالغت وأهماػها. 20 :
)ًُ (4ىظغ  :خاشُت الصبان. 359/2:
)ًُ (5ىظغ  :جىطُذ اإلالاصض, 784/2 :وأوضح اإلاؿالً , 72/3:وشغح ابً غلُل  , 43/3:وَمؼ الهىامؼ. 502/2 :
) (6شغح (اإلاػتزلي) .142/18:
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ؼّٕؼّٓمبّٔظّ١مأنؿب مؼغملّ٦نماإلغلمملنم((حمملذضًمملمبزملريـبامؼبماالعّ٦رمسؼملؿملعملًمملمؼبمحعملمملئعملؾملممل))(,)1موػّ٨مإضمملصهملم
زّٕصؿملهملممبضملؽملّ٧م(ؼب)مبّٓظؿملّ٢مأنقب ماإلعمملم مضّٓمأردف مذظّ١مبعملّ٦ظ:ّ٥م((صؼملّ٤متؾزملقبّٕمؼب))...مصضملّٓقبىماظظملضملّ٢م
(تؾزملّٕ) مبذمل(ؼب)ظػملّٓالظهمل مسػمل ّ٧ماظؿفملع ّ٢مواظؿّٓبقبّٕ ,موػّٔا مع ّ٤مضؾؿمل ّ٢ماظؿظملزملؿمل ّ٢مبضملّٓ ماإلعبمملل ,مضممللم
اظؿلرتي(ت1415:ػذملم):م(("مسػملّ٧متؾزملّٕةماظظملشملؽملهملم"ماإلضمملصهملمؼب"ماظؿؾزملّٕة"ممبضملؽملّ٧م"مؼبم"مطؼملمملم
ؼرملؾملّٓمظّ٥مضّ٦ظّ٥مبضملّٓم"مصؼملّ٤متؾزملقبّٕمؼبماظظملشملؽملهملم"))(,)2مومممملمؼعملّ٦قبيمػّٔامأنمبماظؽملّٙقبماظرملّٕؼّٟمضّٓمرؾبوِيؽبم
ؾبضملنمللبم ؽبسػملَّ٧متؽبؾؿبزملكبّٕؽبةلبمصكبّ٨ماظْ كبظمل ْشملؽملؽبهملكب))
ؼبمعّ٦ضّٝمآخّٕمبكملثؾمملتم(ؼب),مصعملمملل(:)م((وؽباظْؿملؽبعملكبنيؾبمسؽبػملَّ٧مأَرؿببؽبِّٝمذ ؽب

م

()3م,موبؾملّٔامتغملّ٦نماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمصقؿملقهملمصزملؿملقهملموالمعّ٦جكبنملمإلغغملمملرػممل;مظغملّ٦نماٌسملمملفماظؿملّ٥م
طمملظّ٦سمملءماظّٔيمؼعملّٝمصؿملّ٥ماٌسملمملفم(.)4م م
وعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمأؼسملمملمضّ٦ظّ٥م()مؼبماظؿقّٔؼّٕمعّ٤ماظؿضملػملّّ٠مبمملظّٓغؿملممل:م(( َصؼملَا مخَؿملِرُ مدَارٍ متُؽملِعملَضُم
ـب
مممممم
غَعملْضَمَاظْؾٔؽملَاءٔموَم ُس ُؼملرٍمؼَظملْؽملَىمصٔؿملؾملَامصَؽملَاءَماَظزٖادٔ))(,)5موربّ٢ماظرملمملػّٓم(خريمدار)موتعملّٓؼّٕهم:مصؼملمملمخريم
خريمؼبمدارٍ...م,مصمملإلضمملصهملمزّٕصؿملهمل(,)6مومممملمؼقملطخملّٓمػّٔاماٌضملؽملّ٧مضّ٦لؾبماظؽمليبىبمعؾبقؼملقبّٓلبم(:)م(( َظمملمخؽبؿملؿبّٕؽبم
كبؾملممل))(,)7مصفملزؾملّٕم
خؽبؿملؿبّٕؽب مصكب ّ٨مدؽبارٍ مضَّٓؿب م ؾبسزملكبّ٨ؽب مآُ مصكبؿملؾملؽبممل م,م ؽبو َظممل مخؽبؿملؿبّٕؽب مصكب ّ٨مدؽبارٍ مَظممل متؾبّٓؿبرؽبكُ ما ْظـملخكبّٕؽبةُ م ِإَّظممل مبكبؿؽبّٕؿبط ؽب
حّٕفماىّٕم(ؼب),مواِّص:ّ٢مالمخريؽبمدارٍ .م
أؼسملمملمضّ٦ظ)(ّ٥مؼبماظؿعملّ٦ى:م((مصَ ِإ ٖنمتَ ْعملوَىمآٔمدَوَاءُمدَاءٔمضُػملُوبٔغملُ ِمم,م
مممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملؽبػملَّ٦ؼهملم ـب
سم
جلَادٔطُ ِم م ,موَصَػملَاحُ مصَلَادٔ م ُص ُدورِطُ ِم م ,موَرُ ُؾملورُ مدَغَ ِ
ض مأَ ِ
وَبَزملَ ُر مسَؼملَى مأَ ْصؽٔدَتٔغملُ ِم م ,موَذٔظملَاءُ معَ ِر ِ
أَ ِغظملُلٔغملُ ِم))م()8م .م

) (1شغح (اإلاىؾىي) . 228/5:
) (2بهج الصباغت في شغح ههج البالغت. 355/12:
) (3شغح ُأصىٌ اغخلاص أَل ُّ
الؿىت والجماغت ,أبى اللاؾم الؼبري ,جذ:أخمض بً ؾػُض بً خمضان الغامضي
. )1570( 924/4:
)ًُ (4ىظغ  :خاشُت الصبان. 358/2:
) (5شغح (اإلاػتزلي) . 246/7:
)ًُ (6ىظغ  :منهاج البراغت (الخىئي) 45/8 :
) (7خلُت ألاولُاء وػبلاث ألاصفُاء ,ألاصبهاوي . 145/8:
) (8شغح (اإلاػتزلي) . 188/10:
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ممممممممصمملإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهملمواضقهملمؼبمػّٔاماظؽمل ,ّٙمصمملٌضملؽمل:ّ٧مصكملنمبمتعملّ٦ىمآمدواءؾبمداءلب مؼبمضػملّ٦بغملّ٣م
,موبزملّٕؾبمسؼملـبّ٧مؼبمأصؽّٓتغمل,ّ٣موذظملمملءؾبمعّٕضٍمؼبمأجلمملدطّ٣م,موصالحؾبمصلمملدلبمؼبمصّٓورط,ّ٣مورُؾملّ٦رم
دغٍّٗمؼبمأغظمللغمل .ّ٣م
ممممممممؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓمبممذطّٕهمتّٕجؿملّّمعّٔػنملمعّ٤مأَجمملزمورودماإلضمملصهملماظصملّٕصؿملهمل مؼبمطالمماظضملّٕبم
دون متفملوؼ ّ٢مأو متعملّٓؼّٕ ,مظّ٦رودػممل مؼب مأصّّ معزملمملدر ماظلؼملمملع ماظضملّٕب ّ٨مع ّ٤ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مواظلنبقبؽملهملم
اظؽملؾّ٦ؼهملموغؾمليملماظؾالشهملم,موهلّٔامصبنمل متضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملآلت:ّ٨ماإلضاصةماظصملرصؿملةمضلمم
آخرمعنمأضلامماإلضاصةمجيوزمادؿضملؼملاظهمواظعملؿملاسمسػملؿملهمادؿؽملادّا مإىلموروده ميفمغؾملجماظؾالشةم
صسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼمموطالمماظضملربمذضملرّاموغـرّا .م
م
م
م
م
ادلسأنخ انعبشزح :جىاس حذف ادلىصىل اإلمسي:

ؼؾبعمللىب ّ٣ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن ماٌّ٦صّ٦لمسػملّ٧مضّٕبني :مإمسّ٨موحّٕؼب,مصمملٌّ٦صّ٦لماإلمس :ّ٨معمملماصؿعملّٕم

إظبماظّ٦صّ٢مجبؼملػملهملمعضملؾملّ٦دةمعرملؿؼملػملهملمسػملّ٧مضؼملريمالئّ٠مبمملٌضملؽمل ,ّ٧مواٌّ٦صّ٦لمايّٕؼبمػّ٦مطّ٢نب محّٕفم
ؼقملومبلمعّٝمصػملؿّ٥ممبزملّٓر( .)1م
ممممممممموأعمملماٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨مصؾملّ٦مسػملّ٧مضلؼملني;مخمملصموػّ٦م(اظّٔي,مواظيت)موصّٕوسؾملؼملممل,موسمملمم
وأظظملمملزّ٥مدؿهملموػ(ّ٨ع,ّ٤موعممل,موأي,موذو,موذا,موأي),موضّٓمبلّٛمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملماظعملّ٦لمؼبمبؿملمملنم

)ًُ (1ىظغ :شغح ابً غلُل 138/1 :ـ ـ ـ  , 141وشغح ألاشمىوي,164/1:وشغح الخصغٍذ ,148/1:وَمؼ الهىامؼ314/1:
 ,والىدى الىافي. 407/1:
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أحغملمملمماٌّ٦صّ٦لم(,)1موعّ٤مبنيمتػملّ١ماِّحغملمملمماظيتمذطّٕوػمملمحّٔفماٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨مإذام ؾبسػملّ٣مشريم
(أل)م()2م .م
ممممممممموػّ٦ممحؾبغملّ٣فب مضّٓماخؿػملّٟماظؽملقّ٦ؼّ٦نمصؿملّ٥مسػملّ٧معّٔاػنملؽب موآراء,مصّٔػنملماظؾزملّٕؼّ٦ن مإظبمعؽملضملكبّ٥م
,مصعملّٓمصّٕمبحماٌربمبدمبؾملّٔاموػّ٦مؼّ٦جكبقب ّ٥مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮖ

ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ػدّ٦رةماظّٕغبّ٤ؼ,مصعملمملل:م((مصمملظعملّ٦لمسؽملّٓغمملمأنمبم"ع"ّ٤معرملؿؼملػملهملمسػملّ٧ماىؼملؿمل;ّٝم
ِّغمبؾملممل متعمل ّٝمظػملفؼملؿمل ّٝمسػمل ّ٧مظظمل ّٜماظّ٦احّٓ موضّٓ مذػنمل مػقملالء ماظعملّ٦م مإظبمأنمب ماٌضملؽمل ّ٧م"وع ّ٤مؼب ماِّرض"م
وظؿملّٗماٌضملؽملّ٧مسؽملّٓيمطؼملمملمضمملظّ٦ام,موضمملظّ٦امؼبمبؿملوملمحلقبمملن :م
ممممممممممممممممممصَؼملَ ِنمؼَ ِؾملفومرَ ُدولَمآٔمعٔ ِؽملغملُ ِممممممموؼَ ِؼملدحُ ُهموؼَ ِؽمل ُزمل ُر ُهمدَوَاءُم م
ممممإمنمملماٌضملؽملّ٧م"وعّ٤مميّٓحّ٥موؼؽملزملّٕه"موظؿملّٗ ماِّعّٕمسؽملّٓ مأػّ٢ماظؽملصملّٕمطّٔظ,ّ١موظغملؽملّ٥مجضملّ٢م"ع"ّ٤م
غغملّٕة موجضمل ّ٢ماظظملضمل ّ٢موصظملًممل مهلممل مث ّ٣مأضمملم مؼب ماظـمملغؿملهمل ماظّ٦ص ّٟمععملمملم ماٌّ٦صّ٦ف مصغملفملغمب ّ٥مضمملل :موواحّٓم
ميّٓحّ٥موؼؽملزملّٕه; مِّنمب ماظّ٦ص ّٟمؼعملّٝمؼب معّ٦ض ّٝماٌّ٦صّ٦ف مػإذؼمطمملنمداظًمملمسػملؿمل))ّ٥م(,)3مصمملٌربمبدمسػملّ٧م
وصّ٠مػّٔاماظؽملّٙمالمؼؾبفؿملّٖمحّٔفماٌّ٦صّ٦لم,مهلّٔامحمملولمتفملوؼّ٢مبؿملوملمحلمملنمسػملّ٧مإضمملعهملماظّ٦صّٟم
ععملمملمماٌّ٦صّ٦ف,مصمملظؿعملّٓؼّٕمظّٓؼ:ّ٥موواحّٓ مميّٓحّ٥موؼؽملزملّٕهم...م,مصؾملّ٦مؼبماظّ٦ضوملماظّٔيمرص ّٚمصؿملّ٥م
تعملّٓؼّٕماٌّ٦صّ٦لمضّٓقبرمظظملصملهملم(واحّٓ)مطّ٨مؼلؿعملؿملّ٣معضملؽملّ٧ماظؾؿملومل,مصّٕصّٚمحّٔفماٌّ٦صّ٦لمسػملّ٧محنيم
أجمملزمحّٔفم(ع)ّ٤ماٌّ٦صّ٦صهمل .م
ممممممموضّٓ مأخّٔ ممبّٔػنمل ماظضملػملؼملمملء ماظعملمملئػملني ممبؽمل ّٝمحّٔف ماٌّ٦صّ٦ل ماإلمس ّ٨معبّٝفب مع ّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيم
عؽملؾملّ٣مابّ٤ماظلّٕاج(,)4موأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملرد,)5(ّ٨موأبّ٦محؿملمملن(,)6مواظلؿملّ٦ر)7(ّ٨م .م
مممممممممموضّٓمسػملّّ٢مأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملردّ٨معؽملّٝؽب مػّٔامائّفمبعملّ٦ظ:ّ٥م(( ماٌّ٦صّ٦لمالمؼؾبقّٔؽبفؾب موؼؾبرتؽبكُم
ذّ٨ء مع ّ٤مصػملؿ ,ّ٥مطؼملممل مال مؼؾبقّٔؽبفؾب مبضمل ّٚماالد ّ٣موؼرتك مبضملسمل ,)1())ّ٥مأي مإنمب ماٌّ٦صّ٦ل موصػملؿّ٥م
)ًُ (1ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت 16/3:ـ ـ  , 64وشغح الخصغٍذ , 171-167/1:والىدى الىافي. 393-390/1:
)ًُ (2ىظغ  :شغح ألاشمىوي , 163/1:وَمؼ الهىامؼ , 343/1:وخاشُت الصبان. 253/1:
ّ
) (3اإلالخظب , 137/2:والبِذ مً الىافغ ,صًىاههّ ,
خلله وغلم غلُه :ص .ولُض غغفاث . 18/1:وما بحن اإلاػلىفخحن
زؼأ وألاؾلم (إطا).
)ًُ (4ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى . 177/2:
)ًُ (5ىظغ  :الخػلُلت غلى هخاب ؾِبىٍه ,جدلُم وحػلُم :ص .غىض بً خمض اللىػي. 65/2:
)ًُ (6ىظغ  :اعحشاف الظغب 1044/2:ـ ـ ـ . 1045
)ًُ (7ىظغ َ :مؼ الهىامؼ 344/1:ـ ـ. 345
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طمملظغملػملؼملهملماظّ٦احّٓة( )2م ,موضّٓماسرتضماظّٕضّ٨مسػملّ٧مػّٔا ,مصعملمملل:م((موال موج ّ٥مٌؽمل ّٝماظؾزملّٕؼني معّ٤م
ذظ,ّ١معّ٤محؿملىملماظعملؿملمملس,مإذمضّٓمؼؾبقّٔؽبفمبضملّٚمحّٕوفماظغملػملؼملهمل,موإنمطمملغوملم"صمملء",مأوم"سؿملؽملـبممل",م
طذمل"ذؿملهمل",مو"د,"ّ٥موظؿملّٗماٌّ٦صّ٦لمبفملظّٖقمعؽملؾملؼملمملم))م( .)3م
مممممممموضّٓ مذػنمل ماظغملّ٦صؿملّ٦ن مواظؾطملّٓادؼّ٦ن مواِّخظملّ٘ مع ّ٤ماظؾزملّٕؼني مإظب مجّ٦از محّٔف ماٌّ٦صّ٦لم
اإلمسّ٨مإذامسؾبكبػمل,)4(ّ٣مسػملّ٧مأنؿبمتّٓلمبمسػملؿملّ٥مصػملؿؾبّ٥مبضملّٓمائّف,مػّٔامعمملمغّٙمبمسػملؿملّ٥ماظظملّٕاءمؼبمتّ٦جؿملّ٥م
ضّ٦ظّ٥متضملمملظب:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

أؼسملممل:ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ
ﯨ ﯨ ﭼػدّ٦رةماظضملؽملغملؾّ٦تؼ م(,)5وسػملّ٧مػّٔاموجقبّ٥مضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب م ـب

ﮅﮆ ﮇ

ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ػدّ٦رةمعّٕؼّ٣ؼ م مصفضملػملّ٥مسػملّ٧متعملّٓؼّٕ :مإالمعؽبّ٤مػّ٦م

واردػممل(,)6موسػملّ٧مػّٔامحؽبؼملّ٢مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ

ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﭼ ػ مدّ٦رةم

أؼسملمملم(,)7مواذرتاطماظّٓظؿملّ٢مسػملّ٧مائّفمغمملبّٝمعّ٤مأنمبماظضملّٕبم((المضبّٔصّ٦نمذ ـبؿملؽمملمإالم
اظزملمملصمملتؼم ـب
وصؿملؼملمملمأبعملّ٦امدظؿملّ٢فبمسػملّ٧معمملمأظعملّ٦ا))(.)8
جّّمعّٔػنملؽبماظغملّ٦صؿملنيمابّ٤ؾبمعمملظّ١مبضملّٓمأنؿبمسسملؽبّٓهمبرملّ٦اػّٓمغـّٕؼهملموذضملّٕؼهملم,مصمملحؿيملم
وضّٓمر مب
ظ ّ٥مبعملّ٦لماظؽمليبىب مربؼملّٓلب م(:)م((إذا مطمملن مؼّ٦م ماىؼملضملهمل موضظملوملؿب ماٌالئغملهمل مسػمل ّ٧مبمملب ماٌلفّٓ مؼغملؿؾّ٦نم
اِّول مصمملِّول ,موعـ ّ٢ماٌؾملفّٕ مطؼملـ ّ٢ماظّٔي مؼؾملّٓي مبّٓغهمل ,مث ّ٣مطمملظّٔي مؼؾملّٓي مبعملّٕة ,مث ّ٣مطؾرملـبممل ,مثّ٣م
دجمملجهملً ,مث ّ٣مبؿملسملهملً ,مصكملذا مخّٕج ماإلعمملم مرّ٦وا مصؾبقؾبظملَؾمل,)9())ّ٣ثّ٣مضمملل:م((صكملنمب مصؿملّ٥محّٔفماٌّ٦صّ٦لم
وأطـّٕماظزملػملهملمثالثمعّٕاتم;ِّنماظؿعملّٓؼّٕم:م(ثّ٣مطمملظّٔيمؼؾملّٓيمطؾرملـبمملمثّ٣مطمملظّٔيمؼؾملّٓيمدجمملجهملم
ثّ٣مطمملظّٔيمؼؾملّٓيمبؿملسملهمل)موإذامحؾب كبّٔفؽبماٌّ٦صّ٦لموأطـّٕماظزملػملهمل,مصفملنؿبمؼؾبقّٔفؽبماٌّ٦صّ٦لموتؾعملّ٧ماظزملػملهملم
) (1الخػلُلت . 65/2:
)ًُ (2ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت.68/3:
) (3اإلاصضع هفؿه. 71/3 :
)ً (4ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) , 235/1:واعحشاف الظغب , 1045/2:ومغني اللبِب , 815:وَمؼ
الهىامؼ 343/1:ـ ـ , 344والحظف والخلضًغ في الىدى الػغبي ,ص .غلي ابى اإلاياعم ,266:والىدىٍىن واللغآن104:
)ًُ (5ىظغ  :مػاوي اللغآن (الفغاء) , 315/2:و اللباب في غلىم الىخاب , 334/15:وفخذ اللضًغ ,الشىواوي. 228/4:
)ًُ (6ىظغ  :مػاوي اللغآن (الفغاء) , 264/2:وحامؼ البُان , 252/19:والضع اإلاصىن , 626/7:واللباب في غلىم
الىخاب , 116/13:والىدىٍىن واللغآن. 105:
)ًُ (7ىظغ  :مػاوي اللغآن (الفغاء)  , 264:والىدىٍىن واللغآن. 104:
) (8ألاصىٌ في الىدى . 254/2:
) (9صحُذ البساعي. )929(11/2:
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بغملؼملمملهلمملمأحّ٠نب مبمملىّ٦ازموأوظب))( )1م,مواخؿمملرمػّٔامأٌّػنملؽب ماظّٕض ّ٨ماالدرتابمملدي( )2م,موادؿؽملّٓمإظؿملّ٥م
أبّ٦محؿملمملن,مواظلؼملنيمايػمليب,موابّ٤مسمملدلماظّٓعرملعملّ٨مؼبمتّ٦جؿملّ٥مغزملّ٦صمعّ٤ماظعملّٕآنماظغملّٕؼ)3(ّ٣م .م
مملسمأؼسملممل;مإذمإنمبم
ـب
ممممممموٕمتعملؿزملّٕمإجمملزةمػّٔامائّفمسػملّ٧ماظلؼملمملعمصعملّٛم,مبّ٢مؼضملسملّٓػمملمماظعملؿمل
اظؽملقّ٦ؼنيمؼؾبفؿملّٖونمحّٔفماٌّ٦صّ٦لمايّٕؼبم(أنؿب)معّٝمبعملمملءمصػملؿ,ّ٥مودالظهملمصػملهملماٌّ٦صّ٦لمايّٕؼبم
سػملؿملّ٥مأضضملّٟمعّ٤مدالظهملماإلمسّ٨مسػملؿملّ٥مبضملّٓمائّف,مصػملؼملمملمطمملنمحّٔفؾب ماِّولمجمملئّٖـبامجمملزؽب محّٔفؾبم
اظـمملغّ٨مظعملّ٦ةماظّٓالظهملمسػملؿملّ٥مبمملظضملمملئّٓ()4م,مػّٔامصسملػملَّمملمسّ٤مأنمبماٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨موصػملؿّ٥ممبؽملّٖظهملماٌسملمملفم
اٌسملمملفمواٌسملمملفمإظؿمل,ّ٥موحّٔفماٌسملمملفمجمملئّٖمإذامسؾبػملّ٣مصغملّٔظّ١معمملمأذؾؾملؽبّ٥ؾب(,)5مواٌضملؽمل ّ٧مؼؾبـؾوملم
ّٓهمأؼسملممل,ممصكمل مبنمبضملّٚماظرملّ٦اػّٓمالمؼلؿعملؿملّ٣معضملؽملمملػمملمإ ّظمملمسػملّ٧مائّفم,مصظملّ٨مبؿملوملمحلقبمملنم
ـب
ػّٔاموؼقملطخمل
أٌّطّ٦رمآغظملًمملمالمبّٓمعّ٤متعملّٓؼّٕماالدّ٣ماٌّ٦صّ٦لم((موظّ٦المػّٔاماظؿعملّٓؼّٕمظغملمملنمزمملػّٕماظغملالممأنمبماهلفمملءم
وآٌّحمواظؽملزملّٕ,مطّ٢نبمأوظؽّ١معّ٤مصّٕؼّ٠مواحّٓموعّ٤مػّٔامضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ

ﭼ أي :مواظّٔي مأُغّٖل مإظؿملغمل ;ّ٣مِّنمب ماٌؽملّٖمبل مإظب ماٌلػملؼملني مظؿملّٗ مػ ّ٦ماٌؽملّٖمبل مإظب مشريػ ّ٣مع ّ٤مأػّ٢م
اظغملؿمملب))()6م .م
مممممممممموٕمؼعملؾّ٢ماٌمملغضملّ٦نمعمملموجمبّ٥مبّ٥ماجملؿملّٖونم,صؾملّ٣موإنمأضّٕقبوامائّفمإالمأغمبؾملّ٣مذػؾّ٦امإظبم
تظمللريماظرملّ٦اػّٓمبضملؿملّٓـبامسّ٤محّٔفماٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨م,مصقؼملػملّ٦امبؿملوملمحلمملنمسػملّ٧مأنمب ماحملّٔوفم
فبمع ؿبضملػملُّ٦مفبم
صؿملّ٥م(ع)ّ٤ماٌّ٦صّ٦صهملمالماٌّ٦صّ٦ظهمل( )7م,مطؼملمملمغبػملّ٦امضّ٦ظّ٥متضملمملظب:م م ؽبوعمملم كبعمبؽملمملمإِالَّمظَّ٥ؾبمعؽبعملمملم ؽب
سػملّ٧متعملّٓؼّٕ:معمملمعؽملقبمملمأحّٓمأومعػملّ١مإالمظّ٥مععملمملممعضملػملّ٦م م(,)8موػّ٦موجّ٥فبمجمملئّٖفب مإالمأنقب ماِّرجّّمتعملّٓؼّٕم

) (1شىاَض الخىطُذ ُ , 134:وٍىظغ :الاؾخلغاء الىاكص. 277:
)ًُ (2ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت. 71/3:
)ًُ (3ىظغ :البدغ اإلادُؽ , 80/2:والضع اإلاصىن , 626/7 :واللباب في غلىم الىخاب. 116 /13 :
)ًُ (4ىظغ :شغح الدؿهُل(ابً مالً). 235/1:
)ًُ (5ىظغ  :اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها.
) (6الىدى الىافي , 393/1:وٍىظغ  :الىدىٍىن واللغآن . 104:والىص اللغآوي مً ؾىعة الػىىبىث مً آلاًت. 46 :
)ًُ (7ىظغ  :اإلالخظب. 137/2 :
)ًُ (8ىظغ  :الجامؼ لخيام اللغآن  ,اللغػبي  ,جذ :أخمض البرصووي  ,وإبغاَُم أػفِش , 137/15:وفخذ اللضًغ,
. 476/4:
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اٌّ٦صّ٦ل مظعملؿملمملع ّ٥مسػمل ّ٧مدظؿمل ّ٢مع ّ٤ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ;ّ٣مإذ مطـّٕ محّٔف ماٌّ٦صّ٦ل مخبالف م(أحّٓ) مأوم
(عػمل,)ّ١موتّٕجؿملّّماظعملّٕآنمبمملظعملّٕآنمأَوظب(.)1م م
مممممممممومممملمؼؾبقؿيملؾبمبّ٥مسػملّ٧مصقهملمػّٔامائّفموجّ٦ازهمعمملمجمملءمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعّ٤مذّ٦اػّٓمالم
ؼلؿعملؿملّ٣معضملؽملمملػمملمإ ّظمملمسػملّ٧مائّفمعّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥م()مؼبمطؿمملبلبمظّ٥مإظبمعضملمملوؼهمل:م((صَأَغَامأَبُومحَلَنٍم
جدٚكَ موَ م َأخٔؿملكَ موَ مخَاظٔكَ م َذ ِدخّا مؼَوِمَ م َب ِدرٍ م َو َذظٔكَ ماَظلٖؿملِفُ م َعضملٔي موَ مبٔ َذظٔكَ مَاظْ َعملػملْبٔ مَأظْعملَى م َسدُوٚيم
ضَاتٔلُ م َ
خػملْؿُمِم
قدَثِتُ مغَؾٔؿملّا م َوإِغٚي م َظ َضملػملَى مَا ْظؼملٔؽملِؾملَاجِ م َا َّظذٔي م َترَطْ ُؿؼملُوهُ مرَا ٔئ ٔضملنيَ موَ م َد َ
عَا مأدِؿَ ِؾ َدظْتُ مدٔؼؽملّا م َوالَ مأدِ َؿ ِ
صٔؿملهٔم ُع ْغملرَ ٔػنيَ))( .)2م
ممممممممماإلعمملمم( )مؼب معضملّٕضمتّ٦بؿملّْمعضملمملوؼهملموتؽملؾؿملؾملّ٥مسػملّ٧مشظملػملؿّ٥مواغرملطملمملظّ٥مؼبمعػملّٔاتّ٥مودغؿملمملهم
اظيتمحفؾوملؿب مسؽملّ٥مرؤؼهملَ ماي,ّ٠موطالعّ٥مػّٔامإمنمملمجمملءمردهبامسػملّ٧مدسّ٦ةمطمملنموجقبؾملؾملمملمعضملمملوؼهمل مإظبم
اإلعمملم( )مظػملقّٕب ,مصّٔطَّّٕه ماإلعمملم محبمملل مأدالص ّ٥ماظّٔؼ ّ٤مضُؿػملّ٦ا مبلؿملظمل ّ٥مذي ماظظملعملمملر ,مث ّ٣مأردفم
اظعملّ٦ل:مبفملغمبّ٥م(سػملّ٧ماٌؽملؾملمملجم)...مؼّٕؼّٓمبّٔظّ١مثؾمملتؽبّ٥مسػملّ٧ماظّٓىبؼّ٤ماظعملّ٦ؼّ٣مواظرملّٕؼضملهملمايعملهمل,مذظّ١م
اظؽملؾمليملماحملؼملمبّٓيماِّصؿملّ٢ماظّٔيمتّٕطّ٥ماِّعّ٦ؼّ٦نمبمملخؿؿملمملرػّ٣موعّ٢ءمحّٕؼؿؾملّ٣موٕمؼّٓخػملّ٦امصؿملّ٥مإالم
خّ٦صًمملمعّ٤ماظلؿمل,ّٟموؼبمػّٔامتّ٦بؿملّْمٌضملمملوؼهمل( .)3م
مممممممموضّٓموصّٟماإلعمملمم()مذظّ١ماٌؽملؾملمملجماظّٔيمدمملرمسػملؿملّ٥مبـؾمملتموسعملؿملّٓةمرادكهملمبفملغقبّ٥مذظّ١م
اظشملّٕؼّ٠م(اظّٔيمتّٕطّ٦همرمملئضملني),مصمملٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨موصػملؿّ٥مؼبمربّ٢مجّٕمصظملهملمظذمل(اٌؽملؾملمملج)م,موعّ٤م
صظملؿّ٥مأؼسملـبمملمأغقبؾملّ٣مضّٓمدخػملّ٦امصؿملّ٥معغملّٕؽبػني,موػّٔامعمملمأصزملقوملمسؽملّ٥معبػملهملم(دخػملؿّ٣مصؿملّ٥معغملّٕػني)م
صؾملّ٨مصػملهمل ماد ّ٣معّ٦صّ٦ل مربّٔوف مدؽبلمب مسػملؿمل ّ٥معممل مضؾػمل,ّ٥مواظؿعملّٓؼّٕ(اظّٔيمدخػملؿّ٣مصؿملّ٥معغملّٕػني),مثّ٣م
إنمب مدالظهملمػّٔامائّفمضّٓ متّ٦حّ٨مبفملنمب ماإلعمملمم( )مؼّٕؼّٓمبؿملمملنمأنمب مصظملهملمػّٔاماٌؽملؾملمملجماظّٔيمػّ٦م
ؿبّٓظْوملؾب مدكبؼؽملمملً موؽبالَم
سػملؿمل ّ٥مواحّٓفب مال مؼؿطملري مأو مؼؿؾّٓل ,موػّٔا معممل متقملطخملّٓه ماظضملؾمملرة ماظلمملبعملهمل م(عؽبممل ماكبدؽبؿبؿؾ ؽب
اكبدؿبؿؽبقؿبّٓؽبثؿبوملؾب مؽبغؾكب قبؿملـبممل) ,موٌّممل مطمملن مػّٔا ماٌؽملؾملمملج مواحّٓـبا مطمملن مع ّ٤ماظّ٦اجنمل محّٔفؾب ماٌّ٦صّ٦ل مواالطؿظملمملءم

)ًُ (1ىظغ  :الجملت الػغبت جألُفها وأكؿامها ,86:والىدىٍىن واللغآن , 105-104:وصاللت الاهخفاء في الجملت
اللغآهُت 155:ـ ـ . 160
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 79/15:
)ًُ (3ىظغ  :شغح (اإلاىؾىي). 159-158/4
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بزملػملؿ;ّ٥مإذمظّ٦مذؾبطكبّٕؽبمػّٔاماٌّ٦صّ٦لمِّحممللماٌضملؽملّ٧مإظبمتضملّٓدماٌؽملؾملمملجماظّٔيمؼضملؿعملّٓمبّ٥م(,)موايّ٠م
خالفمذظ;ّ١مِّنمبمرّٕؼّ٠مايّ٠مواحّٓمورّٕقماظرملّٕمطـريةموعؿرملضملؾهمل( .)1م
ممممممموبؾملّٔامتغملّ٦نمضّٕائّ٤ماظؽملّٙموزّٕوفماظعملّ٦لمصؿمل ّ٥متّ٦جنملمحّٔفمػّٔاماٌّ٦صّ٦ل;مِّنمب مإسمملدتّ٥م
تضملشملّ٨مدالظهملماالخؿالفمؼبمػّٔاماٌؽملؾملمملجم,موهلّٔامأوجنملماٌظمللّٕونمتعملّٓؼّٕماٌّ٦صّ٦لمؼبمضّ٦ظّ٥متؾمملركم
وتضملمملظب :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ػدّ٦رةماظضملؽملغملؾّ٦ت معّ٤م

اآلؼهمل46:ؼ;مِّنمب مسّٓممتعملّٓؼّٕهمدؿملفضملّ٢ماظغملؿمملب ماٌؽملّٖؽبل مإظبماٌلػملؼملني مواظغملؿمملب ماٌؽملّٖؽبل مإظبمشريػّ٣م
عّ٤مأػّ٢ماظغملؿمملبمواحّٓـبا,موػّٔامخالفمإٌّادمبّٓظؿملّ٢مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾﭿ ﭼ ػدّ٦رةماظؽمللمملءمعّ٤ماآلؼهمل136:ؼم( .)2م
ممممممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل مأؼسملـبممل معممل مجمملء مؼب مطالم مظ ّ٥م( )معؿقلىبّٕـبا مسػمل ّ٧مصَعملّْٓ مأصقمملبّ٥م
كبؾملمملم َصؼملؽبمملمغؽبّٓؿبرِيم
اًُ َّػملّٙمبضملّٓمأنمضَمملمؽبم ِإظَؿملؿبّ٥كبمرؽبجؾبّ٢فبم كبعّ٤ؿبم َأصؿبقؽبمملبكبّ٥كبمصَ َعملممللؽبمغؽبؾملؽب ؽبؿملؿبؿؽبؽملمملم ؽبسِّ٤مَاظْقؾبغملُّ٦عؽبهملكبمثؾبّ٣مبمأَعؽبّٕؽبؿبتؽبؽملمملمب ؽب
أَينب مَاظْ َفملعؿبّٕ ؿبؽبؼ ِّ٤مأَرؿبذؽبّٓؾبم,مصعملمملل(:)م((أَؼِنَ مَاظْعملَوِمُ مَا َّظذٔؼنَ مدُسُوا مإىلمَا ْظإِدِالَمِ مصَعملَ ٔؾػملُوهُ موَ م َضرَؤوا مَاظْ ُعملرِآنَم
ح َغملؼملُوهُ))( .)3م
َص َأ ِ
م
ح َغملؼملؾبّ٦هؾب م) مصمملىؼملػملهمل مصػملهمل ماد ّ٣معّ٦صّ٦ل مربّٔوف مدؽبلمبم
ممممممماظرملمملػّٓ مصؿمل ّ٥مضّ٦ظ(ّ٥وؽبضَّٕؽبؤوا مَاظْعملُّٕؿبآنؽب مصَفملَ ؿب
سػملؿمل ّ٥معممل مضؾػملّ٥موػّ٦مضّ٦ظَ(ّ٥اظَّّٔكبؼّ٤ؽب مدؾبسؾبّ٦ا مإظبمَا ْظكملِدؿبالَمِ);مِّ مبن مؼبمذطّٕمػّٔاماٌّ٦صّ٦لمعمملمؼرملري مإظبمتضملّٓقبدم
ػقملالءماظعملّ٦مماظّٔؼّ٤موصظملؾملّ٣م(,)موايممللمأمبغؾملّ٣مظؿمللّ٦امعؿضملّٓدؼ,ّ٤مصمملظّٔؼّ٤مضؾػملّ٦امدسّ٦ةماإلدالمم
عّ٤مأصقمملبّ٥مػّ٣مأغظمللؾملّ٣ماظّٔؼّ٤مضّٕؤواماظعملّٕآنموأتؿبعملؽملّ٦امتالوتّ٥موسؼملػملّ٦اممبسملمملعؿملؽمل.ّ٥م م
م
مممممشبػملّٙممممملمتعملّٓم مإظبمتّٕجؿملّّمعّٔػنملمعّ٤مجّ٦قبزمػّٔامائّف;مإذمإنمب ماظعملّ٦لمبمملٌؽملّٝمالمؼؿلّ٠م
واظؽملزملّ٦صماظػملطملّ٦ؼهملماظغملـريةماظيتممطمملغوملمدالالتؾملمملمواضقهملً مؼبمادؿػملّٖاممػّٔاماظؿعملّٓؼّٕ,موبؾملّٔامصكملنم

)ًُ (1ىظغ  :البرَان في غلىم اللغان ,الؼعهص ي ,جذ :مدمض أبى الفظل إبغاَُم. 12/4:
)ًُ (2ىظغ  :البدغ اإلادُؽ , 80/2:والخدغٍغ والخىىٍغ (جدغٍغ اإلاػنى الؿضًض وجىىٍغ الػلل الجضًض مً جفؿحر الىخاب
اإلاجُض) ,ابً غاشىع , 8/21:والىدى الىافي , 393/1 :وإغغاب اللغآن وبُاهه ,مديي الضًً صعوَش. 441/7:
) (3شغح (اإلاػتزلي). 291/7:
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اظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهمل مدؿغملّ٦نمسػملّ٧ماظؽملقّ٦ماآلت:ّ٨مجيوزمحذفمادلوصولماإلمسيمإذام ُسػملٔمَ مادؿؽملادّام
إىلمعامجاءميفمغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظلؽملةماظؽملؾوؼةمواظرملضملرماظضملربي.مم م

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

مممممممتؽملؿصمل ّ٣ماظػملطملهمل ماظضملّٕبؿملهمل ماظغملـري مع ّ٤ماظصملّ٦اػّٕ ماظرتطؿملؾؿملهمل ماظيت موض ّٟماظضملػملؼملمملء مسػمل ّ٧مإزؾملمملرػمملم
وبؿملمملنمخزملمملئزملؾملمملمومسمملتؾملممل,معّ٤مذظّ١معـػملًمملماظؿالزمماظرتطؿمليبمبنيماِّظظملمملزمأوماظرتاطؿملنمل,مطؿالزمم

اٌّ٦صّ٦ل موصػملؿ ,ّ٥مصمملٌّ٦صّ٦ل موصػملؿ ّ٥مؼقملظخملظملمملن موحّٓة مظطملّ٦ؼهمل مالميغمل ّ٤ماالدؿطملؽملمملء مس ّ٤مأحّٓػؼملممل مؼبم
اظرتطؿملنمل ماظؽملقّ٦ي ,موع ّ٤مػؽملممل مذطّٕ ماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مأحغمل ـبمملعممل مخمملصهمل مظّٔظ ّ١مإٌّطَّنمل ,مع ّ٤مذظ ّ١معلفملظهملم
اظؿعملّٓؼّ٣مواظؿفملخريمبؿملؽملؾملؼملممل,موػّٔامعمملمدؿؾقـّ٥مػّٔهماٌلفملظهمل .م
ممممممممإنمب مبمملبماٌّ٦صّ٦لمؼبماظّٓرسماظؽملقّ٦يموادّٝمؼرملؼمل ّ٢ماظغملـريمعّ٤ماٌظملّٕداتماظيتمالمدبّٕجم
سّ٤مأحغملمملمماٌّ٦صّ٦لموصػملؿ,ّ٥مصمملٌّ٦صّ٦لمظّٓىماظؽملقّ٦ؼنيمؼرملؼملّ٢ماٌّ٦صّ٦لماإلمسّ٨موايّٕؼبمواٌزملّٓرم
اظزملّٕؼّّ(;)2مِّنمبماٌزملّٓرماظزملّٕؼّّمإمنمملمؼؾبعملّٓمبرم((بظملضملٍّ٢موحّٕفلبمعزملّٓريمجؾبضملّ٢مػّ٦موعضملؼملّ٦ظّ٥مطؼملّ٦صّ٦لم
ُ
ا
غالئلُا مؼ اللاغضة
طهغث اإلاؿألت َهىا مؼ ِغلمي بأن صلت اإلاىصىٌ جيىن حملت أو شبه حملت لترابؼها
) )1إهما
الؿابلت لها وهي(حىاػ خظف اإلاىصىٌ ؤلاؾمي).
)ًُ (2ىظغ  :اإلالخظب , 157 /4:وألاصىٌ في الىدى , 167 , 139- 137/1:وشغح اإلافصل (ابً ٌػِش) , 67/6:
والجملت الػغبُت جألُفها وأكؿامها. 57:
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وصػملهملمصالمؼؿعملّٓمبممعمملمؼؿضملػملّ٠مبّ٥مسػملؿمل,ّ٥مطؼملمملمالمؼؿعملّٓمبممذّ٨ءمعّ٤ماظزملػملهملمسػملّ٧ماٌّ٦صّ٦ل))(,)1وضّٓمبلّٛم
سػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملماظعملّ٦لمؼبمبؿملمملنمأحغملمملمماٌّ٦صّ٦لموصػملؿّ٥معّ٤مذظّ١متعملّٓؼّ٣ماظزملػملهملمسػملّ٧ماٌّ٦صّ٦لم,م
صؼملؽملؾملّ٣معّ٤معؽملّٝمػّٔاماظؿعملّٓؼّ٣موعؽملؾملّ٣معّ٤مأجمملزهم .م
مممممممممصعملّٓمعؽملّٝؽب مصّٕؼّ٠فب معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمتعملّٓؼّ٣ؽب ماظزملػملهملمأومجّٖءمعؽملؾملمملمسػملّ٧ماٌّ٦صّ٦ل;مِّغؾملّ٣مؼضملّٓقبونم
اٌّ٦صّ٦ل موصػملؿ ّ٥مطمملظغملػملؼملهمل ماظّ٦احّٓة ,مصطملري مجمملئّٖ متعملّٓؼ ّ٣ماظزملػملهمل مسػملؿمل ّ٥مطؼملممل مال مصبّ٦ز متعملّٓؼ ّ٣مجّٖءم
اظغملػملؼملهملمسػملؿملؾملممل ,مضممللماٌربمبد:م((صكملمنممل ماظزملػملهملمواٌّ٦صّ٦ل مطمملد ّ٣مواحّٓ مال مؼؿعملّٓمبم مبضملسملّ٥مبضملسملـبممل ,مصؾملّٔام
اظعملّ٦ل ماظزملقؿملّّ ماظّٔى مال مصبّ٦ز مؼب ماظعملؿملمملس مشريه))( ,)2موظّٔظ ّ١مسؾب مبّٓ مضّ٦ظؽملممل معـػملًممل(:أسفؾين ماظؿملّ٦مم
ضّٕبمزؼّٓمسؼملّٕـبا)معؾبقمملظًمملمالمصبّ٦زمؼبماظغملالم م( ,)3موضّٓمسػملَّّ٢ؽب مابّ٤مايمملجنمل(ت646:ػذمل) م مػّٔام
اٌؽمل ّٝمبفملنمب ماٌّ٦صّ٦لموصػملؿّ٥مإعبممللموتظملزملؿمل,ّ٢مصمملظؿظملزملؿمل ّ٢مصبنملمأنؿب مؼػملّ٨ماإلعبممللموؼضملعملؾّ٥موظؿملّٗم
اظضملغملّٗ()4م .م
مممممممممموضّٓماحؿغملّ٣مبضملّٚماظؽملقّ٦ؼني مإظبمأصّ٢ماٌزملّٓرماظزملّٕؼّّمضؾّ٢ماظؿفملوؼّ٢مبمملٌظملّٕد ,مأي(أنؿب)م
واظظملضمل ّ٢ماٌسملمملرع مؼبمتضملػملؿملّ٢مسّٓممجّ٦ازمتعملّٓؼّ٣ماظزملػملهملمسػملّ٧ماٌّ٦صّ٦ل ,مإذمإنمب ماٌزملّٓرمبؿعملّٓؼّٕم(أنؿب)م
واظظملضمل,ّ٢موذّ٨ءممممملمؼبمحؿملّٖم(أنؿب)مالمؼؿعملّٓقبممسػملؿمل,ّ٥مصالمؼؾبعملمملل:م(أسفؾينمسؼملّٕـبامضّٕبمزؼّٓ)موػّ٦م
اظّٕضّ٨مأؼسملمملم( .)7م
ـب
تضملػملؿملّ٢ماٌربمبدمطؼملمملمعّٕمبم,موابّ٤ماظلّٕاج(,)5موابّ٤مؼضملؿملّ٘(,)6موضّٓمذطّٕمػّٔاماظؿضملػملؿملّ٢ؽبم
مممممممإنمبمإصّٕارماظؽملقّ٦ؼني مسػملّ٧معؽملّٝماظؿعملّٓؼّ٣مػؾملؽملممل مؼؽمللقنملمسػملّ٧ماظزملػملهملماظيتمتغملّ٦نمزّٕ ًصمملمأوم
جمملرـبا موذبّٕورـبا مأؼسملـبممل ,مهلّٔا مذػؾّ٦ا مإظب متفملوؼ ّ٢معممل مجمملء مسػمل ّ٧موص ّ٠مذظ ّ١مبؿعملّٓؼّٕ معزملّٓر معّ٤مظظملّٜم
اٌزملّٓرمأٌّطّ٦ر,معّ٤مذظّ١متفملوؼػملؾملّ٣مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﭼ ػدّ٦رةماظزملمملصمملتمعّ٤م
اآلؼهمل142:ؼ ,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ ػدّ٦رةماظغملؾملّٟؼ,م

) (1شغح اليافُت الشافُت. 1018/2:
) (2اإلالخظب. 197/3:
)ًُ (3ىظغ  :اإلاصضع هفؿه  , 157/4:وألاصىٌ في الىدى , 269/2::واللمؼ  , 195:والخبصغة والخظهغة , 241/1:وشغح
اإلافصل(ابً ٌػِش) , 67/6:وشغح اليافُت الشافُت , 1019-1018/2:ومغني اللبِب.688:
)ًُ (4ىظغ :ؤلاًظاح في شغح اإلافصل. 461/1:
)ًُ (5ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى. 139-138/1:
)ًُ (6ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 67/6 :
)ًُ (7ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت. 406/3 :
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وضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭼ ػدّ٦رةماظؽملّ٦ر معّ٤ماآلؼهمل2:ؼ م,موضّ٦لماظظملؽملّٓم

اظّٖعمملغ,ّ٨موامسّ٥مذؾملّ٢مبّ٤مذؿملؾمملن(:)1مػعّ٤ماهلّٖؽبجؼ م
مممممممممممممممموبضملضُماحلػملمِمؼومماجلَ ِؾملذملممممممذمللِمظػملذٓظةٔمإذسانُ م
ممممممممممصعملمملظّ٦ا :ماظؿعملّٓؼّٕم(صػملؼملمملمبػملّٞماظلضملّ٨معضملّ٥ماظلضمل)ّ٨مؼبماآلؼهملماُِّوظب,مواظؿعملّٓؼّٕ(المؼؾطملّ٦نم
حّ٦ظًممل مسؽملؾملممل محّ٦ظًممل) مؼب ماظـمملغؿملهمل ,مواظؿعملّٓؼّٕ م(وال متفملخّٔطؼملممل مرأصهمل مبؾملؼملممل مرأصهمل) مؼب ماظـمملظـهمل,م
واظؿعملّٓؼّٕ(وبضمل ّٚمايػمل ّ٣مسؽملّٓ ماىؾمل ّ٢مإذسمملن مظػملّٔظهمل مإذسمملن)مؼبماظؾؿملوملماظرملضملّٕي(,)2موػ ّ٨متعملّٓؼّٕاتم
المداسّ٨مهلممل مدّ٦ىمإثؾمملتمعمملمضضملمبّٓوامظّ٥مادؿؽملمملدـبا مإظبمادؿعملّٕاءمغمملض ,ّٙموهلّٔامذػنملماظّٕض ّ٨مإظبم
إجمملزةمػّٔاماظؿعملّٓؼّ٣مإذامطمملغوملماظزملػملهملمزّٕ ًصمملمأومجمملرـبامأومذبّٕورـبا,مصعملمملل:م((وأغممل مال مأرى معؽملضملـبممل معّ٤م
تعملّٓم معضملؼملّ٦ظ ّ٥مسػملؿمل ّ٥مإذا مطمملن مزّٕصًممل مأو مذؾؾمل ,ّ٥مسب ّ٦مضّ٦ظ:ّ١م"اظػملؾمل ّ٣مارزضين مع ّ٤مسّٓوك ماظرباءة,م
وإظؿمل ّ١ماظظملّٕار" ,مضمملل متضملمملظب:موال م(تفملخّٔط ّ٣مبؾملؼملممل مرأصهمل) ,موضمملل:م(صػملؼملممل مبػمل ّٞمعضمل ّ٥ماظلضمل ,)ّ٨موؼبم
غؾمليمل ماظؾالشهمل:م"وضػملّومل مسؽملغمل ّ٣مغؾّ٦ت ,"ّ٥موعـػمل ّ٥مؼب مطالعؾمل ّ٣مطـري ,موتعملّٓؼّٕ ماظظملضمل ّ٢مؼب معـػمل ّ٥متغملػملّ,ّٟم
وظؿملّٗمطّ٢نب معقملومبل مبرملّ٨ء محغملؼملؾب ّ٥محغمل ّ٣معممل مأُوىبل مب ,ّ٥مصال معؽمل ّٝمع ّ٤متفملوؼػمل ّ٥مبممليّٕف ماٌزملّٓري معّ٤م
جؾملهمل ماٌضملؽمل ,ّ٧مع ّٝمأغ ّ٥مال مؼػملّٖع ّ٥مأحغملمملع ))ّ٥م(,)3موضّٓمغؽبلنملماظلؿملّ٦ر ّ٨مإظبمابّ٤ماظلّٕاجمإجمملزتّ٥م
تعملّٓؼ ّ٣مصػملهمل ماٌزملّٓر مسػملؿمل ,)4(ّ٥مواظؿقعملؿمل ّ٠مؼؾبـؾوملؾب مخالف مذظ ,ّ١مصمملب ّ٤ماظلّٕاج مميؽمل ّٝمذظ ,ّ١موػّٔام
غّٙمطالع:ّ٥م((اٌزملمملدرماظيتمؼبمعضملؽملّ٧م"أنمغظملضمل"ّ٢مالمصبّ٦زمأنمؼؿعملّٓمبممعمملمؼبمصػملؿؾملمملمسػملؿملؾملممل))(,)5م
ومم ّ٤متمملب ّٝماظّٕض ّ٨مؼب مإجمملزت ّ٥ماظؿظملؿمملزاغ(ّ٨ت793:ػذمل)( ,)6مواظغملظملّ٦ي(ت :م1494ػذمل)(,)7م
واآلظّ٦دّ٨ماظّٔيمٕمؼّٕتِّٚمعمملمأومبلمبّ٥ماٌمملغضملّ٦نمعضملػمل ًػملمملمذظّ١مبفملنمبم((اظؿفملوؼّ٢مأٌّطّ٦رمسػملّ٧ماٌرملؾملّ٦رمؼبم
اٌزملّٓر ماٌؽملغملَّّٕ مدون ماٌضملّٕمبف ,موأعممل مثمملغؿملـبممل مصألغ ّ٥مإذا مدػمل ّ٣ماظضملؼملّ٦م مصػملؿملّٗ مطّ٢نب معممل مأُوىبل مبرملّ٨ء محغملؼملؾبّ٥م
حغمل ّ٣معممل مأُوىبل مب ,ّ٥موأعممل مثمملظــبممل مصألنمب ماٌعملّٓمبم مػؽملممل مزّٕف موضّٓ ماذؿؾملّٕ مأغ ّ٥مؼؾبطملؿظملّٕ مصؿمل ّ٥معممل مال مؼؾبطملؿظملّٕ مؼبم
) )1شػغٍ  ,خاجم صالح الظامً , 25:وٍىظغ :زؼاهت ألاصب , 432/3:واإلاعجم اإلافصل في شىاَض الػغبُت. 109/8:
)ًُ (2ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت , 1019/2:وشغح الغض ي غلى اليافُت , 406/3:وشغح ألاشمىوي, 213-212/2:
وَمؼ الهىامؼ , 57/3:والىدى الىافي. 216/3:
) (3شغح الغض ي غلى اليافُت , 406/3:وآلاًخان ؾبم جسغٍجهما.
)ًُ (4ىظغ َ :مؼ الهىامؼ. 57/3:
) (5ألاصىٌ في الىدى. 224/2:
)ًُ (6ىظغ  :مسخصغ اإلاػاوي (مسخصغ لشغح جلخُص اإلافخاح)  , 310 :وعوح اإلاػاوي. 122/12:
)ًُ (7ىظغ  :اليلُاث. 591:
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شريه)) م( ,)1موأؼمبّٓ مػّٔا مع ّ٤ماحملّٓثني ماظرملؿملّْ معزملشملظمل ّ٧ماظطملالؼؿملين(ت :م1364ػذمل)( ,)2مواُِّدؿمملذم
سؾمملس محل ّ٤ماظّٔي مضمملل((:أعممل ماٌضملؼملّ٦ل مذؾ ّ٥ماىؼملػملهمل مصمملِّحل ّ٤ماِّخّٔ مبمملظّٕأي ماظّٔي مؼؾؿملّّم
تعملّٓمي ;ّ٥مظّ٦روده مؼب ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣م()...وال مداس ّ٨مظػملؿغملػملّ ّٟمواظؿفملوؼ ّ٢مظػملؼملؽمل ,ّٝمع ّ٤مشري مداعٍ,م
وخبمملصهمل مؼب ماظعملّٕآن))( )3م,موتؾؽملمبّ٧مػّٔاماظّٓطؿّ٦رمصمملضّ٢ماظلمملعّٕائّ٨مورأىمأغقبّ٥مرأيمأوظبمبمملظعملؾّ٦ل,م
وايغملّ٣ممبؽملضملّ٥متضمللقب)4(ّٟم,موػّ٦ماظزملّ٦ابمظّ٦رودهمؼبمأطـّٕمعّ٤معّ٦ضّٝمؼبمغؾمليملماظؾالشهمل .م
مممممممصؼملّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملؽبػملَّ٦ؼهملمضّ٦ظ)(ّ٥ؼبمتضملصملؿملّ٣مآمتضملمملظبمومتفؿملّٓه((:وَأصْ َؿرَضَ معٔنِ مَأظْلٔؽملَؿٔغملُمُم
اَظذْ ٚطرَموَأَوِصَاطُمِمبٔاظؿٖعملْوَى))م( .)5م
مممممٌّمملمطمملنمظغملّ٢دملمعّ٤ماىّ٦ارحمسؾمملدةمعظملرتؽبضهملمسػملؿملّ٥مطمملغوملماظضملؾمملدةماٌظملّٕوضهملمسػملّ٧ماظػمللمملنمػّ٨م
اظّٔطّٕ; مصؾمل ّ٦مدؾؿمل ّ٢مسصملؿمل ّ٣ماِّثّٕ مؼب متؾملّٔؼنمل مدػملّ٦ك ماإلغلمملن موتؽملصملؿمل ّ٣مسؾمملدات ,)6(ّ٥موػ ّ٦معضملؽملّ٧م
علؿّ٦حّ٧معّ٤مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﭼ ػدّ٦رةماِّحّٖابؼ,مؼّٕؼّٓمبّ٥م
اإلعمملم()أنمبمآمتضملمملظبمأوجنملؽبمسػملؿملغملّ٣مأنؿبمتّٔطّٕوهمدؾقمملغّ٥مبفملظلؽملؿغمل .)7(ّ٣م
ممممممممموربّ٢نب ماظرملمملػّٓمؼب ماظؽمل ّٙمتعملّٓؼّ٣ؾب ماىمملرمواجملّٕور م(ع ّ٤مأظلؽملؿغمل)ّ٣مسػمل ّ٧ماٌزملّٓر ماظضملمملعّ٢م
صؿملؾملؼملممل م(اظّٔطّٕ) ,موضّٓ موجمب ّ٥مابّ٤ؾب مأب ّ٨مايّٓؼّٓمػّٔا متّ٦جؿملؾملـبممل متمملب ّٝمصؿمل ّ٥معّٔػنمل ماٌمملغضملني ,مصعملمملل:م
((ضّ٦ظ:ّ٥م"واصرتض مع ّ٤مأظلؽملؿغمل ّ٣ماظّٔطّٕ" ماصرتض مسػملؿملغملّ٣مأنؿب متّٔطّٕوه مو مترملغملّٕوه مبفملظلؽملؿغمل ّ٣مو م"ع"ّ٤م
عؿضملػملعملهمل ممبقّٔوف مدلمب مسػملؿمل ّ٥ماٌزملّٓر ماٌؿفملخّٕ متعملّٓؼّٕه :مواصرتض مسػملؿملغمل ّ٣ماظّٔطّٕ مع ّ٤مأظلؽملؿغملّ٣م
اظّٔطّٕ))(,)8موٕمؼّٕت ِّٚمذظّ١ماًّ٦ئّ٨مصّٔػنمل مإظبمعؿمملبضملهملماظّٕضّ٨مضمملئػملًممل:م(( م"أنؿب" معّ٦صّ٦ل محّٕؼبم
المؼؿعملّٓقبممعضملؼملّ٦ظّ٥مسػملؿملّ٥مصالمصبّ٦زمتضملػملّعملّ٥مػبؽملظملّٗماٌزملّٓرمأٌّطّ٦رؼمإالّمأغّ٥مؼؿّ٦جقبّ٥مسػملؿملّ٥مأنقبماظصملّٕفم
وماىمملرقبمواجملّٕورمؼؿقبلّٝمصؿملّ٥معمملمالمؼؿقبلّٝمؼبمشريهمطؼملمملمصّٕقبحمبّ٥ماحملعملّعملّ٦نمعّ٤مسػملؼملمملءماِّدبؿملهملم,م
وعـػمل ّ٥مضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :مصػمل قبؼملممل مبػمل ّٞمعضمل ّ٥ماظلقبضمل ّ٨مصؿملزملّّقب مصؿملؾملؼملممل متضمل ّػملعملؾملؼملممل مبمملٌزملّٓر مأٌّطّ٦رمو مالمحمملجهملم
) (1عوح اإلاػاوي. 122/12:
)ًُ (2ىظغ  :حامؼ الضعوؽ الػغبُت278/3:ـ ـ ـ.279
) (3الىدى الىافي. 216/3:
)ًُ (4ىظغ  :الجملت الػغبُت جألُفها واكؿامها. 60:
) (5شغح (اإلاػتزلي) . 116/10:
)ًُ (6ىظغ  :شغح (البدغاوي) . 403/3 :
)ًُ (7ىظغ  :منهاج البراغت(الخىئي) . 387/10:
) (8شغح (اإلاػتزلي) . 119/10:
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إظبماظؿعملّٓؼّٕ م))(;)1مِّنمب مػّٔاماظؿعملّٓؼّٕمدؿملؾبظملسمل ّ٨مذملمبالمذ ّ١مذمل مإظبمدالظهملمشريماظيتمؼعملزملّٓػمملماإلعمملمم
(,)مصمملظّٔيمؼؾّٓومأ مبن متعملّٓؼّ٣مذؾّ٥ماىؼملػملهملموادؿضملؼملممللم(عكب)ّ٤مؼّ٦حّ٨مبّٓالظهملماالبؿّٓاء,موضّٓمؼغملّ٦نم
ػّٔامعمملمأدى مإظب متضملّٓؼهمل ماظظملضملّ٢م(اضرتض)مبذمل(ع)ّ٤مسػمل ّ٧محني مأ مبن ماٌرملؾملّ٦رمؼبمإرادةماظّ٦جّ٦بمأنؿبم
ؼؿضملّٓى مبذمل(سػمل ,)ّ٧موطفملن ماإلعمملم مؼرملري مبّٔظ ّ١مإظب مأنمب ماظّٔطّٕ ماظػمللمملغ ّ٨مؼضملّٓنب مععملّٓىبعهملً مظطملريه معّ٤م
اظضملؾمملدات,موظضملّ٢معمملمؼضملسملّٓمػّٔاماظؿّ٦جؿملّ٥معمملموردمعّ٤مايّٓؼىملماظؽملؾّ٦يماظرملّٕؼ:ّٟم((اإلميمملنؾبمضّ٦لفبم
بمملظػمللمملن ,موعضملّٕصهمل مبمملظعملػملنمل ,موسؼمل ّ٢مبمملِّرطمملن))( ,)2مواي ّ٠مأ مبن ماظػملفّ٦ء مإظب ماظؿعملّٓؼّٕ مواظؿفملوؼ ّ٢مالم
ؼقملدي مإظبمتػملّ١ماظّٓالالت,مزؼمملدةً مسػملّ٧مأ مبن مػّٔاماظؿعملّٓؼّٕمالمؼّٖؼّٓمذؿملؽـبمملمسػملّ٧ماظرتطؿملنملمإنؿب مٕمغعملّ٢م
ؼؾبظملعملّٓ ماظؽمل ّٙمصزملمملحؿ ّ٥موبالشؿ ,ّ٥موإال مصؼملممل ماظّٓاس ّ٨مإظب متعملّٓؼّٕ معزملّٓر معّٔطّ٦ر مؼب ماىؼملػملهمل مدّ٦ىم
ايظملمملزمسػملّ٧مضمملسّٓةمبؾب كبؽملؿملوملؿبمؼبماِّدمملسمسػملّ٧مادؿعملّٕاءمغمملضّٙموأُرؼّٓؽبمهلمملمأنؿبمتشملَّّٕدؽب .م
م
أؼسملمملمضّ٦ظّ٥م( )مؼب مطؿمملب مإظبماٌؽملّٔر مب ّ٤ماىمملرود ماظضملؾّٓي()3م
ممممممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل م ـب
وضّٓمطمملنماإلعمملممادؿضملؼملػملّ٥مسػملّ٧مبضملّٚماظؽملّ٦احّ٨مصكمملنماِّعمملغهملمؼبمبضملّٚمعمملموظّمملهمعّ٤مأسؼملمملظ:ّ٥م((َأعٖام
َب ِضملدُ م َصإِنٖ مصَالَحَ مأَبٔؿملكَ م َشرٖغٔي معٔؽملِكَ موَ مزَؽملَؽملِتُ مأَغٖكَ متَؿٖؾٔعُ م َػدِ َؼهُ موَ متَ ِلػملُكُ مدَؾٔؿمل َػملهُ م َص ِإذَا مأَغِتَ م ٔصؿملؼملَام
خرَتٔكَمسَؿَادّا))م( .)4م
رُضخمليَم ِإظَيٖمسَؽملِكَمالَم َتدَعُمظٔؾملَوَاكَمأغِعملٔؿملَادّاموَمالَمتُؾِعملٔيم ٔآل ٔ

) (1منهاج البراغت(الخىئي) , 376/10 :والىص اللغآوي ؾبم جسغٍجه ً ,ظَب الباخشىن إلى أن ما بحن اللىؾحن
زؼأ  ,الؾخػماٌ (الىفـ) في غحر الخىهُض ؛ لظلً ًلىلىن  :الص يء هفؿه  ,غحر أهه ال ماوؼ مً طلً في اللغت
ُّ
ٌؿخسفىن بمجزلت ما ًدظفىن مً هفـ الىالم )) /1
والىدى  ,كاٌ ؾِبىٍه (( :وججغي َظٍ ألاشُاء التي هي غلى ما
 ,266وكاٌ ا
أًظا(( :وطلً كىلً :هؼلذ بىفـ الجبل))  .379/2وٍىظغ  :الخصائص , 189/3:وهىاشت الىىاصع :
 114ـ ـ . 115
) (2بداع ألاهىاع. 68/66 :

ّ
الػبضي :أمحر ,مً الؿاصة ألاحىاصُ ,ولض في غهض الىبي ()
) (3اإلاىظع بً الجاعوص (واؾمه بشغ) ابً غمغو بً زىِـ
ّ
ووالٍ ّ
وشهض الجمل مؼ ؤلامام ّ
غلي إمغة إصؼسغ وهي بلضة بفاعؽ زم بلغه غىه ما ؾا َءٍ ,فىخب إلُه
غلي ()
الىخاب الظي أوعصجه في اإلاتن فػؼله .زم والٍ غبُض هللا بً ػٍاص سغغ الهىض ؾىت(  )ٌ61فماث فيها وكُل ؾىت(.)ٌ62
ًىظغ  :ؤلاصابت في جمُحز الصحابت ,الػؿلالوي ,جذ :غاصٌ أخمض غبض اإلاىحىص ,وغلي مدمض مػىض
,209/6:وألاغالم. 292/7:
) (4شغح (اإلاػتزلي) . 54/18:
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ممممممممواظرملمملػّٓمصؿملّ٥مضّ٦ظّ٥م(والمتّٓعؾبمهلّ٦اكماغعملؿملمملدـبا)م,مصعملّٓمبممذؾّ٥ماىؼملػملهملمسػملّ٧ماظضملمملعّ٢مصؿملؾملمملموػّ٦م
اٌزملّٓرم(اغعملؿملمملدـبا) م,موضّٓ مذطّٕمابّ٤مابّ٨مايّٓؼّٓمواًّ٦ئ ّ٨معّ٤مذؾب قبّٕاحماظؽملؾمليمل مػّٔاماظّ٦ج,ّ٥مظغملؽملمبؾملؼملمملم
ذػؾمملمإظبمعؿمملبضملهملمعّ٤مضممللممبؽملّٝمػّٔاماظؿعملّٓؼّ٣معّ٤ماظؽملقّ٦ؼني( .)1م
ّ٦ؼهملمأؼسملممل مضّ٦ظ )(ّ٥مؼبمخشملؾهملمذطّٕمصؿملؾملمملمع ِّ٤ماسبّٕفمسّ٤ماظعملّٕآنم
ـب
مممممممممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَ
اظغملّٕؼ((:ّ٣وَ َدؼملٖوِا م ٔصدِضَؾملُمِ م َسػملَى مَاظ َّػملهٔ م ٔصرِ َؼةً))(,)2صؿضملػملَّعملوملمذؾّ٥ماىؼملػملهمل(سػملّ٧مآ)مبمملٌزملّٓرماٌؿفملخىبّٕم
سؽملؾملممل(صّٕؼهمل)موػّ٦ماظضملمملعّ٢مصؿملؾملمملم .م
مممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهملمأؼسملـبمملمضّ٦ظّ٥م( )مؼبماظّ٦صؿملهملمبمملظؿعملّ٦ى:م((موَسَ ُصملؼملَتِمصٔؿملغملُمِمدَشملْوَ ُتهُموَم
تَؿَا َبضملَتِم َسػملَ ِؿملغملُمِم َسدِوَ ُتهُ))( .)3م
ؼسملممل مضّ٦ظ)(ّ٥ؼب مععملشمل ّٝمع ّ٤مدسمملء مطُؼملؿمل ّ٢مب ّ٤مزؼمملد(:)4()م
مممممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل مأ ـب
((وسَصملُممصؿملؼملامسؽملدَكَمرشْؾؿُه))( .)5م
مممممممممبضملّٓمػّٔامايرملّٓمع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظظملزملؿملقهمل مؼؾّٓومأنمب ماظعملّ٦لممبؽملّٝمتعملّٓؼّ٣مذؾّ٥ماىؼملػملهملمسػملّ٧م
اٌزملّٓرماظضملمملعّ٢مصؿملؾملمملمشريمععملؾّ٦لموالمميغملّ٤ماظؿضملّ٦ؼّ٢مسػملؿمل,ّ٥مثّ٣مإنمبماظػملفّ٦ءمإظبماظؿفملوؼّ٢مواظؿعملّٓؼّٕمالم
ؼؽمللفّ٣موزمملػّٕمػّٔهماظؽملزملّ٦ص,موػّ٦مخالفمأُدّٗماظؿعملضملؿملّٓماظؽملقّ٦يماظيتمؼؽملؾطملّ٨مأنؿب متلؿؽملّٓ مإظبم
اظؽملزملّ٦صماظظملزملؿملقهمل,موالمذّ١مؼبمأنمبمغؾمليملماظؾالشهملمعّ٤متػملّ١ماظؽملزملّ٦صموأػؼملؾملمملمبضملّٓماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣م
واظلؽملهملماظؽملؾّ٦ؼهملماٌشملؾملمبّٕة .م
مممممممممممواحؿغمل ـبمملعممل مإظب مطّ٢ىب معممل متعملّٓمبم مصبنمل متضملّٓؼ ّ٢ماظعملمملسّٓة ماظؽملقّ٦ؼهمل مبمملظؽملق ّ٦ماآلت :ّ٨مجيوزم
تعملدٓممذؾهماجلؼملػملةمسػملىمادلزملدر ماظضملاعلمصؿملؾملامظورودمذظكميف مغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنم ماظعملرآنم
اظغملرؼمموطالمماظضملربمغصملؼملّاموغـرّا.
م
)ًُ (1ىظغ  :اإلاصضع هفؿه , 57/18 :ومنهاج البراغت (الخىئي) . 397/20 :
) (2شغح (اإلاػتزلي) . 104/9 :
) (3اإلاصضع هفؿه , 5/13 :غضوجه  :غضواهه أو ظلمه ً .ىظغ  :معجم ملاًِـ اللغت( 251/4 :غضو).
ا
شغٍفا ُم ا
ؼاغا في كىمه  ,شهض صفحن
)َ )4ى همُل بً ػٍاص الىسعي  ,جابعي زلت  ,مً أصحاب ؤلامام غلي ( , )وان
ّ
الحجاج ا
صبرا ؾىت (َ 82ـ) ًُ .ىظغ :الؼبلاث الىبري:
مؼ ؤلامام غلي ( , )ؾىً اليىفت  ,وعوي الحضًث  ,كخله
, 217/6وألاغالم. 234/5 :
ُ
) )5مصباح اإلاخهجض  ,الؼىس ي , 845:وٍىظغ  :إكباٌ ألاغماٌ  ,ابً ػاووؽ ,جذ :حىاص اللُىمي ألاصفهاوي332/3:
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ادلجحث األول :يب يُعّ أغهت انُحىيني يف األفعبل:
ً
ادلسأنخ األوىل :جىاس وقىع انفعم ادلبضي خربا نـ(كبٌ) ثال (قد):

مممممماِّصّ٢مؼبماًربماإلصّٕاد(,)1موضّٓمؼعملّٝمعبػملهملً( ,)2م((ظؿسملؼملقبؽملؾملممل مظػملقغمل ّ٣ماٌشملػملّ٦ب مع ّ٤ماًرب,م

طؿسملؼمل ّ٤ماٌظملّٕد مظ ,)3())ّ٥مواىؼملػملهمل ماظّ٦اضضملهمل مخربـبا مػ ّ٨م((اىؼملػملهمل ماٌؿؼملىبؼملهمل مٌؾؿّٓإ ماىؼملػملهمل ماإلمسؿملهملم
وؼغملـّٕمأنؿبمتؾبؿؽبؼملّ٣ماىؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملمعؾؿّٓأماظغملالممؼبماىؼملػملهملماإلمسؿملهملمعـ"ّ٢مزؼّٓمحسملّٕ"))(,)4موتغملّ٦نم
خربـبا مٌؾؿّٓإ ,مأو مظظملضمل ٍّ٢معّ٤ماِّصضملمملل ماظؽملمملضزملهمل ,مأوميّٕفلب معرملؾمب ّ٥مبمملظظملضمل ّ٢م( .)5موعّ٦ضضملؾملممل مرصّٝفبمؼبم
بمملبؽبّ٨ماٌؾؿّٓإمأوم(إِنمب),موغزملنملفبمؼبمبمملبؽبّ٨م(طمملن),مو(مطمملد)م.م م
ممممممممموضّٓ ماخؿػمل ّٟماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مؼب موضّ٦ع ماىؼملػملهمل ماٌزملّٓمبرة مبمملظظملضمل ّ٢ماٌمملض ّ٨مخربـبا مظذمل(طمملنم
وأخّ٦اتؾملممل),مصمملظغملّ٦صؿملّ٦نمؼرملرترّ٦نم(ضّٓ)مزمملػّٕةًمأومععملّٓمبرةً,موؼبمػّٔامضممللماظظملّٕاء((:وضّ٦ظّ١مظػملّٕج:ّ٢م
أصؾقوملؽبمطَـؾبّٕؽبمعمملظُ,ّ١مالمصبّ٦زمإالّموأغوملؽبمتّٕؼّٓؾب:مضّٓمطَـؾبّٕؽبمعمملظُ ;ّ١الغقبؾملؼملمملمعبؿملضملـبمملمضّٓمطمملغممل,مصمملظـمملغّ٨م
حمملل مظألوقبل ,موايممللؾب مال متغملّ٦ن مإال مبكملضؼملمملر م"ضّٓ" مأومبكملزؾملمملرػممل))(,)6موأطّٓمعّٔػؾّ٥مػّٔامؼبمعّ٦ضّٝم
)ًُ (1ىظغ  :اللباب في غلل البىاء وؤلاغغاب  , 140/1:ومغني اللبِب , 584:وَمؼ الهىامؼ. 375/1:
)ًُ (2ىظغ  :اإلالغب , 83/1:وشغح الغض ي غلى اليافُت.237/1:
) (3شغح الغض ي غلى اليافُت. 237/1:
) (4ججضًض الىدى ,ص .شىقي طُف.258:
)ًُ (5ىظغ  :إغغاب الجمل وأشباٍ الجمل ,ص .فسغ الضًً كباوة. 147 :
) (6مػاوي اللغآن (الفغاء). 24/1:
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أؼسملممل( ,)2موضّٓ مغؽبلنمل ماظّٕض ّ٨مإظب مابّ٤م
آخّٕ( ,)1موػ ّ٦معّٔػنمل مؾبغلكبنملؽب مإظب مسمملعهمل ماظغملّ٦صؿملني م ـب
دردؿّ٦ؼ(ّ٥ت347:ػذمل) ماظعملّ٦ل ممبؽمل ّٝموضّ٦ع ماٌمملض ّ٨مخربـبا مظذمل(طمملن) معشملػملعملًممل م,وضّٓ ماسرتض مسػملؿملّ٥م
اظّٕضّ٨موردمبهمصفملجمملزموضّ٦عماٌمملضّ٨مخربـبامظذمل(طمملن)معّ٤مدونماذرتاط(ضّٓ)مزمملػّٕةمأومععملّٓمبرةم( .)3م
مممممممموضّٓمسػملَّّ٢مأصقمملبمػّٔامأٌّػنملماذرتارؾملّ٣مػّٔاماظؿعملّٓؼّٕم((مبفملنؽبقب ماظظملضملّ٢ماظّٔيمؼعملّٝمخربـبام
إذامطمملنمعمملض ـبؿملمملمٕمضبؿيملمعضملّ٥مإظبم"طمملنموأخّ٦اتؾملمملم";مِّغمبؾملمملمإمنمملمدخػملوملمسػملّ٧ماىؼملػملهملمظؿّٓلقبمسػملّ٧م
اظّٖعمملن,مصكملذامطمملنماًربمؼضملشملّ٨ماظّٖعمملنمٕمضبؿيملمإظؿملؾملمملموطمملنمذطّٕػمملمصسمل ًػملممل))(,)4مصمملذرتاطم(ضّٓ)م
ضؾّ٢ماٌمملضّ٨مإمنمملمجمملءمعّ٤موجؾملهملمغصملّٕػّ٣مظؿملغملؿلنملماظظملضملّ٢مدالظهملماظؿعملّٕؼنملمعّ٤مايمملل,موتزملؾّّم
عبػملهمل:مطمملنمزؼّٓمضمملم,مإٌّصّ٦ضهملمظّٓؼؾملّ٣مبضملّٓمدخّ٦لم(ضّٓ)مأومتعملّٓؼّٕػمملممبضملؽمل:ّ٧مطمملنمزؼّٓمؼعملّ٦م(,)5م
وػّ٦مرأيمشريمدضؿمل;ّ٠مصػملّ٦مصّّقبمٌَمملمجمملزماظعملّ٦ل:مؼغملّ٦نمزؼّٓمؼعملّ٦مؾب;مإذمإنمبمدالظهملماالدؿعملؾممللمعظملؾملّ٦عهملٌم
عّ٤ماظظملضملّ٢موخربهم(.)6
ممممممممموؼّٕىماظؽملقّ٦ؼّ٦نماظؾزملّٕؼّ٦نمجّ٦ازموضّ٦عماٌمملضّ٨مخربـبامظذمل(طمملنموأخّ٦اتؾملممل)مدومنمملم(ضّٓ)م
زمملػّٕةمأومععملّٓمبرة,مظّ٦رودمذظّ١مؼبماظرملضملّٕمواظؽملـّٕ(,)7مواظغملـّٕةمتؾبفؿملّٖماظعملؿملمملس ,مبّ٢مػّ٨مدظؿملّ٢معّ٤م
أدظؿ ,)8(ّ٥موع ّ٤مأجّ٢مػّٔا مذػنمل ماب ّ٤معمملظ ّ١مإظب مجّ٦ازه مإال مؼب م(صمملر) ,مو(ظؿملّٗ) ,موطّٔظ ّ١مصؿملؼملمملم
تزملّٓقبرهماظؽملظملّ٨م(عمملدام)موأخّ٦اتؾملممل,مصمملذرتطمظّ٦ضّ٦عماٌمملضّ٨مخربـبامظذمل(ظؿملّٗ)مبفملنمؼغملّ٦نمامسؾبؾملمملمضؼملريؽبم
ذفملنٍ( )9م,وٕمؼّٕت ِّٚمأبّ٦محؿملمملنمذظ ّ١م(,)14موػّ٦مسػملّ٧مح;ّ٠مِّنمب مذبّ٨ءؽب مخربم(ظؿملّٗ)مصضملػملًممل معمملضؿملـبمملم

)ً (1ىظغ :اإلاصضع هفؿه. 282/1:
)ًُ (2ىظغ  :اعحشاف الظغب , 1167/3:وَمؼ الهىامؼ. 418/1 :
)ًُ (3ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت , 143/2:والجملت الخبرًت في ههج البالغت , 182:ولم أحض عأي ابً صعؾخىٍه َظا
في اإلاؼبىع مً هخبه.
ُ
) (4شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع) , 380/1:وٍىظغ َ :مؼ الهىامؼ. 418/1 :
)ًُ (5ىظغ  :شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع) , 380/1:وَمؼ الهىامؼ , 418/1 :والىدىٍىن واللغآن. 38:
)ًُ (6ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت.143/2 :
)ًُ (7ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) , 367/1:وشغح الغض ي غلى اليافُت ,143/2:وَمؼ الهىامؼ. 418/1:
)ًُ (8ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت ,143/2:والخظًُل والخىمُل ,189/9:و َمؼ الهىامؼ. 326/2:
)ًُ )9ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) 367 , 344/1:ـ.368
)ًُ (10ىظغ  :اعحشاف الظغب. 1167/3 :
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ذبّٕدـبامعّ٤م(ضّٓ)مثمملبوملفب مؼبمظطملهملماظضملّٕبمذضملّٕػمملموغـّٕػممل,موعؽملّ٥مؼبمغزملّ٦صمغؾمليملماظؾالشهمل;مإذمضممللم
اإلعمملم(:)م((ظَؿملِسَمطُلٗمعَنِم َرعَىمأَصَابَ))()1م .م
مممممممموأخّٔمبّٕأيماظؾزملّٕؼنيمؼبمسّٓمماذرتاطم(ضّٓ)مؼبمخربم(طمملن)مأبّ٦محؿملمملنماؼسملـبممل,مجمملءمذظّ١ممممم
ؼبمعضملّٕضمتظمللريهمظعملّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯘ ﯢ ﯣ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯝ ﯞ

ﭼ

ػدّ٦رةماظؽمللمملء معّ٤ماآلؼهمل43:ؼ :م((ؼب مضّ٦ظ:ّ٥مأو مجمملء ,مأو مالعلؿ ّ٣مدظؿمل ّ٢مسػمل ّ٧مجّ٦از موضّ٦ع ماٌمملضّ٨م
خربـبامظذمل"طمملن"معّ٤مشريم(ضّٓ),موادقبسمملءمإضؼملمملرػمملمتغملػملّٟمخالصًمملمظػملغملّ٦صؿملنيمظضملشملظملؾملمملمسػملّ٧مخربم"طمملن"م
أؼسملمملم( .)3م
واٌضملشملّ٦فؾبمسػملّ٧ماًربِمخؾؽبّٕ))(,)2موسبمملمػّٔاماٌؽملقّ٧مسػملؼملمملءمآخّٕونم ـب
مممممممموضّٓماحؿيملماجملّ٦قبزونمظّٔظّ١مجبؼملػملهملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظؽملقّ٦ؼهمل ,مصؼملّ٤ماظعملّٕآنماظغملّٕؼ )4(ّ٣مضّ٦ظّ٥م
تضملمملظب :ﭽ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ػدّ٦رةمؼّ٦دّٟمعّ٤ماآلؼهمل26:ؼ.م م

مممممؼؿسملّّممممملمتعملّٓقبممذطّٕهمرجقمملنمعّٔػنملماظؾزملّٕؼنيموابّ٤معمملظ;ّ١مِّنمبماظرملّ٦اػّٓماظيتمجمملءتم
ذبّٕمبدةً معّ٤م(ضّٓ) مطـريةمؼب ماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مواظرملضملّٕ,موبؾملّٔامؼصملؾملّٕ مأنمب معّٔػنملماٌمملغضملني مربفّ٦جم
أؼسملممل; مإذمبمملإلعغملمملنمغبػملّ٥مسػملّ٧ماٌمملضّ٨مبضملّٓ(طمملن)مؼبمصؿملطملهملم(عمملمأصضملػمل)ّ٥ماظّٓاظهملم
بمملظلؼملمملعمواظعملؿملمملس م ـب
سػملّ٧ماظؿضملفنمل مؼبمسب:ّ٦معممل مطمملنؽب مأحلّ٤ؽب مزؼّٓـبا,مواظعملّ٦لمبّٖؼمملدةم(طمملن) مؼبمػّٔاماٌّ٦ضّٝمالمؼؾبؾشملكبّ٢ؾبم
االدؿّٓاللمبّ٥م()5م .م
ممممممممممواظرملّ٦اػّٓ مسػمل ّ٧مػّٔه ماٌلفملظهمل مؼب مغؾمليمل ماظؾالشهمل مطـرية ,معؽملؾملممل معممل مجمملء مؼب مطؿمملبلب مظّ٥م
()إظب مبضمل ّٚمسؼملقبمملظَ((:ّ٥أعٖا م َب ِضملدُ مصَ َعملدِ م َب َػملطملَؽملٔي مسَؽملِكَ مَأ ِعرْ مإِنِ مطُؽملِتَ م َص َضملػملْ َؿهُ مصَ َعملدِ مأَ ِدكَشملْتَ مرَبٖكَم
خزَؼِتَمَأعَاغَؿَكَ))( .)6م
وَسَزملَؿملِتَم ِإعَاعَكَموَم َأ ِ
ممممممممماظرملمملػّٓ مصؿمل ّ٥مضّ٦ظ :)(ّ٥م( ِإنؿب م ُطؽملؿبوملؽب مص ؽبَضملػملْؿؽبّ٥ؾب) ,مصذمل(طمملن) موامس ّ٥مضؼملري ماظّٕص(ّٝاظؿمملء),م
واىؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملماٌزملّٓمبرةمبمملظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨ماجملّٕمبدمع(ّ٤ضّٓ)مظظملصملًمملموتعملّٓؼّٕـبامؼبمربّ٢مغزملنملمخرب,مم
وإمنمملمحغملؼملوملؾبمبضملّٓممتعملّٓؼّٕػمملمػؾملؽملمملمادؿؽملمملدـبامإظبماٌضملؽملّ٧ماظّٔيمتقملدؼّ٥موػّ٦متعملّٕؼنملماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨معّ٤م
) (1شغح (اإلاػتزلي) . 113/16:
) (2البدغ اإلادُؽُ , 654/3:وٍىظغ  :اعحشاف الظغب. 1167/3:
)ًُ (3ىظغ  :الضع اإلاصىن , 608/4:واللباب في غلىم الىخاب , 117/8:وَمؼ الهىامؼ. 417/1:
)ًُ (4ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت ,143-142/2:وَمؼ الهىامؼ , 417/1:والىدىٍىن واللغآن. 39:
)ًُ (5ىظغ :الىدىٍىن واللغآن. 39:
) (6شغح (اإلاػتزلي) . 164/16:
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ايممللموػّٔامعؿضملّٔقبرمؼبماظؽمل;ّٙمإذماإلعمملم()ؼبمعضملّٕضمدؽبّ٦قماتؾملمملعمملتمخبؿملمملغهملماِّعمملغهملموصؽبػملَؿؿبّ٥م
سّ٤مػّٔاماظضملمملع,ّ٢مصمملظغملالممسّ٤موضمملئّٝمجّٕتمؼبماٌمملض ,ّ٨موهلّٔامٕمؼفملتكب مبذمل(ضّٓ);ِّغؾملمملمتعملّٕىببم
ايّٓث مع ّ٤مايمملل ,مػّٔا مصسملػملًممل مس ّ٤مأغمبؾملممل محّٕف مهعملؿمل ّ٠موتّ٦طؿملّٓ مظػملؼملمملض ,)1(ّ٨موػّٔا ماٌضملؽمل ّ٧مالم
ؼؿظملّ٠مودؿملمملقماظؽمل,ّٙمصمملإلعمملممؼّٕؼّٓماظؿقعملّ٠معّ٤ماتقبؾملمملممضّٓمؼزملّٓقموضّٓمال,مصغملؿملّٟمؼقملطخملّٓمعمملمٕم
ؼـؾؾبوملمأومؼؿقعملَّّ٠؟م م
ممممممموظضملّ٢قب معمملمؼقملطخملّٓمعمملمذػؾوملؾب مإظؿملّ٥مػّ٦معسملّ٨ماظرملّٕطمؼبمػّٔاماظؽملّٙمسػملّ٧محنيمأنؽبقبماظؽملقّ٦ؼنيم
ؼؽملغملّٕونمذظّ١موميؽملضملّ٦غ,)2(ّ٥مصفملداةماظرملّٕطمسؽملّٓػّ٣متؾبقؿملّ٢مزعّ٤ماٌمملضّ٨مبضملّٓػمملمإظبماٌلؿعملؾ,ّ٢مشريمأنمبم
ػّٔامايغملّ٣مالمؼؽمللفّ٣مواٌضملؽملّ٧ماٌؿقزملىبّ٢معّ٤مزّٕوفماظعملّ٦لمؼبمػّٔاماظؽمل,ّٙمصؼملضملؽملّ٧ماٌسملّ٨مثمملبوملم
صؿملّ٥مالمميغملّ٤متفملوؼػملّ٥مأومتعملّٓؼّٕه,موهلّٔا مذػنمل ماٌربمبدمإظبمإجمملزة مذظّ١مبرملّٕطمذبّ٨ءم(طمملن)مبضملّٓم
ػملّ٧معسملؿملىبؾملمملمظظملصملًمملموعضملؽملـبّ٧معلؿؽملّٓـبامبّٔظّ١مإظبمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
اِّداة;مإذمإغمبؾملمملمتؾعملّ٧مس ؾب
ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﭼ ػدّ٦رةماٌمملئّٓة معّ٤ماآلؼهمل116:ؼ م(,)3موبؾملّٔامؼغملّ٦نمػّٔاماظؽملّٙنب مدظؿملػملًمملمسػملّ٧م

جّ٦از معؾبسمل ّ٨ماظرملّٕط مظظملصملًممل موعضملؽملـب ;ّ٧مصمملظّٖع ّ٤ماظرملّٕر ّ٨مال متظملّٕض ّ٥ماِّداة موال مصضمل ّ٢ماظرملّٕط م ,مبّ٢م
اظظملؿملزملّ٢مؼبمذظّ١ماظلؿملمملقمواظعملّٕائّ٤ماحملؿملشملهملمبمملظؽمل .)4(ّٙم
وعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمأؼسملـبمملمضّ٦ظّ٥م( )مزبّ٦ىبصًمملمأػّ٢ؽب ماظؽملؾملّٕوان:م(( َضدِ مرَ ٖوحَتِ م ٔبغملُمُ ماَظدٖارُ موَم
قغملُو َعةٔم َصأَبَؿملِؿُمِم َسػملَيٖمإِبَاءَم َا ْظ ُؼملكَاظٔ ٔظملنيَ))(.)5
ٔاحِؿَ َؾ َػملغملُمُمَا ْظؼملٔ ْعملدَارُموَ َضدِمطُؽملِتُمغَؾملَؿملِ ُؿغملُمِمسَنِم َػذٔهٔم َا ْظ ُ
ممربّ٢ماظرملمملػّٓم(طؽملوملمغؾملؿملؿغمل )ّ٣مواظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨مالمضبؿمملجمػؽملممل مإظبم(ضّٓ)معؾبسملؼملؽبّٕةم;مصمملإلعمملمم
ؼبمعضملّٕضمإغّٔارماًّ٦ارجمؼبماظؽملؾملّٕوانموهّٔرؼؾمل,ّ٣مبضملّٓمأنؿبمغؾملمملػّ٣مسّ٤مضؾّ٦لماظؿقغملؿملّ٣مؼبمصظملّنيم
)ً (1ىظغ  :الجنى الضاوي , 255:ومغني اللبِب 826 :ـ ـ ـ ـ . 829
)ًُ (2ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى , 190/2:وشغح الدؿهُل(ابً مالً) ,93-92/4 :واعحشاف الظغب. 1887/4:
)ًُ (3ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى , 190/2:وشغح الدؿهُل(ابً مالً) ,92/4:واعحشاف الظغب ,1878/4:وشفاء الػلُل
في إًظاح الدؿهُل ,الؿلؿُلي ,صعاؾت وجدلُم :ص .الشغٍف غبض هللا غلي الحؿُني , 967/3:ولم أحض عأي اإلابرص َظا
في هخابه اإلاؼبىع.
)ًُ (4ىظغ  :اللغت الػغبُت مػىاَا ومبىاَا ,ص .جمام خؿان  , 105 :والؼمً واللغت,د .مالك يوسف املطلبي. 81 - 80 :
.
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
) (5شغح (اإلاػتزلي)(( . 265/2 :ػى َخه ,أي جىَه وطَب به َ ُهىا وَ ُهىا ,فخؼى َح في البالص ,إطا عمى بىفؿه َهىا وَهىا.
وجؼاو َخ ْذ بهم َ
َ
الىىي ,أي جغ َام ْذ))  .الصحاح( 389/1 :ػىح)  ,وٍىظغ  :شغح (البدغاوي) . 91/2:اخخبلىم:
وَهىا.
أوكػىم في خبالت الصائضً ,لاٌ :اخخبل الصُض إطا صاصٍ بالحبالتًُ .ىظغ :معجم ملاًِـ اللغت( 131/2:خبل) .
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ظغملؽملؾمل ّ٣مرصسملّ٦ا مضّ٦ظ ,)1(ّ٥مصمملٌضملؽمل ّ٧مضمملئ ّ٣مسػمل ّ٧مبؿملمملن محّٓؽبثلب مؼب ماٌمملض ّ٨موػ ّ٦معممل موض ّٝمؼب مصكب ّظملنيم
دؽملهمل(37ػذمل).م م
وعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمأؼسملممل مضّ٦ظّ٥م( )مظرملؾبّٕؽبؼؿبّّ ماظعملمملض:)2(ّ٨م((صَاغِ ُصملرِمؼَام ُذرَؼِحُمالَم َتغملُونُمابِ َؿضملِتَم
ـب
م
ػذٔهٔماظدٖارَمعٔنِمشَ ِؿملرِمعَاظٔكَ,مأَوِمغَ َعملدِتَماظَّـؼملَنَمعٔنِمشَ ِؿملرِمحَ َالظٔكَ!م َص ِإذَامأَغِتَمضدِمخَ ٔلرِتَمدَارَماظدٗغِؿملَام
خرَة)) م( .)3مصمملظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨م(ابؿضملومل)موضّٝمػّ٦موصمملسػملّ٥موعظملضملّ٦ظّ٥مخربـبامظذمل(طمملن)موػ ّ٦مطؼملمملم
َودَارَما ْال ٔ
مملمأؼسملممل;مِّنمب ماًربمؼبمدؿملمملقماالحؿؼملمملل,مسػملّ٧محنيم
تّٕىمذبّٕدـبامعّ٤م(ضّٓ)موالمعّ٦جكبنملؽب مظؿعملّٓؼّٕػ ـب
أنمبم(ضّٓ)متّٓلنبمسػملّ٧ماظؿقعملؿملّ٠مواظؿّ٦طؿملّٓ .م
مممممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ مسػمل ّ٧مػّٔه ماٌلفملظهمل مأؼسملـبممل مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب مخشملؾهمل مظ ّ٥مبضملّٓ ماتقبؾملمملع ّ٥مبعملؿّ٢م
اًػملؿملظملهملمسـؼملمملن:م(( َوإِنِمطَاغُوام َوظُوهُمدُوغٔيم َصؼملَاماَظؿٖ ٔؾ َضملةُم ِإالَّمسٔ ِؽملدَػُمِ))( .)4م
ممممموربّ٢ماظرملمملػّٓمػ ّ٦م(طمملغّ٦اموظّ٦ه )...مإذمتزملّٓقبرتماىؼملػملهمل مبمملظظملضملّ٢ماٌمملض,ّ٨موػّ٨مؼبمربّ٢م
غزملنملمخربمظذمل(طمملن),موػّ٨مذبّٕدةمعّ٤م(ضّٓ) .م
مأؼسملممل مضّ٦ظ ّ٥م( )ؼب مخشملؾهمل مظ ّ٥مٌممل مبؾبّ٦ؼكبّٝؽب مبمملٌّٓؼؽملهملَ ((:وظَؿملَلِؾٔعملَنٖ مدَابٔعملُونَ مطَاغُوام
مممممموعـػمل ّ٥ـب
ضَ ٖزملرُوا,م َوظَؿملُعملَ ٚزملرَنٖمدَؾٖاضُونَمطَاغُوامدَؾَعملُوا))( .)5م
ممممممموبؾملّٔامؼؿسملّّمأ مبنماظلؿملمملقمػّ٦مايمملطّ٣مؼبمعلفملظهملماضرتانماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨ماظّ٦اضّٝمخربـبامظذمل(طمملنم
وأخّ٦اتؾملممل) مبذمل(ضّٓ) مع ّ٤مسّٓع ,ّ٥مواذرتاط مذظ ّ١مظظملصملًممل مأو متعملّٓؼّٕـبا معممل مال متقملؼىبّٓه اظرملّ٦اػّٓ ماظغملـريةم
اظّ٦اردةمؼبماظؽملؾمليملم–مصسملػملًمملمسّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظعملّٕآغؿملهملمواظرملضملّٕؼهملم–موػّٔهماظرملّ٦اػّٓمالمتؾبّٕدمعمملداعوملؿبمعّ٤م

)ً (1ىظغ  :شغح (اإلاىؾىي) . 284/1 :
ُ
)َ )9ى ش َغٍْذ بً الحاعر بً كِـ بً الجهم الىىضي ,أبى أمُت ,مً أشهغ اللظاة الفلهاء في صضع ؤلاؾالم .أصله
مً الُمً وَى ممً أؾلم في خُاة الىبي مدمض ( )ولم ًَغ ٍَُ ,
ولي كظاء اليىفت في ػمً الخلُفت غمغ وغشمان وؤلامام
وأكغ غلي (ُ )ش َغ ا
غلي( )ومػاوٍت ,كاٌ ابً أبي الحضًضّ :
ٍدا غلى اللظاء مؼ مسالفخه له في مؿائل هشحرة في الفله
ا ّ
َ ا
ّ
مظوىعة في هخب الفلهاءُ ,
مىمىا؟ فلاٌ :وػم ,بالؼاغىث ,وافغا بالله حػالى,
الحجاج الشلفي :أوان
وؾ ِئل شغٍذ غً
ا
ُ
واؾخػفى في أًام الحجاج ,فأغفاٍ ؾىت (َ 77ـ)  ,له باع في ألاصب والشػغ .وغمغ ػىٍال وجىفي ؾىت(.)ٌ78
ًىظغ:الؼبلاث الىبري 182/6:ـ ـ ,194وشغح (اإلاػتزلي) ,28/14:وألاغالم. 161/3:
)(3شغح (اإلاػتزلي) . 27/14:
)(4اإلاصضع هفؿه. 303/1 :
) (5اإلاصضع هفؿه. 272/1 :

الباب ألاوٌ...........................................

20

ما مىػه أغلب الىدىٍحن ووعص في هالم ؤلامام

سزملّٕماالحؿفمملج,مثّ٣مإنؽبقبماظّٔػمملبمإظبمتعملّٓؼّٕمطّ٢ىبمػّٔهماظرملّ٦اػّٓممممملمالمميغملّ٤مضؾّ٦ظّ٥محبممللم,مزؼمملدةم
سػملّ٧مأغمبّ٥مؼؾّٓومعؿغملػملظملًمملموعؿضملّٔرـبامأحؿملمملغـبممل,مصسملػملًمملمسّ٤ماِّصّ٢مسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمؼبماظطملمملظنمل .م
ممممممموادؿؽملمملدـبا مإظبمطّ٢ىب معمملمتعملّٓمبم مصبنملمتضملّٓؼ ّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملظعملّ٦ل:مجيوزموضوعمادلاضيم
خربّا مظذمل(طان) مبال م(ضد) مزاػرةً مأو مععملدٖرةً مظورود مذظك مطـريّا ميف مغؾملج ماظؾالشة ,مصسملػملًا مسنم
اظعملرآنماظغملرؼم مو مطالمماظضملربمذضملرّاموغـرّام,مطؼملامجيوزمذظكميفم(ظؿملس)مخالصًامظؿعملؿملؿملدمابنم
عاظك.م م
ادلسأنخ انثبَيخ :جىاس إجزاء انفعم (عد) جمزي انظٍ:

مممممممم(زّ٤موأخّ٦اتؾملممل)معّ٤ماظؽملّ٦ادّْماظظملضملػملؿملهملماظيتمتؾمملذّٕماىؼملػملهملماإلمسؿملهمل,موػّ٨مذبؼملّ٦سهملمعّ٤م
اِّصضملمملل متّٓخ ّ٢مسػمل ّ٧ماٌؾؿّٓإ مواًرب مصؿؽملزملؾؾملؼملممل معظملضملّ٦ظني مهلممل ,موتؽملعملل ّ٣مسػمل ّ٧مضلؼملني :مأصضملممللم

اظعملػملّ٦بموأصضملممللماظؿقّ٦ؼ,)1(ّ٢موٌرملمملبؾملهملمبضملّٚماِّصضملممللمأصضملممللؽبماظصملّ٤معضملؽملـبّ٧موسؼمل ًػملمملمحؾب كبؼملػملَوملؿبمسػملؿملؾملمملمؼبم
غزملنملماٌظملضملّ٦ظني,عّ٤مذظّ١ماظظملضملّ٢م(سّٓمب),موػّ٦مصضملّ٢مضّٓماخؿػملّٟماظؽملقّ٦ؼّ٦نمؼبمحؽبؼملػملّ٥مسػملّ٧معضملؽملّ٧م
اظصملّ٤مسػملّ٧معّٔاػنملموآراءم .م
صعملّٓ مأغغملّٕؽب ماب ّ٤مسزملظملّ٦ر مإجّٕاءه مذبّٕى ماظصمل ,)2(ّ٤موتمملبضمل ّ٥مسػمل ّ٧مػّٔا مأب ّ٦محؿملمملن(,)3م
وغلنملماظلؿملّ٦رّ٨مػّٔاماٌؽملّٝمإظبمأطـّٕماظؽملقّ٦ؼني()4م .م
ممممممممموؼّٕى مابّ٤ؾب معمملظ ّ١مأنمب مإجّٕاء ماظظملضمل ّ٢م(سّٓمب) مذبّٕى ماظصمل ّ٤مطـريفب مؼب مظطملهمل ماظضملّٕب مإال مأنمبم
اظؽملقّ٦ؼنيمأشظملػملّ٦اماظؿزملّٕؼّّمب,ّ٥مصعملمملل:م((وإجّٕاءم"سّٓمبم"مذبّٕىم"ز"ّ٤معضملؽملّ٧موسؼملػملًمملممممملمأشظملػملّ٥م
ربؿفممل مظّٔظ ّ١مبرملّ٦اػّٓ مع ّ٤مايّٓؼىمل ماظؽملؾّ٦يم
أطـّٕ ماظؽملقّ٦ؼني موػ ّ٦مطـري مؼب مطالم ماظضملّٕب))( ,)5ـب
اظرملّٕؼّٟمواظرملضملّٕماظضملّٕب,ّ٨مصؼملّ٤مايّٓؼىملمعمملمرؾبويمسّ٤مبضملّٚماظزملقمملبهمل((:جمملءمجربؼ ّ٢م" "مإظبم
اظؽمليبم()مصعملمملل:معمملمتضملّٓقبونمأػّ٢مبّٓرمصؿملغمل,ّ٣مضمملل:معّ٤مأصسملّ٢ماٌلػملؼملني))()6م .م

)ًُ (1ىظغ  :اعحشاف الظغب  2097/4:ـ ـ ـ , 2098وشغح ابً غلُل.28/2:
)ًُ (2ىظغ  :شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع) . 376/1:
)ًُ (3ىظغ  :اعحشاف الظغب . 2099/4:
)ًُ (4ىظغ َ:مؼ الهىامؼ . 537/1:
) (5شىاَض الخىطُذُ , 183:وٍىظغ  :شغح اليافُت الشافُت , 545/2:والاؾخلغاء الىاكص. 367:
) (6صحُذ البساعي  , )3992( 80/5:وٍىظغ :شىاَض الخىطُذ183:
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ممممممموأعمملماظرملّ٦اػّٓماظرملضملّٕؼهملمصؼملؽملؾملمملمضّ٦لماظؽملضملؼملمملنمبّ٤مبرملريماِّغزملمملري()1م:مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼ م
مممممممممممممممصالمتَ ِضمل ُددٔمادلوىلمذَرؼغملَكميفماظطملٔؽملىمممموظغمل ٖؽملؼملامادلوىلمذرؼغملُكميفماظضملُ ِد ِم م
وعـػملّ٥مضّ٦لماظرملمملسّٕمأبّ٨مدوادماإلؼمملدي(:)2مػعّ٤ماًظملؿملّٟؼ م
الَمأَ ُسدٗماإلِضْؿَارَم ُس ِدعّام َو َظغملٔنِممممممممممممصَ ْعملدُمعَنِم َضدِم ُرزِئؿُهماإلِ ِسدَامُ م
مممممهلّٔا مصال محفهمل مٌ ّ٤معؽمل ّٝمورود م(سّٓمب) ممبضملؽمل ّ٧ماظصمل ,ّ٤موع ّ٤مػؽملممل مذػنمل ماظغملّ٦صؿملّ٦ن موبضملّٚم
اظؾزملّٕؼني مإظب مإجمملزة مادؿضملؼملمملظ ّ٥مؼب مػّٔا ماٌضملؽمل ,)3(ّ٧مومم ّ٤مأؼقبّٓ مػّٔا مأٌّػنمل ماب ّ٤مػرملمملمم
اظػملكؼمل(ّ٨ت577:ػذمل)( ,)4مطؼملممل مصّٕمبح مب ّ٥ماظّٕض ,)5(ّ٨موابّ٤ؾب ماب ّ٨ماظّٕبؿمل(ّٝت688:ػذمل)( ,)6موابّ٤م
ػرملمملم(,)7موابّ٤مسعملؿمل,)8(ّ٢مواخؿمملرهمآخّٕون()9م.
ممممممموضّٓمتفملومبلماٌمملغضملّ٦نمػّٔهماظرملّ٦اػّٓمسػملّ٧مإرادةمايممللم,مصعملّٓمذػنملمابّ٤ؾب مسزملظملّ٦ر مإظبمأقبغّ٥مالم
وجّ٥مٌضملؽملّ٧ماظصملّ٤مؼبم(سّٓمب)مؼبمعـّ٢مضّ٦هل:ّ٣مسّٓدتمزؼّٓـبامسممل ًٌمملم;مِّ مبنم(سمملًٌممل)محممللفبم;مِّنمبماظؿؽملغملريم
الزمفبمصؿملؾملمملمصالمؼؾبعملمملل:مسّٓدتؾبمزؼّٓـباماظضملمملٕ()14م,موػّ٦متفملوؼّ٢مبضملؿملّٓمؼّٕصسملّ٥ماٌضملؽملّ٧مأومؼؾبسملضملظمل)11(ّ٥م .م
ممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملالمماظضملؽبػملَّ٦يماٌؾمملركمضّ٦ظّ٥م()مؼبموصّٟماظّٖعمملن:م((أَؼٗؾملَام
اَظؽملٖاسُ مإِغٖا م َضدِ مأَصِ َؾقِؽملَا مصٔي مدَ ِػرٍ مسَؽملُودٕ م َو َزعَنٍ مذَدؼدٕ م ُؼ َضملدٗ مصٔؿملهٔ مَا ْظ ُؼملقِلٔنُ معُلٔؿملؽّا موَ َؼ ِزدَادُ ماَظصملَّاظٔمُم
صٔؿملهٔمسُؿُو٘ا))()12م .م

)ًُ (1ىظغ :شىاَض الخىطُذ ,183:وزؼاهت ألاصب .57/3:والبِذ في شػغٍّ ,
خلله وكضم له :صً .ديى الجبىعي . 140:
)ًُ (2ىظغ :شغح الدؿهُل(ابً مالً) ,77/2:وزؼاهت ألاصب .57-56/3:والبِذ في صًىاهه ,حمػه وخلله :أهىاع مدمىص
الصالخي,وص .أخمض َاشم الؿامغائي. 163:
)ًُ (3ىظغ  :اعحشاف االظغب , 2099/4:وَمؼ الهىامؼ. 537/1:
)ًُ (4ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت. 545/2:
)ًُ (5ىظغ  :شغح الغض ي غلى اليافُت. 151/4:
)ًُ (6ىظغ  :البؿُؽ في شغح حمل الؼحاجي ,جدلُم وصعاؾت:ص .غُاص بً غُض الشبُتي. 434/1:
)ًُ (7ىظغ  :جسلُص الشىاَض وجلخُص الفىائض ,ابً َشام ,جدلُم وحػلُم :ص .غباؽ مصؼفى الصالخي. 431:
)ًُ (8ىظغ :اإلاؿاغض. 355/1:
)ًُ (9ىظغ  :شفاء الػلُل , 391-390/1:وشغح الخصغٍذ , 361-360/1:وَمؼ الهىامؼ . 537/1:
)ًُ (10ىظغ  :شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع)  , 302- 301/1:وجسلُص الشىاَض  , 431:وزؼاهت ألاصب. 57-56/3:
)ًُ (11ىظغ  :جسلُص الشىاَض  , 431:وزؼاهت ألاصب . 57-56/3:
) (12شغح (اإلاػتزلي) . 174/2:
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مممممممممممطالعّ٥م( )مؼبموصّٟمجؽبّ٦رمزعمملغكبّ٥موعمملمحّ٢مبمصؿملّ٥معّ٤ماٌظملمملدّٓمواظرملّٕورمصسملػملًمملمسّ٤مدّ٦ءم
اظصملّ٤ماظّٔيمادؿّ٦ظب مسػملّ٧مسعملّ٦لماظؽملمملسمودػملّ٦طؾملّ٣مورؾمملئضملؾمل ;ّ٣مظّٔامػّ٣مؼضملؿعملّٓونمبفمل مبن ماظؾمملسىملمسػملّ٧م
طّ٢ىب مسؼمل ّ٢محل ّ٤مػ ّ٦ماظّٕؼمملء مأو ماظلنبؼملضملهمل مأو ماًّ٦ف موسب ّ٦مذظ ّ١مع ّ٤ماُِّعّ٦ر ماظؽملمملذؽهمل مع ّ٤مدّ٦ءم
اظصمل ;)1(ّ٤مهلّٔامصمملدؿضملؼملممللماظظملضملّ٢م(سّٓمب)مجمملءمعؽمللفؼملـبمملموعمملمؼضملؿعملّٓه مػقملالءماظؽملمملسمؼبمذظّ١ماظّٖعمملنم,م
والمذبممللمظّٕصّٚمعضملؽملّ٧ماظصملّ٤مؼبمػّٔاماظظملضملّ٢مأومإغغملمملرهم .م
مممممممممصؿملؼملممل متعملّٓمبم معّ٤مغزملّ٦صمتؾؿملقبّ٤مأ قبن ماظظملضملّ٢م(سّٓمب)معّ٤ماِّصضملممللماظيتمتؽملزملنملمعظملضملّ٦ظنيمططملريهم
عّ٤مأصضملممللماظعملػملّ٦بمادؿؽملمملدـبا مإظبماظؽملزملّ٦صماظػملطملّ٦ؼهملماظظملزملؿملقهملماٌقملؼىبّٓةمهلّٔا,موعّ٤مأجّ٢مػّٔ مصالبّٓم
عّ٤متعملّٓؼّ٣متضملّٓؼّ٢مسػملّ٧ماظعملمملسّٓةممبمملمؼفملت:ّ٨مجيوزمإجراءماظظملضمللم(سدٖ)مجمرىماظصملنماحؿغملاعّامإىلم
غؾملجماظؾالشةموإىلمادلوروثماظػملطملويماظظملزملؿملحماحملؿجمبهمعنماظرملضملرمواظؽملـر .م
ً
ادلسأنخ انثبنثخ :جىاس وقىع انفعم ادلبضي ادلثجت اجملزد يٍ (قد) حبال:

ؾبؼعمللىبّ٣ؾب مسػملؼملمملء ماظضملّٕبؿملهمل مايممللؽب مأضل ـبمملعممل مطـرية مبمملسؿؾمملرات معؿضملّٓدة ,مع ّ٤مذظ ّ١متعمللؿملؼملؾملمملم

حبلنمل ماإلصّٕاد مواىؼملػملهمل ,مصؾمل ّ٨ممبّ٦جنمل مػّٔه ماظسملمملبشملهمل متؽملعملل ّ٣مسػمل ّ٧مايمملل ماٌظملّٕدة موايممللم
اىؼملػملهملموذؾّ٥ماىؼملػملهمل .م
مممممممأعمملمإذامطمملغوملمايممللمعبػملهملمصؾملّ٨مإعمملمإمسؿملهملمأومصضملػملؿملهمل,موضّٓمذطّٕماظؽملقّ٦ؼّ٦نمذّٕورؾملمملمؼبم
طّ٢محمملظهمل ,موضّٓمأجمملزوامذبّ٨ءمايممللمعبػملهملً مصضملػملؿملهملمصضملػملُؾملمملمعمملضٍ مشريمأغمبؾملّ٣ماخؿػملظملّ٦امؼبمعلفملظهملم
اضرتاغؾملمملمبذمل(ضّٓ),مصؼملؽملؾملّ٣معّ٤مأوجنملماضرتاغؾملمملمبؾملمملمؼبمحممللماإلثؾمملتموعؽملؾملّ٣معّ٤مأجمملز .م
مممممممصعملّٓماذرتطمعبمملسهملمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمؼبماىؼملػملهملماٌمملضّ٦ؼهملماظّ٦اضضملهملمحمملظًمملمأنؿب متعملرتنمبذمل(ضّٓ)م,م
عصملؾملّٕةً مأو معسملؼملّٕةً ,موظضملّ٢مب ماظظملّٕقباء مؼعمل ّٟمؼب مععملّٓعؿؾمل ّ٣م ,مصعملّٓ مأسّٕبؽب مس ّ٤مرأؼكب ّ٥موػ ّ٦مؼّ٦ج ّ٥مضّ٦ظّ٥م
تؾمملرك موتضملمملظب :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﭼ ػدّ٦رةماظؾعملّٕة معّ٤ماآلؼهمل28:ؼ م,مصعملمملل:م(( ماٌضملؽمل ّ٧مذملم

وآ مأسػمل ّ٣مذمل موضّٓ مطؽملؿ ,ّ٣موظّ٦ال مإضؼملمملر م"ضّٓ"مٕ مصبّٖ معـػمل ّ٥مؼب ماظغملالم))(,)2موأطّٓمعّٔػؾؽبّ٥مػّٔامؼبم
أؼسملممل( .)3م
عّ٦ضّٝمآخّٕم ـب
)ً (1ىظغ  :منهاج البراغت(الخىئي) 51/4:
) (2مػاوي اللغآن(الفغاء).24/1:
)ًُ (3ىظغ :اإلاصضع هفؿه. 282/1:
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م
ممممممموضّٓمدمملرمسػملّ٧مػّٔامأٌّػنملمعبّٝفبمعّ٤مسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهمل,ممعؽملؾملّ٣ماٌربمبدم()1مواظّٖجقبمملج(,)2موابّ٤م
اظلّٕاج()3م,وابّ٤مجين(,)4واظّٖزبرملّٕي(,)5وآخّٕون()6م .م
مممممموضّٓماحؿيملقبماٌمملغضملّ٦نمٌّٔػؾكبؾملّ٣مبفملنمب مايممللؽب موصّٟفب مظػملؾملؿملفملةمايمملضّٕة,مواٌمملضّ٨مؼّٓلنب مسػملّ٧معمملم
اغعملشملّٝموعسملّ٧مصػملؿملّٗ معؽملمملدؾـبممل موضّ٦سؾب ّ٥مؼبماظّٓالظهملمسػملّ٧مايمملل م;ظّٔاماذرترّ٦اموجّ٦دم(ضّٓ)مزمملػّٕةً مأوم
ععملّٓمبرةً;مِّغؾملمملمتعملّٕىببماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨معّ٤مايمملل( .)7م
وضّٓمغلكبنملؽبمإظبماِّخظملّ٘ماظعملّ٦لمجبّ٦ازمسّٓمماالضرتان(,)8مطؼملمملمغؾبلنملماظعملّ٦لمبّٔظّ١مإظبمسمملعهملم
مممممممم ؾب
سمملعهمل ماظغملّ٦صؿملني مسّٓا ماظظملّٕاء( ,)9موػّٔا معممل مدّ٦قبغ مِّب ّ٨ماظربطمملت ماِّغؾمملري مدرادهمل مذظ ّ١مطؼمللفملظهملم
خالصؿملهملمبنيمآٌّردؿنيم( .)14م
مممممممموضّٓمحعملَّّ٠مأَحّٓؾب ماظؾمملحـنيمؼبمصكبقهملمتػملّ١ماظؽمللؾهملمصكػمل ّٙمإظبمأنمب ماظغملّ٦صؿملنيمالمطبؿػملظملّ٦نم
سؼملمملمرآهماظؾزملّٕؼّ٦نمؼبمػّٔهماٌلفملظهمل,مصؾملّ٣مؼؾبّ٦جكبؾّ٦ن(ضّٓ)مزمملػّٕةًمأومعسملؼملّٕةً(,)11موأنمبمرأيؽبماِّخظملّ٘م
عؾبف ؽبؼملػملًمملمٕمؼؾبظملؾملّ٣معؽملّ٥ماىّ٦از;مإذموجمبّ٥مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ ﭼ ػدّ٦رةماظؽمللمملءمعّ٤م
اآلؼهمل94:ؼ,صعملمملل :م(( م"حزملّٕةً" ماد ّ٣مغزملؾؿ ّ٥مسػمل ّ٧مايمملل ,مو"حزملّٕت" م"صضملػملومل" موبؾملممل مغعملّٕأم
))()12م .م
)ًُ (1ىظغ  :اإلالخظب. 123/4:
)ًُ (2ىظغ  :مػاوي اللغآن وإغغابه. 89/2:
)ًُ (3ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى. 255-254/1:
وآزغًٍ.250/1:
)ًُ (4ىظغ  :اإلاددؿب في جبُحن وحىٍ شىاط اللغاءاث وؤلاًظاح غنها ,جذ :غلي الىجضي هاصف
ِ
)ًُ (5ىظغ  :الىشاف.547/1:
)ًُ (6ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف(252/1:اإلاؿألت  , )32وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 67/2:وَمؼ
الهىامؼ , 326/2:وأزغ اللغاءاث اللغآهُت في الضعاؾاث الىدىٍت ,ص .غبض الػاٌ ؾالم مىغم. 59:
)ًُ (7ىظغ :اإلالخظب ,123/4:وغلل الىدى ,564:وؤلاهصاف في مؿائل الخالف (254/1:اإلاؿألت  , )32واللباب في غلل
غلل البىاء وؤلاغغاب, 293/1:وهخاب الخبُحن غً مظاَب الىدىٍحن البصغٍحن واليىفُحن ,الػىبري ,جدلُم وصعاؾت:
ص.غبض الغخمً ؾلُمان الػشُمحن(عؾالت ماحؿخحر مسؼىػت). 327 :
)ًُ (8ىظغ  :اإلالخظب ,123/4:وؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 252/1:اإلاؿألت . ) 32
)ًُ (9ىظغ :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 252/1:اإلاؿألت  ,) 32وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 67/2:
)ًُ (10ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 252/1:اإلاؿألت  ,) 32و مغني اللبِب. 229:
)ًُ (11ىظغ  :ظاَغة اإلاىؼ . 141:
) (12مػاوي اللغآن(ألازفش). 263/1:
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أؼسملممل مإظبمضّٕورةماظؿعملّٓؼّٕمصظمللمبّٕماآلؼهملمغظمللؽبؾملمملمبعملّ٦ظ:ّ٥م((وذظ ّ١مأنمب معضملؽملممله:م
مممممممموذػنمل ماظشملربي م ـب
أو مجمملؤوط ّ٣مضّٓ محزملّٕت مصّٓورػ,ّ٣مصرتك مذطّٕ م"ضّٓ"; مِّنمب مع ّ٤مذفملن ماظضملّٕب مصضمل ّ٢معـ ّ٢مذظ ّ١م,م
تعملّ٦ل:مأتمملغّ٨مصالنمذػنملؽبمسعملػمل,ّ٥ممبضملؽمل:ّ٧مضّٓمذػنملمسعملػمل;ّ٥موعلؼملّ٦عمعؽملؾمل:ّ٣مأصؾقوملمغصملّٕتمإظبم
ذاتماظؿؽملمملغريم,ممبضملؽمل:ّ٧مضّٓمغصملّٕت))(,)1موػّ٦مضّ٦لمابّ٤ماِّغؾمملريم(ت328:ػذمل)مأؼسملـبمملم( .)2م
ممممممموضّٓ مغعمل ّ٢مأب ّ٦معؽملزملّ٦ر ماِّزػّٕي(ت374:ػذمل) مس ّ٤مثضملػملنمل مرأؼؽب ّ٥مؼب ماآلؼهمل معّٓار ماًالف,م
صعملمملل:م((موضمملل مأغبّٓ مب ّ٤مضبؿمل:ّ٧مإذا مأضؼملّٕت م"ضّٓ"مضّٕبومل مع ّ٤مايمملل موصمملرت مطمملالد ,ّ٣موبؾملمملم
ضّٕأ مع ّ٤مضّٕأ:م"حزملّٕة مصّٓورػ ,)3())"ّ٣موظؿملّٗمؼبمطالممثضملػملنملمعمملمؼؾبرملري مإظبماىّ٦از,مسػملّ٧مأنمبممعمملم
غعملػملّ٥مابّ٤مخمملظّ٦ؼ ّ٥م(ت374:ػذمل) مسّ٤ماظغمللمملئّ٨مؼؾبرملري مإظبمإجمملزتّ٥ماظؿفّٕقبدمع(ّ٤ضّٓ)مسػملّ٧مضػملّهمل,مصعملّٓم
ضممللماِّول:م((موالمؼغملّ٦نماٌمملضّ٨محمملظًمملمإالمعّٝم"ضّٓ"ماالمعمملمحّٓثينمأبّ٦مسؼملّٕمسّ٤مثضملػملنملمسّ٤مدػملؼملهملم
سّ٤ماظظملّٕاءمسّ٤ماظغمللمملئّ٨مضمملل:مضّٓمؼغملّ٦نماٌمملضّ٨محمملظًمملمبطملريم"ضّٓ"م))()4م .م
مممممممممؼصملؾملّٕ مممممل متعملّٓمبم مأنمب متػمل ّ١ماٌلفملظهمل مع ّ٤ماٌلمملئ ّ٢ماظيت مؼغملمملد مؼؾبفؼمل ّٝماظؾزملّٕؼّ٦ن موأشػملنملم
اظغملّ٦صؿملني مسػمل ّ٧مضّٕورة متعملّٓؼّٕ م(ضّٓ) ,موػّٔا مزبمملظ ّٟمأمت ماٌكمملظظملهمل مظػملؽملعمل ّ٢مواظعملؿملمملس ,مأعممل ماظؽملعملّ٢م
صمملظرملّ٦اػّٓ ماظعملّٕآغؿملهمل ماظيت مجمملءت مذبّٕدة مع ّ٤م(ضّٓ) مطـرية مع ّ٤مذظ ّ١مضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :أَوؿب مجمملؤوؾبطُّ٣ؿبم
حزمل ؽبكبّٕتؿبمصؾبّٓؾبورؾبػؾبّ٣ؿب,مصذمل(حزملّٕتمصّٓروػ)ّ٣محممللفبمعّ٤ماظسملؼملريمؼبم(جمملؤوط.)5( )ّ٣م م
ؽب
مموعؽملّ٥مضّ٦لماعّٕئماظعملؿملّٗ(:)6مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼ م
صمظَ ٖؾدهُماظؽملَٓدَىمممممإىلمحَارِكٕمعٔـِلِماظطملَؾؿملطٔما ُدلذَأّبٔ م
مممممممممممممممممظَ ُهمطَظملَلْمطاظدِ ٚس ِ
م
م

) (1حامؼ البُان. 22/8 :
)ًُ (2ىظغ  :شغح اللصائض الؿبؼ الؼىاٌ الجاَلُاث :جذ :غبض الؿالم مدمض َاعون 37/1:ـ ـ ـ. 38
) (3تهظًب اللغت(136/4:خصغ) ُ ,وٍىظغ  :ظاَغة اإلاىؼ.141:
) (4إغغاب اللغاءاث الؿبؼ وغللهاّ ,
خلله ّ
وكضم له:ص .غبض الغخمً بً ؾلُمان الػشُمحن. 442-541/2:
)ًُ )5ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف ( 252/1 :اإلاؿألت  , ) 32وصاللت الاهخفاء في الجملت اللغآهُت 138:ـ ـ. 140
)ًُ (6ىظغ  :شغح الدؿهُل(ابً مالً) . 371/2:والبِذ في صًىاهه  , 47:والضغص  :الىشِب الصغحر مً الغمل اإلاخجمؼ :
ًُ :ىظغ  :لؿان الػغب(35/7 :صغص) ,الغبُؽ َ :م ْغهب الهىصج وَى ُمشغف ًُ .ىظغ  :لؿان الػغب( 361/7 :غبؽ) ,
اإلاظأب :اإلاىؾؼ  ,أي له فغحت أو طؤابتًُ .ىظغ  :لؿان الػغب( 380/1:طأب).
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وخالَكَ مذؽبموبم))(,)1مصمملظظملضملّ٢م(خال)مؼبمربّ٢م
مممممممموعؽملّ٥مضّ٦لماظضملّٕبمؼبماٌـ:ّ٢م((اصْضملؽبّ٢ؿب مطَّٔؽبا م ؽب
غزملنملمحممللموػّ٦مذبّٕدمعّ٤م(ضّٓ)(,)2وهلّٔهماظرملّ٦اػّٓمغصملمملئّٕمأُخّٕمؼشملّ٦لماٌعملمملممبّٔطّٕػمملمطػملخملؾملممل( .)3م
ضملؿمملمظػملؽملغملّٕة,مصؿملفّ٦زم
ممممممممموأعمملماظعملؿملمملسمصعملّٓمادؿؽملّٓماٌقملؼىبّٓون مإظبمأنمبماٌمملضّ٨مؼزملّّمأنؿب مؼغملّ٦نمغ ـب
غب ًػملمملمسػملّ٧مػّٔاموضّ٦سؾبّ٥محمملظًمملمعّ٤ماٌضملّٕصهملمطمملظظملضملّ٢ماٌسملمملرع,مسب(ّ٦عّٕرتمبمملظّٕجّ٢مضضملّٓ,موبمملظطملالمم
ضمملم)(,)4مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مجّ٦از مضؿملمملم ماٌمملض ّ٨مععملمملم ماٌلؿعملؾ ,ّ٢موإذا مجمملز مػّٔا مجمملز مأنؿب مؼعملّ٦م مععملمملمم
أؼسملممل()5م .م
ايممللم ـب
مممممممموسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مطـّٕةماظرملّ٦اػّٓماٌقملؼىبّٓةمظضملّٓمماالضرتانم مذملمصسملػملًمملمسّ٤ماظعملؿملمملس مذملمغّٕىمأنمبم
اظّٔؼّ٤مذطّٕوامػّٔاماًالفمأومصّ٦قبروهمضّٓمرطَّّٖوامؼبمحّٓؼـؾملّ٣مؼب مذّ٦اػّٓمضػملؿملػملهملموظضملّ٢معّ٤مأبّٕزػمملم
ؿبمحزمل ؽبكبّٕتؿبمصؾبّٓؾبورؾبػؾبّ٣ؿب,وطفملغمب ّ٥م((ماظرملمملػّٓماظظملّٕدماظّٔيمالمغصملريمظّ٥معّ٤م
ضّ٦ظّ٥متضملمملظب:مأَوؿبمجمملؤؾبوطُ ّ٣ؽب
اظعملّٕآنمجملّ٨ءماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨محمملظًممل))م()6م .م
مممممموايّ٠مأنمبماظرملّ٦اػّٓمطـريةموضّٓماحؿيملمبمبؾضملسملؾملمملمعبّٝفبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيماٌؿفملخّٕؼّ٤مؼبماظّٕدمسػملّ٧م
ع ّ٤مأوجنمل مػّٔا ماالضرتان ,موػّٔا معممل مأذمملر مإظؿمل ّ٥ماب ّ٤معمملظ ّ١مبضملّٓ مأ ِن مادؿضملّٕض معبػملهمل معؽملؾملممل ,مثّ٣م
طرملّٟمسّ٤مرأؼّ٥مضمملئػملًممل:م((موزسّ٣مضّ٦ممأ مبن ماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨مظظملصملًمملمالمؼعملّٝمحمملظًمملموظؿملّٗمضؾػملّ٥م"ضّٓ"م
زمملػّٕةمإالموػ ّ٨مضؾػمل ّ٥مععملّٓمبرة,موػّٔهمدسّ٦ىمالمتعملّ٦ممسػملؿملؾملممل محفهمل;مِّ مبن ماِّصّ٢مسّٓمماظؿعملّٓؼّٕ,م
وِّنموجّ٦دم"ضّٓ" معّٝماظظملضملّ٢ماٌرملمملرمإظؿملّ٥مالمؼّٖؼّٓمعضملؽملّ٧مسػملّ٧معمملمؼظملؾملّ٣مبّ٥مإذامٕمتّ٦جّٓ ,موحّ٠م
احملّٔوف ماٌعملّٓر مثؾّ٦ت ّ٥مأنؿب مؼّٓل مسػمل ّ٧معضملؽمل ّ٧مال مؼّٓرك مبّٓوغ ,)7())ّ٥موارتسمل ّ٧مػّٔا مأب ّ٦محؿملمملنم
ؼسملمملمصعملمملل((:مواظزملقؿملّّمجّ٦ازمذظ;ّ١مظغملـّٕةمعمملموردمعؽملّ٥مبطملريم"ضّٓ",مموتفملوؼّ٢ماظرملّ٨ءم
اِّغّٓظلّ٨مأ ـب
اظغملـري مضضملؿمل ّٟمجّٓـبا مِّغقبممل مإمنممل مغؾين ماٌعملمملؼؿملّٗ ماظضملّٕبؿملهمل مسػمل ّ٧موجّ٦د ماظغملـّٕة م))( ,)8موأؼمبّٓ مذظّ١م

) (1مجمؼ ألامشاٌ  ,اإلاُضاوي ,جذ :مدمض مديى الضًً غبض الحمُض. 80/2:
)ًُ (2ىظغ  :اإلاصضع هفؿه. 80/2 :
)ًُ (3ىظغ :شغح الدؿهُل(ابً مالً) ,371/2:وَمؼ الهىامؼ, 326/2:والىدىٍىن واللغآن. 44-43:
)ًُ (4ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 253/1:اإلاؿألت  ,) 32وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 67/2:
)ًُ (5ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 254/1:اإلاؿألت  ,) 32وهخاب الخبُحن غً مظاَب الىدىٍحن. 327 :
) (6الىدىٍىن واللغان. 43:
) (7شغح الدؿهُل(ابً مالً). 373-372/2:
) (8الخظًُل والخىمُل ُ ,189/9:وٍىظغ َ :مؼ الهىامؼ , 326/2:والىدى الىافي. 399/2:
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إٌّادي م( ,)1مواظلؼملني مايػمليب( ,)2مواب ّ٤مسعملؿمل ,)3(ّ٢مواُِّمشّ٦غ ,)4(ّ٨مواُِّدؿمملذ مسؾمملس محلّ٤م
واظّٓطؿّ٦رمأغبّٓمعغملّ٨ماِّغزملمملريمواظّٓطؿّ٦رمخػملؿملّ٢مبؽملؿملمملنمايلّ٦نمعّ٤ماحملّٓؽبثني()5م.م م
مممممموأعمملماٌمملغضملّ٦نمصػملّ٣مؼّٕتسملّ٦امذظّ١موسػملّػملّ٦امعّٔػؾؾملّ٣مبفملنقبم((ماظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨مالمؼّٓلمسػملّ٧مايمملل,م
صؿملؽملؾطملّ٨مأالمؼعملّ٦ممععملمملع ,)6())ّ٥مصؾملّ٦مالمؼّٓلمسػملّ٧مايممللمإالمبعملّٕؼؽملهمل( )7م,موهلّٔامدضملّ٦ا مإظبمتفملوؼّ٢م
ؿبمحزمل ؽبكبّٕتؿبمصؾبّٓؾبورؾبػؾبّ٣ؿب مسػملّ٧مإضؼملمملرم(ضّٓ),مأومأنؿب مؼغملّ٦نماظظملضمل(ّ٢حزملّٕت)م
ضّ٦ظّ٥متضملمملظب:مأَوؿبمجمملؤؾبطُ ّ٣ؽب
صظملهملً مظػملظمل ّٜم(اظعملّ٦م) ماجملّٕور مؼب مأول ماآلؼهمل! مأو مظعملّ٦م مععملّٓمبر ,مواظؿعملّٓؼّٕ م(أو مجمملؤوط ّ٣مضّ٦عـبمملم
حزملّٕت )8()...موعّ٤م((ماظضملفنملمأنؿبمؼغملّ٦نم"حزملّٕت"مصظملهملممظذمل"ضّ٦م"ماٌعملّٓمبرموالمؼغملّ٦نمحمملظًمملمعّ٤م
اظسملؼملريماجملمملورمؼبم"جمملؤوط )9())"ّ٣موهلّٔامصمملظؿغملػملّّٟمواضّّ,مثّ٣مإ مبن مؼبمادؿّٓاللماٌ مبربدمعمملمؼّٓصّٝم
ظّٖوم متعملّٓؼّٕ م(ضّٓ) ,مصكملمبغ ّ٥مضّٓ ماحؿيمل مبعملّٕاءة(حزملّٕة مصّٓورػ )ّ٣موؼب مػّٔا متضملسملؿملّٓ مٌضملؽمل ّ٧مايمملل مؼبم
اظظملضملّ٢م(حزملّٕت)مبالم(ضّٓ); مصعملّٓ مدأبماظؽملقّ٦ؼّ٦نمسػملّ٧ماالدؿّٓاللمبمملظعملّٕاءةماظزملقؿملقهملمظؿّ٦جؿملّ٥م
حغملّ٣مسبّ٦يمعؽملمملزّٕ( )14م,مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مأغؾملّ٣مؼقملوقبظّ٦نمايممللماىؼملػملهملمبمملٌظملّٕد,مواظؿفملوؼّ٢محمملصّ٢م
بنيماظعملّٕاءتنيموػّٔامدظؿملّ٢مطمملفلبمسػملّ٧مإرادةمعضملؽملّ٧مايمملل .م
ممممموظضملّ٢مب ماظّٕاجّّ مؼب مغصملّٕي مأنمب ماظعملّ٦ل مجبّ٦از مسّٓم ماالضرتان مال مميغمل ّ٤مدصضمل ّ٥مأومتفملوؼػمل ّ٥مظغملـّٕةم
اظرملّ٦اػّٓماٌقملؼىبّٓةمظ,ّ٥مصؾملّ٨مظؿمللوملؿب مضػملؿملػملهملمطؼملمملمغؾبعملكبّ٢ؽب مسّ٤ماظغمللمملئ,)11(ّ٨موطؼملمملمصّٕمبحمبّٔظّ١ماظّٓطؿّ٦رم
أؼسملممل(,)12مزؼمملدةمسػملّ٧مأنىب ماِّصّ٢مسّٓمماظؿعملّٓؼّٕموالدؿملؼملمملمأنمب ماظؿعملّٓؼّٕ مؼبمػّٔهماٌلفملظهمل مؼبم
اِّغزملمملري م ـب
أشػملؾّ٥مضضملؿملّٟمواضّّماظؿغملػملّ .ّٟم
)ًُ (1ىظغ  :جىطُذ اإلالاصض. 724/2:
)ًُ (2ىظغ  :الضع اإلاصىن. 66/4:
)ًُ (3ىظغ  :اإلاؿاغض. 47/2:
)ًُ (4ىظغ  :شغح ألاشمىوي. 41/2:
)ًُ (5ىظغ  :الىدى الىافي , 399/2 :وهظغٍت الىدى اللغآوي ,166:والىدىٍىن واللغآن . 45:
) (6ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 254/1:اإلاؿألت  ,) 32و ٍُىظغ :هخاب الخبُحن غً مظاَب الىدىٍحن . 327 :
)ًُ (7ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 254/1:اإلاؿألت . ) 32
)ًُ )8ىظغ  :البدغ اإلادُؽ , 14/4:واللباب في غلىم الىخاب , 553/6:والىدىٍىن واللغآن. 44:
) (9الىدىٍىن واللغآن. 45:
)ًُ (10ىظغ  :اإلاصضع هفؿه. 43:
)ًُ (11ىظغ  :إغغاب اللغاءاث الؿبؼ وغللها. 442-541/2:
)ًُ (12ىظغ  :هظغٍت الىدى اللغآوي. 166:
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ممممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل مسػملّ٧مػّٔهماٌلفملظهمل مضّ٦لماإلعمملمم( )مؼبمبؿملمملنمحمملظ:ّ٥م(( َوعَسملَؿملِتُم
حنيَموَضَظملُواموَطُؽملِتُمَأخِظملَسملَؾملُمِمصَوِتّاموَأَسِالَػُمِمصَوِتّا))( .)1م
بٔؽملُورِمَاظ َّػملهٔم ٔ
ممممممممممممؼّٔطّٕ ماإلعمملم م( )مبضمل ّٚمعظملمملخِّٕه مردهبا مسػمل ّ٧مع ّ٤مامبتؾملؼمل ّ٥ممبممل مال مؼػملؿمل ّ٠مب )2(ّ٥م ,مص كبؼملّ٤م
مسمملت ّ٥م( )مأغمب ّ٥مدػمل ّ١مدؾؿمل ّ٢مآ متضملمملظب مؼب مزع ّ٤مدػمل ّ١ماظؽملمملس مصؿمل ّ٥مدؾبؾؾب ّ٢ماظرملؿملشملمملن مصفملصؾقّ٦ام
حؿملمملرى متمملئؾملني مضػملّّ٦ا مدّ٦اء ماظلؾؿمل ّ٢مصمملإلعمملمؾب مػ ّ٦ماِّسػمل ّ٣مبّ٦ح ّ٨ماظؽملؾّ٦ة مبضملّٓ ماظؽمليب( ,)موتػملّ١م
إٌّاتنمل مودّ٦اػممل مضّٓ مزادتؿب ّ٥مخكبرملؿملهملً موتّ٦اضضملـبممل ,مصؾمل ّ٦موإٌّاتنمل متػمل ّ١مطمملن مأخظملّٚؽب مصّ٦تـبممل محبسملّٕةم
اظؽمليب()متفملدقببـبمملمبعملّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﯘ ﯢ ﯣ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯝ ﯞ ﯤﯥ ﯦ ﯧ

فملذممل(,)3موػّٔامعمملمأصزملقوملؿبم
أؼسملمملمأذّٓمبمثؾمملتـبمملموأربَّٛمج ـب
ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ ػدّ٦رةمايفّٕاتؼ,وطمملنم ـب
سؽمل ّ٥ماىؼملػملهمل مايمملظؿملهمل ماٌزملّٓمبرة مبمملظظملضمل ّ٢ماٌمملض :ّ٨م(وطؽملومل )...موصمملحنمل مايمملل مػ ّ٦م(تمملء) مضؼملريم
اظظملمملسّ٢مؼبماظظملضملّ٢م(عسملؿملومل)ماظضملمملئّٓمسػملّ٧مأعريماٌقملعؽملني(,)موبؾملّٔامتغملّ٦نماىؼملػملهملمحمملظؿملهملًمعّ٤مدونم
اظػملفّ٦ءمإظبمتعملّٓؼّٕم(ضّٓ)مطؼملمملماذرتطمذظّ١معبؾملّ٦رماظؽملقّ٦ؼنيماظؾزملّٕؼني.
ق ٖؼملدّامسَ ِؾدُهُم
موعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمأؼسملـبمملمضّ٦ظّ٥م()مؼزملّٟؾب ماظؽمليبمبمربؼملّٓـبا(:)م((وَغَرملِ َؾملدُمأَنٖم ُع َ
فرٖعَ مصٔؿملهٔ مطُلٖ مشُ ٖزملةٕ))( )4م ,مصمملىؼملػملهمل ماظظملضملػملؿملهملم
َورَدُو ُظهُ مخَاضَ مإىل مرِضِوَانِ مَاظ َّػملهٔ مطُلٖ م َش ِؼملرَةٕ موَ م َت َ
اٌزملّٓمبرةمبمملظظملضملّ٢ماٌمملضّ٨م(خمملض)مؼبمربّ٢مغزملنملمحممللمعّ٤مادّ٣م(إنمب)م(ربؼملّٓـبا)ماظّٔيمأصػملّ٥معؾؿّٓأم
سػملّ٧مرأيمدؿملؾّ٦ؼّ٥ماظّٔيمأجمملزموضّ٦عمايممللمعّ٤ماٌؾؿّٓإ(,)5موػّ٨مطؼملمملمتّٕىمذبّٕمبدةمعّ٤م(ضّٓ) .م
ممممممممموعـػملّ٥مضّ٦ظّ٥م()مؼبمبؿملمملنمإحّٓى معضملفّٖاتماظؽمليبىب مربؼملّٓلب(((:)موَا َّظذٔي م َبضملَ َـهُ مبٔا ْظقَقٚم
قةٔماَظشملَّ ِؿملرِمحَؿٖىموَ َضظملَتِمبَؿملِنَم
الَغِ َعمل َػملضملَتِم ٔب ُضملرُوضٔؾملَام َوجَاءَتِموَمظَؾملَامدَوِيٙم َذدٔؼدْموَضَزملِفْمطَعملَزملِفٔمَأجِ ٔؽمل َ
َؼدَيِمرَدُولِمآَم()م ُعرَ ْصرِ َصةًموََأظْعملَتِم ٔبطملُزملِؽملٔؾملَامَا ْظأَ ِسػملَىم َسػملَىمرَدُولِمَاظ َّػملهٔم()موَمبٔ َؾضملِضِمأَشْزملَاغٔؾملَام
َسػملَىمعَ ِؽملغملٔؾٔيموَطُؽملِتُمسَنِم َؼ ٔؼملؿمل ٔؽملهٔ))( .)6م
) (1شغح (اإلاػتزلي) , 284/2:والفىث(( :الؿبم إلى الص يء صون الائخماع))  .معجم ملاًِـ اللغت(457/4:فىث) .
)ًُ (2ىظغ  :شغح (اإلاىؾىي) .296/1:
)ًُ (3ىظغ  :منهاج البراغت (الخىئي)  , 143/4:وفي ظالٌ ههج البالغت , 240/1:وشغح (اإلاىؾىي) . 296/1:
) (4شغح (اإلاػتزلي) . 163/10:
)ً )5ىظغ  :الىخاب ,122/2 :والىدى الىافي. 364/2:
) (6شغح(اإلاػتزلي) . 212/13:
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ممممممممموبؾملّٔامغزمل ّ٢مإظبمّٕٔةمػّٔاماظؽملعملمملشمواظؿقػملؿمل ّ٢مبؿضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملظعملّ٦ل:مجيوزم
جترٓدماظظملضمللمادلاضيماظواضعمحاظًامعن(ضد)مظورودمذظكمطـريّاميفمغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنمماظعملرآنم
اظغملرؼمموطالمماظضملربمغصملؼملّاموغـرّا.م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ادلجحث انثبَي :يب يُعّ أغهت انُحىيني يف احلزوف:
ً
ً
ادلسأنخ األوىل :جىاس ورود (أٌ) َبصجخ يسجىقخ ثأفعبل انتحقيق:
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ممممممممممضّٕمبرماظؽملقّ٦ؼّ٦نمأنمب م(أنؿب)معّ٤مغّ٦اصنملماظظملضملّ٢ماٌسملمملرع()1م,موضّٓماذرترّ٦امظضملؼملػملؾملمملماظؽملزملنملم
عبػملهملمذّٕوطمعّ٤مبؿملؽملؾملمملمأظّمملمؼضملؼملّ٢مصؿملؾملمملمصضملّ٢فبمعّ٤مأصضملممللماظؿقعملؿمل,ّ٠مسب:ّ٦مسؽبكبػمل,ّ٣مورأى,مصالمصبّ٦زم
سؽملّٓػّ٣ماظعملّ٦ل:مسػملؼملوملمأنؿب مؼعملّ٦مؽب مزؼّٓمبمملظؽملزملنمل,مضممللمدؿملؾّ٦ؼّ٥ممؼبم((بمملب مآخّٕ متغملّ٦ن م"أنؿب" مصؿملّ٥م
زبظملظملهملم,وذظ ّ١مضّ٦ظ:ّ١مضّٓمسػملؼملومل مأنؿب مال مؼعملّ٦لؾب مذاك ,موضّٓمتؿملعملؽملوملمأنؿب مالمتظملضملّ٢ؾبمذاك ,مطفملغقبّ٥مضمملل:م
أغقب ّ٥مال مؼعملّ٦ل موأغ ّ١مال متظملضملّ٢م()...وظؿمللومل م"أنؿب" ماظيت متؽملزملنمل ماِّصضملمملل متعمل ّٝمؼب مػّٔا ماٌّ٦ض ;ّٝمِّنمبم
ذا معّ٦ض ّٝمؼعملني موإصبمملب))( ,)2مظّٔا مسّٓقبوػممل مؼب متػمل ّ١مايمملظهمل مزبظملظملهملً مع ّ٤ماظـعملؿملػملهمل مواظظملضمل ّ٢مبضملّٓػمملم
عّٕصّ٦ع,موأخّٔمبؾملّٔامماِّخظملّ٘(,)3موابّ٤ماظلّٕاج( )4م,مواظزملؽبقب ؿبؿملؼملّٕي(,)5موأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملرد )6(ّ٨م,م
ؾبوغلكبنملؽبماظعملّ٦لمبّٔظّ١مإظبماىؼملؾملّ٦رم()7م .م
مممممممممموضّٓمسػملَّّ٢مأصقمملبمػّٔامأٌّػنمل ماٌلفملظهمل مبفملنمبم(أنؿب)ماظؽملمملصؾهملمعّ٦ضّ٦سهملٌ مظالدؿعملؾمملل; مظّٔامم
صؾملّ٨متّٓخّ٢مسػملّ٧معمملمظؿملّٗمبـمملبوملمعلؿعملّٕمصالمؼؽملمملدنملموضّ٦سؾملمملمبضملّٓمعمملمؼّٓلمسػملّ٧ماظؿقعملّّ٠مواظؿملعملنيم
اٌؿؼملـّ٢مبفملصضملممللماظؿقعملؿمل ,)8(ّ٠مصكملنؿب متفملوقبلؽب ماظضملػملّ٣مبمملظصملّ٤مجمملزمصؿعملّ٦ل:معمملمسػملؼملوملمإالمأنمؼعملّ٦مؽبمزؼّٓم,م
واٌضملؽمل:ّ٧معمملمأذّٕتمظّ١مإالمبفملنؿبمتعملّ٦مؽب( .)9م
ممممممممموظضملّ٢ماٌربمبدماغظملّٕدمبّٕأيٍ مذػنملمصؿمل ّ٥مإظبمعؽملّٝماظؽملزملنملمبذمل(أنؿب)ماظّ٦اضضملهملمبضملّٓماظ كبضملػملّ٣معشملػمل ًعملمملم
دّ٦اءمتفملوقبلمبمملظصملّ٤مأممالم()14م,مواظرملّ٦اػّٓمتّٕدنبمعمملمذػنملمإظؿمل .ّ٥م
ممممممو ٌّمملمطمملغوملماظعملّٕاءاتماظعملّٕآغؿملهملمعزملّٓرـبامعؾملؼملـبمملمعّ٤معزملمملدرمبؽملمملءماظعملّ٦اسّٓماظؽملقّ٦ؼهملمأومتعملّ٦ميؾملمملم,م
وعؽملؾضملمملمثّٕهبامظػملرملّ٦اػّٓماظؽملقّ٦ؼهملماظظملزملؿملقهمل( ;)1مطمملنممممملمالذّ١مصؿملّ٥مأنمؼؽبضملؿؼملّٓؽب مسػملؿملؾملمملماظظملّٕقباءمذؿملّْؾبم
)ًُ (1ىظغ  :الىخاب 110/3:ـ ـ  , 111وألاصىٌ في الىدى , 231/2 :وَمؼ الهىامؼ. 359/2:
) (2الىخاب ُ , 166-165/3:وٍىظغ  :مػاوي الىدى. 291/3:
)ًُ (3ىظغ  :مػاوي اللغآن(ألازفش) , 122/1 :و , 129واعحشاف الظغب .1639/4:وشفاء الػلُل. 920/2:
)ًُ )4ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى. 209/2:
)ًُ )5ىظغ  :الخبصغة والخظهغة. 462/1:
)ًُ (6ىظغ  :ؤلاًظاح الػظضي , 132:واعحشاف الظغب. 1639/4:
)ًُ (7ىظغ :اعحشاف الظغب ,1639/4:وجىطُذ اإلالاصض,1236/3:وجمهُض اللىاغض,4132/8:وخاشُت الصبان.414/3:
الصبان.414/3:
)ً (8ىظغ :ؤلاًظاح الػظضي ,132:وجمهُض اللىاغض ,4132/8:و خاشُت الصبان , 414/3:وعوح اإلاػاوي.558/8:
)ًُ (9ىظغ  :الىخاب  , 168, 166/3:وشغح اليافُت الشافُت , 1525/3:واعحشاف الظغب , 1639/4:وجىطُذ
اإلالاصض , 1236/3:وَمؼ الهىامؼ 360/2:ـ ـ  , 361وخاشُت الصبان. 414/3:
)ًُ (10ىظغ  :اإلالخظب  , 7/3 :و , 30واعحشاف الظغب ,1639/4:وجىطُذ اإلالاصض ,1236/3:وشفاء
الػلُل.920/2:
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اظغملّ٦صؿملنيمورئؿمللؾبؾملّ٣مؼبماالدؿّٓاللمسػملّ٧مجّ٦ازماظؽملزملنملمبذمل(أنؿب)مبضملّٓمأصضملممللماظؿملعملنيمبعملّٕاءةماظؽملزملنملم
ظػملظملضمل(ّ٢ؼّٕج)ّٝم()2مؼبمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

ػدّ٦رة مرّ٥ؼ ,مصفملجمملز ماظؽملزملنملؽب مبذمل(أنؿب) مبضملّٓ مأصضملمملل ماظؿقعملؿمل ّ٠مبال متفملوؼ ّ٢مأو متعملّٓؼّٕ( ,)3مث ّ٣موضّٝؽبم
ضمملبشملهملً مظرتجؿملّّ ماظؽملزملنمل مأو ماظّٕص ّٝمأو ماحؿؼملمملهلؼملممل معضملـبممل ,مصّٔػنمل مإظب موّٕبهمل مإدخمملل ماظسملؼملريم
عـ(ّ٢اظغملمملف),أوم(اهلمملء)مسػملّ٧م(أنؿب)مصكملنؿب مصّّمب مذظّ١ماظؿعملّٓؼّٕمطمملغوملم(أنؿب)مزبظملظملهملً معّ٤ماظـعملؿملػملهملمأوم
غمملصؾهملً,موإنؿبمٕمؼزملّّؿب مطمملغوملمغمملصؾهملً مصعمل.)4(ّٛموػّ٦مسػملّ٧مصّ٦اب; مإذمميغملّ٤متشملؾؿملّ٠مػّٔاماٌضملؿملمملرم
واظعملؿملمملسمسػملؿملّ٥مؼبمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :مأَ َص َػملممل مؼؽبّٕؽبوؿبنؽب م َأظَّممل مؼؽبّٕؿبجكبّٝؾب م,موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

ػدّ٦رةماٌمملئّٓةمعّ٤ماآلؼهمل71:ؼ.
وٕمتعملّٟؿب محّٓودماالدؿّٓاللمسػملّ٧مإجمملزةمػّٔهماٌلفملظهملمسػملّ٧ماظعملّٕاءاتماظعملّٕآغؿملهملمصقلنمل,م
بّ٢مؼّٓسؾملؼملمملماظرملضملّٕماظضملّٕبّ٨مأؼسملـبممل,معّ٤مذظّ١ممضّ٦لمجّٕؼّٕ(:)5مػعّ٤ماظؾلؿملّٛؼ م
غرضىمسنمآمأنٖماظؽملاسَمضدمسَػملٔؼملوامممممأنِمالمؼُداغؿملؽملامعنمخػملعملهٔمبرملرُ م
مممممموممّ ّ٤مأخّٔ مبّٕأي ماظظملّٕاء موتمملبضمل ّ٥ماب ّ٤ماالغؾمملري( ,)6مواظؽملققبمملس (ت :م338ػذمل) ماظّٔي مذطّٕم
وجؾملؽبّ٨ماظّٕصّٝمواظؽملزملنملموسّٓمب ماظّٕصّٝمأَوظب(,)7مسػملّ٧محنيمغبػملّ٥مآخّٕونمسػملّ٧ماظسملضملّٟمواظرملّٔوذم()8م
,موادؿقلؽملّ٥مابّ٤معمملظّ١مصّ٦صّٟؽبماظؽملزملنملمبذمل(أنؿب)مبضملّٓمأصضملممللماظؿقعملؿملّ٠مبفملغ((ّ٥معّٔػنملمحل;ّ٤مِّغّ٥م
ضّٓمجمملءمبّ٥ماظلؼملمملعموالمؼفملبمملهماظعملؿملمملس))()9م .م
)ًُ (1ىظغ  :أزغ اللغاءاث اللغآهُت في الضعاؾاث الىدىٍت.58-57:
) (2وهي كغاءة أبي خُىة وأبان وابً صبُذ والؼغفغاوي وؤلامام الشافعيًُ ,ىظغ  :البدغ اإلادُؽ , 370/7:ومعجم
اللغاءاث. 482/5:
)ًُ (3ىظغ  :مػاوي اللغآن(الفغاء) ,162/2, 135/1:واعحشاف الظغب , 1639/4:وشفاء الػلُل , 920/2:وجمهُض
اللىاغض , 4132/8:وَمؼ الهىامؼ , 360/2:أزغ اللغآن واللغاءاث . 349
)ًُ (4ىظغ :مػاوي اللغآن(الفغاء) . 163/2:
)ًُ (5ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت , 1526/3:وخاشُت الصبان . 414/3 :والبِذ في صًىاهه بشغح مدمض بً خبِب ,
جذ:ص .وػمان مدمض أمحن ػه 157/1:وعواًت العجؼ فُه :أال ًفازغها مً زلله بشغ .
)ًُ (6ىظغ  :اإلاؿاغض , 63/3:وشفاء الػلُل, 920/2:وجمهُض اللىاغض . 4132/8:ولم أحض عأي ابً ألاهباعي َظا في
ُ
اػلػذ .
هخبه اإلاؼبىغت في خضوص ما
)ًُ (7ىظغ  :إغغاب اللغآن  ,جذ :ص .ػَحر غاػي ػاَض. 55/3:
)ًُ (8ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغآن , 901 /2:و شغح اليافُت الشافُت. 1525/3:
) (9شغح الدؿهُل(ابً مالً). 13/4:
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مممممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمتػملّ١ماٌلفملظهملمؼبمغؾمليملماظؾالشهملمعمملموردمع ّ٤مخشملؾهمل مظ ّ٥م()سؽملّٓ ماٌلري مإظبم
اظرملمملم,مضممللمصؿملؾملممل:م((َأعٖامبَ ِضملدُمصَ َعملدِم َبضملَـِتُمعُعملَ ٚدعَؿٔيموَمَأ َعرِتُؾملُمِم ٔب ُػملزُومِم َػذَامَا ْظ ٔؼملػملْشملَاطٔممحَؿٖىم َؼأْتٔؿملَؾملُمِم
َأ ِعرِيموَ َضدِمرَأَؼِتُمأَنِمأَضْشملَعَم َػذٔهٔماَظؽملٗشملْ َظملةَمإىلم ٔذرِ ٔذ َعةٕمعٔ ِؽملغملُمِ))()1م .م
م
ممممممممسؽملّٓعممل متّ٦جمب ّ٥ماإلعمملم مإظب مصكبظملّني مأرد ّ٢مبضمل ّٚمضمملدة مجؿملرمل ّ٥موأعّٕػ ّ٣مبفملنؿب مؼػملّٖعّ٦ا مجمملغنملم
اظظملّٕات,مسػملّ٧مأقبغّ٥م( )مضّٕقبر مأنؿب مؼضملربماظظملّٕاتمبمملومملهمآٌّائّ٤محؿملىملمأػػملؾملمملماظعملػملهملمؼلؿؽملؾملسملؾملّ٣م
مملدؾمملمادؿضملؼملممللم
ظعملؿممللمعضملمملوؼهملموعّ٦اجؾملؿ )2(ّ٥م,موٌّمملمطمملنمػّٔامضّٕارـبامعّ٤ماإلعمملممؼضملؿعملّٓمصّ٦ابّ٥مطمملنمعؽمل ـب
اظظملضملّ٢م(رأؼومل)ماظّٓالمسػملّ٧ماظؿقعملؿملّ٠مواظؿملعملنيمؼبمإذمملرة مإظبماالسؿعملمملدماىمملزممبؾملّٔهماًشملهمل,مسػملّ٧م
أنمب مػّٔامٕمميؽملّٝمعّ٤مغزملنملماظظملضمل ّ٢م(أضشمل)ّٝماٌسملمملرعماظّٓالمسػملّ٧ماالدؿعملؾمملل,موبؾملّٔامؼغملّ٦نمحزملّٕم
اظؽملزملنملمبذمل(أن)ماظّ٦اضضملهملمبضملّٓماظرملّ١معّٓصّ٦عموعّٕدود,موؼرتجمبّّمعّٔػنملماظظملّٕاءموعّ٤متمملبضمل.ّ٥م م
م
مممممممموبؾملّٔامميغملّ٤مإسمملدةمصّ٦غماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملظعملّ٦ل:مجيوزمغزملبماظظملضمللمادلسملارعمبذمل(أنِ)م
اظواضضملةمبضملدمأصضملالماظؿملعملنيمظـؾوتمذظكميفمغؾملجماظؾالشةمويفمطالمماظضملربمغـرّاموغصملؼملّا.مم
م
م

ادلسأنخ انثبَيخ :جىاس استعًبل (يف) يف اندالنخ عهً انتعهيم:

ـباموادضملمملمعّ٤مسؽملمملؼهملمسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملم
مممممممحّٕوفماٌضملمملغّ٨معّ٤ماٌؾمملحىملماظػملطملّ٦ؼهملماظيتمغمملظوملمحؿملىبّٖ ـب

واػؿؼملمملعؾمل ;ّ٣مكبظؼملمملمهلمملمعّ٤مأثٍّٕ مطؾريٍ مؼبمبؿملمملنمعضملؽملّ٧ماظرتطؿملنملماظؽملقّ٦ي,موعزملّٓاقمتػملّ١ماظضملؽملمملؼهملم
َ
ُ
وؾاخل البدغ)) الصحاح(1156/3:لؼؽ) ,
) (1شغح (اإلاػتزلي) (( , 200/3 :اإلالؼاغ  :خافت الىاصي وشفحرٍ,
ّ
((الشغطمت :الجماغت الللُلت)) .هخاب الػحن(302/6:شغطم) .
ِ
ُ
)ً (2ىظغ  :شغح (اإلاىؾىي) . 340/1 :
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طـّٕةمعمملمأُظكبقبّٟمصؿملؾملمملمعّ٤معزملمملدرمأشؽملوملماٌغملؿؾهملماظضملّٕبؿملهمل,موحّٕوفماىّٕمضلّ٣مرئؿملّٗمعّ٤متػملّ١م
ايّٕوف.م م
ممممممموضّٓ ماخؿػمل ّٟماظؽملقّ٦ؼّ٦ن مؼب معضملمملغ ّ٨محّٕوف ماىّٕ ,مأتػملؿّٖم معضملمملغؿملؽبؾملممل ماِّصػملؿملهمل مأم مأغقبؾملمملم
دبّٕج مإظب معضملمملنٍ مأُخّٕ؟ مصريى ماظغملّ٦صؿملّ٦ن مأغقب ّ٥مصبّ٦ز متؽملّ٦قبع معضملمملغ ّ٨مايّٕف ماظّ٦احّٓ ,مصفّ٦قبزوام
غؿملمملبهملمحّٕوفماىّٕمبضملسملؾملمملمس ّ٤مبضمل,)1(ّٚموذػنملماظؾزملّٕؼقبّ٦ن مإظبمسّٓممجّ٦از مذظ,ّ١موسؽملّٓػّ٣م
أنقبمحّٕفماىّٕمبمملقٍمسػملّ٧معضملؽملمملهماِّصػمل,ّ٨موعمملمأوػّ٣مذظّ١مصؾملّ٦معقملومبلمسػملّ٧ماظؿسملؼملنيمأومسػملّ٧م
اجملمملزم()2م.م م
مممممممموحّٕف ماىّٕ م(ؼب) مممممل موض ّٝمصؿمل ّ٥ماًالف مبني ماظؽملقّ٦ؼني ,مصّٕأى معبػملهمل معؽملؾمل ّ٣مأنمبم
دالظؿّ٥متعملؿزملّٕمسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملمحعملؿملعملهملًمأومذبمملزـبا,موعمملمأوػّ٣مخالفمػّٔامرؾبدمبمبمملظؿفملوؼّ٢مإظؿمل,ّ٥مضممللم
دؿملؾّ٦ؼ ((:ّ٥مأعمملم"ؼب" مصؾملّ٨مظػملّ٦سمملء,متعملّ٦ل:مػّ٦مؼبماىّٕاب,موؼبماظغملؿملّٗ,موػّ٦مؼبمبشملّ٤مأُع,ّ٥م
وطّٔظ:ّ١مػ ّ٦مؼب ماظطمل ,ّ٢مِّغ ّ٥مجضملػمل ّ٥مإذ مأدخػمل ّ٥مصؿمل ّ٥مطمملظّ٦سمملء مظ.ّ٥موطّٔظ:ّ١مػ ّ٦مؼب ماظعملؾهمل ,موؼبم
اظّٓار ,موإن ماتلضملومل مؼب ماظغملالم مصؾمل ّ٨مسػمل ّ٧مػّٔاموإمنممل متغملّ٦ن مطمملٌـ ّ٢مؼؾبفمملء مب ّ٥مؼعملمملرب ماظرملّ٨ءم
وظؿملّٗمعـػمل))ّ٥م()3م,موتمملبضملّ٥مسػملّ٧مػّٔاماٌربمبدم(,)4موابّ٤ماظلّٕاج(,)5موأطـّٕماظؾزملّٕؼنيموعّ٤مذػنملم
عّٔػؾؾمل)6(ّ٣م .م
ممممممممموصّٕمبحمضلّ٣مآخّٕمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمجبّ٦ازمادؿضملؼملممللم(ؼب)مؼبماظّٓالظهملمسػملّ٧ماظؿضملػملؿملّ٢م,مجمملءم
ذظّ١مؼبمدؿملمملق متضملعملؿملؾؾملّ٣مسػملّ٧مذبؼملّ٦سهملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ,معؽملؾملمملمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭼ

ػدّ٦رة ماظؽمللمملء معّ٤ماآلؼهمل34:ؼ م,مصعملّٓماحؿؼملّ٢ماظؽملققبمملسمؼبماآلؼهملمثالثهملمأضّ٦المإالمأغّ٥مرجمبّّمعضملؽملّ٧م

)ًُ (1ىظغ  :مػاوي اللغآن (الفغاء) , 186/2:وجأوٍل مشيل اللغآن ,ابً كخِبت ,جذ :إبغاَُم شمـ الضًً, 298:
والجنى الضاوي , 86:ومغني اللبِب , 151:ومػاوي الىدى. 6/3:
)ًُ (2ىظغ  :مغني اللبِب ,151:وشغح الخصغٍذ . 637/1:
) (3الىخاب. 226/4:
)ًُ (4ىظغ :اإلالخظب. 46-45/1:
)ًُ (5ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى. 412/1:
)ًُ (6ىظغ  :الخبصغة والخظهغة , 286/1 :و هخاب اإلالخصض , 824/2:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) ,21-20/8:وعصف
اإلاباوي.388:
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م

اظلؾؾؿملهملمؼبم(ؼب)م(,)1موأطّٓمػّٔاماظّٕأيؽبمعغملّ٨ماظعملؿملل( ّ٨ت:م437ػذمل)م(,)2موأبّ٦ماظربطمملتماِّغؾمملري
(,)3مواظضملغملربيم()4م .م
مممممممممإنؽبقبماالدؿّٓاللمسػملّ٧مصقهملمادؿضملؼملممللم(ؼب)مٌضملؽملّ٧ماظلؾؾؿملهملمظّ٥معمملمؼضملسملّٓهمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓم
اظعملّٕآغؿملهمل موايّٓؼـؿملهمل مواظرملضملّٕؼهمل مصعملّٓ ماحؿيمل ماب ّ٤معمملظ ّ١مبعملّ٦ظ ّ٥متؾمملرك موتضملمملظب :مﭽ ﯨ ﯨ

أؼسملمملمبعملّ٦لماظؽمليبىبم
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﭼ ػدّ٦رةماِّغظملممللؼ,مواحؿيملم ـب
ربؼملّٓلب م(((:)مسؾبّٔبوملؿب ماعّٕأة مؼب م كبػ مبّٕةلب مدؽبفؽبؽملؿؿبؾملممل محؿ ّ٧معمملتوملؿب ,مصّٓخػملوملؿب مصؿملؾملممل ماظؽملمملر))(,)5مثّ٣م
ضمملل:م((متسملؼملقبّ٤مػّٔامايّٓؼىملمادؿضملؼملممللم"ؼب" مداظهملمسػملّ٧ماظؿضملػملؿملّ٢موػّ٦ممممملمخظملّ٨مسػملّ٧مأطـّٕم
اظؽملقّ٦ؼنيمعّٝمورودهمؼبماظعملّٕآنماظضملّٖؼّٖموايّٓؼىملمواظرملضملّٕماظعملّٓؼّ٣م))()6م .م
ممممممممموضّٓمتمملبّٝمابّ٤ؽبمعمملظّ١مؼبمحؾبغملؼملكبّ٥مػّٔامسّٓدفبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمعؽملؾملّ٣مابؽملؾب,)7(ّ٥مواظّٕضّ٨ماظّٔيم
مملظّ١مأؼسملمملم
ـب
اظّٔيمسّٓمبماظلؾؿملؾهملمؼبم(ؼب)مضّٕبـبمملمعّ٤ماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهمل(,)8موضّٓمارتسملّ٧مرأيؽبمابّ٤مع
إٌّادي(,)9موابّ٤مػرملمملم()14م .م
ممممممإنمب متّ٦جؿملّ٥ماظّٕضّ٨مٌضملؽملّ٧ماظلؾؾؿملهملمسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهملمإنؿب مصّّمب مصؿملؼملمملمادؿرملؾملّٓمبّ٥م
صكملغّ٥مالمؼلؿعملؿملّ٣مؼبمشريهمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمصؾملّ٦مشريمعشملَّّٕد;مإذمإنمبماظرملّ٦اػّٓمسػملّ٧مػّٔامطـرية,موعّ٤م
شريماٌؼملغملّ٤متفملوؼػملؾملمملمطػملّؾملمملمسػملّ٧ماظصملّٕصؿملهملماجملمملزؼهمل,موعّ٤مأجّ٢مػّٔامضّٓمأؼقبّٓماظرملؿملّْمربؼملّٓمسؾّٓم
اًمملظّ٠مسسملؿملؼملهملمصقهملمػّٔاماالدؿضملؼملممللمعلؿّٓظًمملمظّ٥مبضملّٓدمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظعملّٕآغؿملهملمعلؿؽملّٓـبامصؿملؾملمملم
سػملّ٧معمملمذطّٕهمصّٕؼّ٠معّ٤ماظؽملقّ٦ؼنيمواٌظمللّٕؼ ,ّ٤معّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭭ ﭢ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭣ ﭤ ﭥ

ﭼ ػدّ٦رةماٌمملئّٓةمعّ٤ماآلؼهمل91:ؼ م,مصعملّٓمأوردمرأيؽب ماظضملغملربيم

اظّٔي مؼعملّ٦ل ((:مضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب م(ؼب ماًؼملّٕ مواٌؿمللّٕ) م"ؼب" معؿضملػملخملعملهمل مبذمل"ؼّ٦ض ,"ّٝموػ ّ٨ممبضملؽملّ٧م
)ًُ (1ىظغ  :إغغاب اللغآن(الىداؽ). 453/1:
)ًُ (2ىظغ  :مشيل إغغاب اللغآن ,جذ:ص .خاجم صالح الظامً.197/1:
)ًُ (3ىظغ :البُان في غغٍب إغغاب اللغآن . 252/1:
)ًُ (4ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغآن ,354/1:و . 459
) (5صحُذ البساعي. )3482( 176/4:
) (6شىاَض الخىطُذ ُ , 123:وٍىظغ  :أزغ اللغآن واللغاءاث. 257 :
)ًُ (7ىظغ  :شغح ابً الىاظم . 263:
)ًُ (8ىظغ :شغح الغض ي غلى اليافُت. 278/4:
)ً (9ىظغ  :الجنى الضاوي . 250:
)ً (10ىظغ  :مغني اللبِب . 224:
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اظلؾنمل,مأي:مبلؾنملمذّٕبماًؼملّٕموصضملّ٢ماٌؿمللّٕ م))(,)1موضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﯓ ﭼ ػدّ٦رةماظؾعملّٕةؼ ,مثّ٣مذطّٕمرأيمأبّ٨محؿملمملنماظّٔيمؼعملّ٦ل:م((وؼبماظعملؿػملّ٧م
"ؼب"مػؽملمملمظػمللؾؾؿملهمل,مأي:مبلؾنملماظعملؿػمل,ّ٧معـ:ّ٢م"دخػملوملماعّٕأةٌماظؽملمملرؽبمؼبم كبػّٕةم"))()2م.م م
موعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملالمماظضملػملَّ٦يماٌؾمملركمضّ٦ظ:)(ّ٥م((م َػػملَكَمصٔيٖم َرجُالَنِم
ُعقٔبٙمشَالٍموَمعُ ِؾطملٔضْمضَالٍم))م( .)3م
مممممممممؼرملريماإلعمملمم( )مإظبمصؽملظملنيمعّ٤ماظؽملمملس مؼؾملػملغملمملنمغؿؿملفهملماسؿعملمملدػؼملمملماًمملرلملمصؿمل,ّ٥م
صؽملّٟمشمملظبمؼبمحؾىب ّ٥موزاد مصؿملّ٥محؿّ٧مأوصػمل ّ٥مإظبمدرجهملماِّظّ٦ػؿملهملموػّٔامصّٕؼّّماظغملظملّٕماٌلؿػملّٖمم
ظػملؾملالك ,موآخّٕ معؾطمل ّٚمظ ّ٥موػّٔا معلؿق ّ٠مظػملؾملالك ماؼسملـبممل; مِّنمب مع ّ٤مسمملدى مأوظؿملمملء مآ متضملمملظبم
ماظلؽملهمل مصعملّٓ مسمملدى مآ متضملمملظب موطمملن مع ّ٤ماهلمملظغملني(,)4مواظّٔي مدلمبم
اٌؽملزملّ٦ص مسػملؿملؾمل ّ٣مبزملقؿملّّ نب
سػملّ٧مػّٔاماٌضملؽملّ٧مادؿضملؼملممللمحّٕفماىّٕم(ؼب)ماظّٓالمسػملّ٧ماظؿضملػملؿمل .ّ٢م
م
مممممممممموعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمأؼسملـبمملمضّ٦ظ)(ّ٥مؼبمخشملؾهملمظّ٥مؼّٔطّٕمصؿملؾملمملمعمملمجّٕىمؼّ٦مماظرملّ٦رىمبضملّٓم
خذَهُموَصٔيمَا ْظقَقٚمأَنِم
ععملؿّ٢ماًػملؿملظملهملمسؼملّٕمبّ٤ماًشملّمملب(:)م((مضَاظُوا:مَأالَمإِنٖمصٔيمَا ْظقَقٚمأَنِم َت ْأ ُ
تَ ِؿرُ َطهُ))( )5م .مصعملّ٦ظ(ّ٥ؼب ماي )ّ٠معضملؽملممله :مبلؾنمل ماي ّ٠م,أي مظ ّ١مأخّٔ مػّٔا ماِّعّٕ مبلؾنملم
ايّ٠قب( .)6م
ممممممموع ّ٤ماظرملّ٦اػّٓ ماظضملؽبػملَّ٦ؼهمل مأؼسملـبممل مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب مخشملؾهمل مظ ّ٥مؼب مذمىب ماظطملمملصػملني ((:موََاظ َّػملهٔ مظَوِم
جؼملٔؿملعِ م َذأْ ٔغهٔ مظَ َظمل َضملػملْتُ موَ م َظغملٔنِ مَأخَافُم
فهٔ موَ م َ
جهٔ موَ معَ ِوظٔ ٔ
ك َر ٔ
ذٔؽِتُ مأَنِ مُأخِ ٔؾرَ مطُلٖ م َرجُلٍ معٔ ِؽملغملُمِ م ٔب َؼمل ِ
أَنِم َتغملْ ُظملرُوامصٔيٖم ٔبرَدُولِمَاظ َّػملهٔم()م))( .)7م

ُ
) (1الخبُان في إغغاب اللغآنُ , 459/1 :وٍىظغ  :صعاؾاث لؾلىب اللغآن. 282/2/1:
ُ
) (2البدغ اإلادُؽ ُ , 143/2 :وٍىظغ  :صعاؾاث لؾلىب اللغآن . 282/2/1:
كاٌ  :شضًض البغعًُ .ىظغ  :الصحاح( 2467/6 :كال).
) (3شغح (اإلاػتزلي) ٍ . 282/18:
)ًُ (4ىظغ  :شغح (البدغاوي)  , 304/5 :وشغح (اإلاىؾىي) . 295/5:
) (5شغح (اإلاػتزلي). 305/9 :
)ًُ (6ىظغ  :في ظالٌ ههج البالغت. 505/2:
) )7شغح (اإلاػتزلي) . 10/10 :
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ممممممموبؾملّٔامؼغملّ٦نمحّٕفماىّٕ(ؼب)مادؿؽملمملدـبامإظبماظلؿملمملقماظّ٦اردمصؿملّ٥مداظًمملمسػملّ٧معضملؽملّ٧ماظؿضملػملؿملّ٢م
,موإنمطمملنمأصّ٢ؾب معضملؽملمملهمػ ّ٦ماظصملّٕصؿملهمل,مسػملّ٧مأنمب مذظّ١مالمميؽملّٝمعّ٤مخّٕوج ّ٥مإظبمعضملمملنٍ مأُخّٕم
ؼغملرملّٟمسؽملؾملمملماظلؿملمملق مواظعملّٕائّ٤ماحملؿملشملهملمبغملّ٢ىبمغ ّٙم,مظغملّ٤مظؿملّٗمسػملّ٧مارخملّٕادموػّٔامعمملمطرملّٟم
سؽملّ٥مابّ٤مجينماظّٔيمذػنملمإظبمأنقبمتضملمملورمحّٕوفماىّٕمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملموجّ٥مععملؾّ٦لمؼبماظضملّٕبؿملهملم,م
سػملّ٧مأغّ٥مالمميغملّ٤ماظعملؿملمملسمسػملؿملّ٥موجضملػملّ٥محؾبغملؼملـبمملمعشملّّٕدا(,)1موأؼقبّٓهماظّٓطؿّ٦رمصمملضّ٢ماظلمملعّٕائّ٨معّ٤م
احملّٓثنيم( .)2م
م
ممممممشبػملّٙممممملمتعملّٓم مإظبمتضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمبمملظعملّ٦ل:مجيوزمادؿضملؼملالمحرفماجلرم
(يف)مظػملدالظةمسػملىماظؿضملػملؿمللمظورودمذظك ميفمغؾملجماظؾالشة مصسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظلٗؽملةم
اظؽملؾوؼةماظرملرؼظملةمومطالمماظضملربمغصملؼملّاموغـرّا .م

(يٍ) يف اندالنخ عهً انشيبٌ:
ادلسأنخ انثبنثخ :جىاس استعًبل ِ

اخؿػملّٟماظؽملقّ٦ؼّ٦نمؼبماظّٓالظهملماظؽملقّ٦ؼهملماظيتمتقملدؼؾملمملم(ع)ّ٤مؼبماىؼملػملهملماظضملّٕبؿملهملم,مصؼملؽملؾملّ٣م

عّ٤مضزملّٕمدالظؿؾملمملمسػمل ّ٧مابؿّٓاءماظطملمملؼهمل ماٌغملمملغؿملهمل موعمملمصبّٕيمذبّٕاػممل,موذػنملمآخّٕون مإظبمإجمملزةم
ادؿضملؼملمملهلمملمؼبماظّٖعمملنمصسمل ًػملمملمسّ٤مادؿضملؼملمملهلمملمؼبماٌغملمملن,مصعملّٓمذػنملمدؿملؾّ٦ؼ ّ٥مإظبمعؽملّٝمذبؿملؽؾملمملمؼبم
)ًُ (1ىظغ :الخصائص  308/2:ـ ـ . 309
)ًُ (2ىظغ  :مػاوي الىدى . 9-7/3:
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اظطملمملؼهملماظّٖعمملغؿملهمل;مِّغقبؾملمملمعّ٦ضّ٦سهملمظػملّٓالظهملمسػملّ٧ماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملموعمملمؼعملّ٦ممععملمملعؾملممل,مصعملمملل:م((موأعمملم
"ع"ّ٤مصؿغملّ٦نمالبؿّٓاءماظطملمملؼهملمؼبماِّعمملط,ّ٤موذظّ١مضّ٦ظ:ّ١معّ٤معغملمملنمطّٔاموطّٔامإظبمعغملمملنمطّٔاموطّٔا.م
وتعملّ٦ل مإذا مطؿؾومل مطؿمملبـبممل:مع ّ٤مصالن مإظبمصالن.مصؾملّٔه ماِّمسمملء مدّ٦ى ماِّعمملط ّ٤ممبؽملّٖظؿؾملممل))(,)1موعمملم
رآهمدؿملؾّ٦ؼّ٥مػؾملؽملمملمػّ٦معّٔػنملمسمملعهملماظؾزملّٕؼني( .)2م
ممممممموذػنملماظغملّ٦صؿملّ٦ن مإظبمجّ٦ازمادؿضملؼملمملهلمملمؼبماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمواظّٖعمملغؿملهمل( )3مادؿؽملمملدـبا مإظبمورودػمملم
ؼبمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ
اآلؼهمل148:ؼ,موضّ٦ظّ٥متضملمملظبم :ﭽ ﯞ ﯟ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ ػدّ٦رةماظؿّ٦بهمل معّ٤م

ﯠ ﯡ ﯝ ﯞﯤ ﭼ ػدّ٦رةماظّٕوممعّ٤ماآلؼهمل4:ؼ .م

مممممممممموظػملؼملربد مرأيفب مذػنمل مصؿمل ّ٥مإظب مجّ٦از مادؿضملؼملمملل م(ع )ّ٤مؼب مابؿّٓاء مطّ٢ىب مشمملؼهمل(,)4وػ ّ٦معمملم
ابّ٤مدردؿّ٦ؼّ٥مأؼسملمملم()5م .م
ـب
ارتسملمملهم
مممممممممواخؿمملرمعّٔػنملؽبماظغملّ٦صؿملنيموصققّ٥مابّ٤ؾبمعمملظ,ّ١مصمملحؿيملمظّ٥مبشملمملئظملهملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظعملّٕآغؿملهملم
وايّٓؼـؿملهملمواظرملضملّٕؼهملم,عّ٤مذظّ١مآؼهملماظؿّ٦بهملماٌمملرمذطّٕػممل,موأعمملماظرملّ٦اػّٓمايّٓؼـؿملهمل( )6مصؼملؽملؾملممل مضّ٦لم
اظؽمليبمربؼملّٓم(:)م((معؽبـؽبػملغمل ّ٣موعـ ّ٢مأػ ّ٢ماظغملؿمملبني ,مطؼملـ ّ٢مرج ّ٢مادؿفملجّٕ مأُجؽبّٕاء ,مصعملمملل:معّ٤م
ؼضملؼمل ّ٢مظ ّ٨مع ّ٤مشّٓوة مإظبمغزمل ّٟماظؽملؾملمملر مسػمل ّ٧مضرياط؟ مصضملؼملػملومل ماظؿملؾملّ٦د ,مث ّ٣مضمملل:مع ّ٤مؼضملؼمل ّ٢مظ ّ٨معّ٤م
غزملّٟماظؽملؾملمملرمإظبمصالةماظضملزملّٕمسػملّ٧مضرياط؟مصضملؼملػملوملماظؽملزملمملرى))(,)7ثّ٣مضممللمابّ٤معمملظ:ّ١م((متسملؼملقبّ٤م
ػّٔامايّٓؼىملمادؿضملؼملممللم"ع"ّ٤مؼبمابؿّٓاءمشمملؼهملماظّٖعمملنمأربّٝمعّٕاتم,موػّ٦ممممملمخظملّ٨مسػملّ٧مأطـّٕم

) (1الىخاب. 224/4:
)ًُ (2ىظغ :ألاصىٌ في الىدى , 409/1:وؤلاهصاف في مؿائل الخالف( 370/1:اإلاؿألت  , )54والخبُان في إغغاب
اللغآن ,660/2:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) ,10/8:وشغح اليافُت الشافُت , 797/2:والجنى الضاوي. 308:
)ًُ (3ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف(370/1:اإلاؿألت  , )54وشغح اليافُت الشافُت , 797/2:والجنى الضاوي. 380:
)ًُ (4ىظغ  :اإلالخظب , 136/4:وألاصىٌ في الىدى , 409/1:وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش).10/8:
)ًُ (5ىظغ :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش) , 11/8:ومغني اللبِب. 419:
)ًُ (6ىظغ :شىاَض الخىطُذ. 189 :
) (7صحُذ البساعي. )2268( 90/3:
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مملدممل مظزملقهمل ماظلؼملمملع مب ;)2(ّ٥مطؼملمملم
ؿملقممل معؽملعمل ـب
اظؽملقّ٦ؼني مصؼملؽملضملّ٦ه متعملػملؿملّٓـبا مظلؿملؾّ٦ؼ ,)1())ّ٥مظّٔا مسّٓقبه مصق ـب
أوردمرمملئظملهملمعّ٤ماظرملّ٦اػّٓمماظرملضملّٕؼهمل(,)3معؽملؾملمملمضّ٦لماظؽملمملبطملهملماظّٔبؿملمملغ:)4(ّ٨مػعّ٤ماظشملّ٦ؼّ٢ؼ م
جرِبِنَمطلٖماظؿٖفاربٔ م
مممممممممتَكَرينمعنمأزعانِمؼومِمحػملؿملؼملةٕممممإىلماظؿملومِمضدم ُ
أؼسملممل مطّ٢وب مع ّ٤ماظضملغملربي( ,)5مواب ِّ٤ماظؽملمملز ,)6(ّ٣موأبّ٨م
مممممموضّٓ ماخؿمملر معّٔػنملؽب ماظغملّ٦صؿملني موأؼّٓؽبقبه م ـب
حؿملمملن( ,)7مواب ّ٤مػرملمملم م( ,)8مواب ّ٤مسعملؿمل ,)9(ّ٢مواِّمشّ٦غ ,)14(ّ٨مواظلؿملّ٦ر ,)11(ّ٨موع ّ٤ماحملّٓثنيم
اِّدؿمملذمسؾمملسمحل ّ٤م(,)12مواظّٓطؿّ٦رمإبّٕاػؿملّ٣ماظرملؼمللمملنماظّٔيمسّٓمبمإصّٕارماظؾزملّٕؼنيمسػملّ٧مضزملّٕم
مأؼسملممل ماظّٓطؿّ٦ر مخػملؿمل ّ٢مبؽملؿملمملنم
مشّٕؼؾممل( ,)13موواص ّ٠ماظغملّ٦صؿملني ـب
(عكب )ّ٤مسػمل ّ٧ماظّٓالظهمل ماٌغملمملغؿملهمل مأعّٕـبا ـب
ايلّ٦ن()14م .م
وٕمؼّٕتِّٚماظؾزملّٕؼّ٦نموعّ٤متمملبضملؾملّ٣متػملّ١ماظؽملزملّ٦ص,مصفملخسملضملّ٦ػمملمظػملؿفملوؼّ٢مواظؿعملّٓؼّٕمعّ٤م
أجّ٢مدالعهملمعمملمضضملمبّٓمظّ٥مدؿملؾّ٦ؼّ٥معّ٤مأنقبم(ع)ّ٤متؾبلؿضملؼملّ٢مؼبماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤متػملّ١م
اظرملّ٦اػّٓماظزملّٕضبهملماظؽملمملضسملهملمٌمملمذػؾّ٦اماظؿمل,ّ٥مظّٔامأذمملروا مإظبمأنمآؼهملمدّ٦رةماظؿّ٦بهملمإمنمملمػّ٨مسػملّ٧م

) (1شىاَض الخىطُذ . 189:
)ًُ (2ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت . 797/2:
) (3للمؼٍض مً الشىاَض ًُىظغ :شىاَض الخىطُذ , 191-190:وشغح اليافُت الشافُت , 797/2:وشغح الدؿهُل(ابً
مالً). 131-130/3:
)ً (4ىظغ  :شىاَض الخىطُذ , 190 :وشغح ابً غلُل , 16/3:وشغح ألاشمىوي , 70/2:والبِذ في صًىاهه ,جذ:
مدمض أبى الفظل إبغاَُم  , 45:وعواًت البِذ فُه (جىعزً .)...
)ً (5ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغان. 660/2:
)ًُ (6ىظغ  :شغح ابً الىاظم. 259:
)ًُ (7ىظغ  :البدغ اإلادُؽ. 504/5:
)ًُ (8ىظغ  :أوضح اإلاؿالً. 20-19/3:
)ًُ (9ىظغ  :شغح ابً غلُل. 16-15/3:
)ًُ (10ىظغ  :شغح ألاشمىوي. 70/2:
)ًُ (11ىظغ :ؤلاجلان في غلىم اللغآن ,جذ :مدمض أبى الفظل إبغاَُم. 293/2:
)ًُ (12ىظغ  :الىدى الىافي. 460-459/2:
)ًُ (13ىظغ :خغوف الجغ صالاللتها وغالكاتها. 47:
)ًُ (14ىظغ  :الىدىٍىن واللغآن . 25-23:
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تعملّٓؼّٕم(معّ٤متفملدؿملّٗمأولمؼّ٦م)م(,)1موػّ٦معمملمضضملقبظملّ٥مأبّ٦ماظؾعملمملءماظضملغملربي(,)2وسّٓقبهمإٌّاديمتضمللقب ًظملممل( .)3م
تضمللقب ًظملممل( .)3م
ممممممممممبعمل ّ٨مأنؿب مأذطّٕ مأنمب م(عكب )ّ٤متفملتّ٨مزعمملغؿملهملمأؼسملـبمملمصؿملؼملمملمإذامدخػملوملؿب مسػملّ٧م(بضملّٓ)مأؼسملـبممل;مِّنؽبقبم
مو كبعّ٤ؿب ؽبمبضملؿبّٓؾب م ((مصؿمل ّ٥مدالظهمل مزمملػّٕة مسػمل ّ٧ماالبؿّٓاء موسػملّ٧م
ضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :مٓكب ما َِّعؿبّٕؾب م كبعّ٤ؿب م َضؾؿبّ٢ؾب ؽب
االدؿؼملّٕار))(,)4مومممملمؼّٓصّٝمعّٔػنملماظؾزملّٕؼنيمأنمبمتعملّٓؼّٕػّ٣مؼؾبّٓخػملؾملّ٣مصؿملؼملمملمؼؽملعملسملّ٦غّ٥مػ,ّ٣مصذملم(عكب)ّ٤م
سػملّ٧موصّ٠معّٔػؾؾملّ٣مالمتّٓخّ٢مإالمسػملّ٧ماٌغملمملن,مظغملؽملؾملمملمؼبمتعملّٓؼّٕاتؾملّ٣مدخػملوملمسػملّ٧مظظملصملهملم(متفملدؿملّٗ)م
وػّ٦معزملّٓرموظؿملّٗمعغمل ـبمملغمملموالمزعمملغـبمملم,موإنؿب مطمملغوملماٌزملمملدرمتؾبسملمملرعماِّزعؽملهملمعّ٤محؿملىملمػّ٨معؽملعملسملؿملهملم
عـػملؾملممل(,)5مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مأنمبمسّٓمماظؿعملّٓؼّٕمأوظبمعّ٤ماظؿعملّٓؼّٕم .م
مممممممممموخالصهملمعمملمتعملّٓمبممأنمب م(ع)ّ٤موّ٨ءمداظهملمسػملّ٧ماظطملمملؼهملماٌغملمملغؿملهملمواظّٖعمملغؿملهمل,مظّ٦رودػمملمؼبم
أصّّمأدظهملماظؽملقّ٦ماظضملّٕبّ٨معّ٤ماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣مواظلؽملهملماظؽملؾّ٦ؼهملماظرملّٕؼظملهملمواظرملضملّٕماظضملّٕب,ّ٨موعّ٤مشريم
اٌؼملغمل ّ٤ماظػملفّ٦ء مإظب متعملّٓؼّٕ مطّ٢ىب مػّٔه ماظرملّ٦اػّٓ مبّٓسّ٦ى مايظملمملز مسػمل ّ٧ماظعملمملسّٓة ,مصمملظعملّ٦اسّٓ مدبسملّٝم
ظػملؽملزملّ٦صماظزملقؿملقهملموتلؿؽملّٓمإظؿملؾملمملموظؿملّٗماظضملغملّٗم.م م
مممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمذظّ١مؼبمغؾمليملماظؾالشهملمضّ٦لمأعريماٌقملعؽملني()مؼبمذكبطِّٕمحممللماظؽملمملسمبضملّٓماظؾضملـهملم
((:موعامأغؿُمماظؿملومَمعنمؼوممطؽملؿُمميفمأصالبٔؾملممبؾضملؿملدٕ))( .)6م
مممممممبضملّٓمأنمذطّٕؽب ماإلعمملمم( )مأحّ٦الماظؽملمملسمبضملّٓماظؾضملـهملماظؽملؾّ٦ؼهملماظرملّٕؼظملهمل,موعمملمجّٕىمسػملؿملؾملّ٣م
ؼبماِّزعمملنماظطملمملبّٕةمذّٕؽبعؽب مبؾؿملمملنمتعملمملربماِّزعمملنموترملمملبّ٥ماِّحّ٦المبنيماٌمملضنيمواظطملمملبّٕؼ,ّ٤مشّٕضّ٥م
ع ّ٤مػّٔا ماسؿؾمملر ماظعملّ٦م ماظؿملّ٦م ممبممل مجّٕى مسػمل ّ٧مآبمملئؾمل ّ٣موأدالصؾمل ;)7(ّ٣مإذ مإنمب ماظّٖع ّ٤مبؿملؽملؾملؼملممل مظؿملّٗم

)ًُ (1ىظغ  :ؤلاهصاف في مؿائل الخالف ( 371/1 :اإلاؿألت  ,)54والبدغ اإلادُؽ , 504/5 :والجنى الضاوي, 309:
ومغني اللبِب ,420:وشغح الخصغٍذ. 638/1:
)ًُ (2ىظغ  :الخبُان في إغغاب اللغان. 660/2:
)ًُ (3ىظغ  :الجنى الضاوي. 309:
) (4الىدىٍىن واللغآن. 23:
)ًُ (5ىظغ  :شغح اإلافصل(ابً ٌػِش). 11-10/8:
) (6شغح (اإلاػتزلي) . 387/6 :
)ًُ (7ىظغ  :منهاج البراغت(الخىئي) . 261/6:
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بؾضملؿملّٓ .مطّ٢نب مذظ ّ١مع ّ٤مأج ّ٢ماظؿؽملظملري مس ّ٤محمملل معؽب ّ٤مدؾ ّ٠مع ّ٤ماظضملمملصني مؼب مػّٔه ماظّٓغؿملممل( ,)1مهلّٔام
صّٓالظهملُم(ع)ّ٤مسػملّ٧ماظّٖعمملنمواضقهملمجػملؿملهمل,موعّ٤ماٌلؿؾضملّٓمإشظملممللؾبمذظّ١موتفملوؼػملّ٥مبّٓالظهملماٌغملمملن.مم م
مممممممموادؿؽملمملدـبامإظبمعمملمتعملّٓقبم مأرىمضّٕورةمتضملّٓؼّ٢ماظعملمملسّٓةماظؽملقّ٦ؼهملمسػملّ٧ماظؽملقّ٦ماآلت :ّ٨مجيوزم
ادؿضملؼملال(عن)مظػملطملاؼةماظزعاغؿملةمظورودمذظكمميفمغؾملجماظؾالشةمصسملػملًامسنماظعملرآنماظغملرؼممواظلٗؽملةم
اظؽملؾوؼةمواظرملضملرماظضملربي,مودسوىماظؿعملدؼرمواظؿأوؼلمالمتؿظملقموطـرةماظؽملزملوصم .م
م
(يٍ) يف اإلجيبة:
ادلسأنخ انزاثعخ :جىاس سيبدح ِ

ممممممممميّٕفماىّٕم(عكب)ّ٤مؼبمطالمماظضملّٕبمعضملمملنٍ مزبؿػملظملهملموعؿضملّٓدة,مصعملّٓمذطّٕمهلممل مابّ٤مػرملمملمم

دؾضملهملمعضملمملنٍ معّٕةم(,)2مثّ٣مأوصػملؾملممل مإظبمػبلهملَ مسرملّٕؽب معضملؽملّ٧معّٕة مأُخّٕى( ,)3موجضملّ٢مهلمملماظلؿملّ٦رّ٨م
اثينمسرملّٕمعضملؽمل.)4(ّ٧م م
مممممممممموعّ٤معضملمملغؿملؾملمملماٌكؿػملّٟمصؿملؾملمملمبنيماظؽملقّ٦ؼنيمعضملؽملّ٧ماظّٖؼمملدة,مصّٕأىمدؿملؾّ٦ؼّ٥مأنمبمزؼمملدتؾملمملم
عرملّٕورهملمبفملنمؼؿعملّٓعؾملمملمطالمفب مشريمعّ٦جنملموأنمؼغملّ٦نمذبّٕورػمملمغغملّٕة,مػّٔامعمملمؼؾبظملؾملّ٣ممممملمجمملءمؼبم
غزملّ٦ص,ّ٥مصعملمملل:م((موعممل محّٔف مؼب ماظغملالم مظغملـّٕة مادؿضملؼملمملهل ّ٣مطـري.موع ّ٤مذظ:ّ١مػ ّ٢مع ّ٤مرضملمملم؟م
أيمػّ٢معّ٤مرضملمملممؼبمزعمملنمأومعغملمملن,موإمنمملمؼّٕؼّٓ:مػّ٢مرضملمملم,مصؼملّ٤مرضملمملممؼبمعّ٦ض:ّٝمرضملمملم,مطؼملمملم
طمملنمعمملمأتمملغ ّ٨معّ٤مرج ّ٢مؼبمعّ٦ض :ّٝمعمملمأتمملغ ّ٨مرج ,ّ٢موعـػملّ٥مجّ٦اب:ّ٥معمملمعّ٤مرضملمملم))(,)5موطرملّٟم
سّ٤معّٔػؾّ٥مػّٔامؼبمعّ٦اضّٝمأُخّٕمعّ٤مطؿمملب.)6(ّ٥
مممممممموظػملؼملربد مؼب مػّٔه ماٌلفملظهمل مأضّ٦ال متؾّٓو معؿؾمملؼؽملهمل مصؿملؼملممل مبؿملؽملؾملممل( ,)7مصؼملّٕة مأغغملّٕ مزؼمملدة م(ع)ّ٤م
عشملػملعملًممل(,)8موواصّ٠مدؿملؾّ٦ؼّ٥مؼبمعّ٦رؽملنيمآخّٕؼ,ّ٤مؼصملؾملّٕمعّ٤مأحّٓػؼملمملمصّٕاحهملمتػملّ١ماٌّ٦اصعملهمل,مصعملمملل:م
)ًُ (1ىظغ :شغح (اإلاىؾىي) 46/2:
)ًُ (2ىظغ  :أوضح اإلاؿالً. 18/3:
)ًُ (3ىظغ  :مغني اللبِب. 419:
)ًُ (4ىظغ  :ؤلاجلان في غلىم اللغآن293/2:ـ ـ ـ. 295
) (5الىخاب. 130/2:
)ًُ (6ىظغ :اإلاصضع هفؿه,276/2 ,38/1 :و . 225-224/4
ُ
) (7كض جيبه إلى مىكف اإلابرص َظا اإلادلم ألاؾخاط مدمض غبض الخالم غظُمت ًُ ,ىظغ :اإلالخظب  , 45/1:وخغوف
الجغ صالالتها وغالكاتها. 57:
)ًُ (8ىظغ  :اإلالخظب. 45/1 :
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(("ع"ّ٤مزائّٓةموإمنمملمتؾبّٖادمؼبماظؽملظملّ٨موالمتعملّٝمؼبماإلصبمملبمزائّٓة))(,)1موضّٓماذرتطماظؽملظملّ٨ؽبمواظؿؽملغملريؽبم
سّٓدفبمعّ٤ماظؽملقّ٦ؼني(,)2موػّ٦معّٔػنملماظؾزملّٕؼنيمإالماِّخظملّ٘(,)3موتضملػملؿملّ٢مذظ ّ١مأغمبؾملمملمٕمتؾب كبظملّٓؿب معضملؽملـبّ٧م
جّٓؼّٓـبامضؾّ٢مدخّ٦هلممل,مصّٓخّ٦هلمملموخّٕوجؾملمملمدّ٦اء( .)4م
ممممممممممم ؾبوغلكبنملؽب مإظبمسمملعهملماظغملّ٦صؿملنيماظعملّ٦لمجبّ٦ازمزؼمملدتؾملمملمؼبماإلصبمملب(,)5مطؼملمملمغؾبلنملماظعملّ٦لم
مملئّ٨ماؼسملممل(,)6موػّٔامعمملمأَدظب مبّ٥ماظظملّٕاءمؼبمتظمللريهمضّ٦ظَّ٥متضملمملظب:
ـب
بّٔظ ّ١مإظبماظغملل

ﮨ ﮩ ﮬ ﮫ

ﮬ ﮭ  ػدّ٦رةماظغملؾمل ّٟمعّ٤ماآلؼهمل31:ؼ(,)7موادؿقلؽمل ّ٥مأبّ٦مسػملّ٨ماظظملمملرد ,)8(ّ٨موتػملؼملؿملّٔهمابّ٤م
مملظّ١ماؼسملمملم()14م .م
ـب
جينم()9م,مواخؿمملرمػّٔامأٌّػنملؽبمابّ٤ؾبمع
مممممممموضّٓماحؿيملمب ماٌقملؼّٓونمظّ٦رودػمملمزائّٓةمؼبماإلصبمملبمبشملمملئظملهمللب معّ٤ماظرملّ٦اػّٓماظعملّٕآغؿملهملمواظرملضملّٕؼهملم
عؽملؾملممل مضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
اآلؼهمل81:ؼ م ,موضّ٦ظ ّ٥متضملمملظب :ﭽ ﭻ

ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﭼ ػدّ٦رةمآلمسؼملّٕان معّ٤م

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﭼ ػدّ٦رة ماظؾعملّٕة معّ٤م

اآلؼهمل266:ؼ,صّٔػنملماِّخظملّ٘مإظبمأنمبم(ع)ّ٤مصؿملؾملمملمزائّٓة(,)11مطؼملمملمرجمبّّماِّخظملّ٘مزؼمملدتؾملمملمؼبمضّ٦ظّ٥م
تضملمملظب:ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ػدّ٦رةماظؾعملّٕة معّ٤ماآلؼهمل271:ؼ()12م
ادؿؽملمملدـبامإظبمضّ٦ظّ٥متضملمملظب :ﭽ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﭼ ػدّ٦رةماظؽمللمملءمعّ٤ماآلؼهمل31:ؼم

) (1اإلالخظب. 420/4:
)ًُ (2ىظغ  :ألاصىٌ في الىدى  , 410/1:والخبصغة والخظهغة  , 285/1:واإلافصل , 283:وهخاب أؾغاع الػغبُت,259:
وشغح اإلافصل(ابً ٌػِش) 12/8:ـ ـ . 13
)ًُ (3ىظغ  :شغح حمل الؼحاجي(ابً غصفىع) , 485/1:وشغح اليافُت الشافُت , 798/2:وأزغ اللغآن واللغاءاث
100:
)ًُ (4ىظغ  :الخبصغة والخظهغة . 286/1:
ُ
)ًُ (5ىظغ  :شغح ابً غلُل , 17/3:وشغح ألاشمىوي. 71/2:
)ًُ (6ىظغ  :البغضاصًاث , 242:وشغح اليافُت الشافُت ,799/2:وشغح الخصغٍذ. 640/1:
)ًُ (7ىظغ  :مػاوي اللغآن (الفغاء). 141-140/2:
)ًُ (8ىظغ  :اإلاؿائل البغضاصًاث , 243-242:ومغني اللبِب. 428:
)ًُ (9ىظغ  :اإلاددؿب. 164/1:
)ًُ (10ىظغ  :شغح اليافُت الشافُت. 799/2:
)ًُ (11ىظغ  :مػاوي اللغآن (ألازفش)  , 225/1:و , 298واإلاددؿب , 164/1:والخبُان في إغغاب اللغآن,217/1:
والبدغ اإلادُؽ , 672/2:ومغني اللبِب. 428:
)ًُ (12ىظغ  :مػاوي اللغآن (ألازفش). 105/1:
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 ,مطؼملمملمضممللمبّٖؼمملدة(ع)ّ٤مبضملّٓماإلصبمملبمسّٓدفب معّ٤ماٌظمللّٕؼ )1(ّ٤م ,مطؼملمملمادؿؽملّٓمعؽبّ٤مأجمملز مورودم(ع)ّ٤م
زائّٓةمإظبمضّ٦لماظضملّٕب:مضّٓمطمملنمعّ٤معشملّٕم(,)2مأي:مضّٓمطمملنمعشملّٕ .م
مممممممممممإنمبمعمملمؼعملّ٦قبيمزؼمملدتؾملمملمؼبم(عّ٤مأدمملور)مػّ٦مضّ٦ظّ٥متضملمملظب:ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼػدّ٦رةماإلغلمملنؼ,م((مإذمتضملّٓقبىماظظملضمل ّ٢مإظبم
"أدمملور"معّ٤مشريمتضملػملّّ٠محبّٕف,مصمملظضملشملّٟمسػملؿملّ٥معّٝمزؾملّ٦رماظّٓظؿملّ٢مسػملّ٧مزؼمملدةم"ع"ّ٤مازؾملّٕموأَوظبم
عّ٤متعملّٓؼّٕمسشملظملّ٥مسػملّ٧ماجملّٕورمحبّٕفمشريمزائّٓ))( ,)3موأَوظبمطّٔظّ١معّ٤متعملّٓؼّٕمصضمل,ّ٢موػّٔامعّ٤م
ضؾؿملّ٢متّٕجؿملّّماظعملّٕآنمبمملظعملّٕآن,موػّ٦معؽملؾمليملمدػملؿملّ٣مضّٓماتؾضملّ٥مجؾب نب ّ٢مسػملؼملمملءماظضملّٕبؿملهملمؼبمتّ٦جؿملّ٥ماظغملـريم
عّ٤ممعلمملئّ٢ماًالفمؼبمإسّٕابماظعملّٕآنماظغملّٕؼ)4(ّ٣م .م
ممممموضّٓ مسؼملّٓ ماظؾزملّٕؼّ٦ن موعقملؼّٓوػ ّ٣مإظب متفملوؼ ّ٢متػمل ّ١ماظؽملزملّ٦ص ممبممل مؼؽمللف ّ٣موسّٓم مزؼمملدة م(ع)ّ٤م
صؿملؾملممل,مصّٔػؾّ٦امإظبمأنمبم(ع)ّ٤موذبّٕورػمملمصظملهملمٌّ٦صّ٦فمربّٔوف,موسػملّ٧مػّٔاماظؿفملوؼّ٢مغبػملّ٦امضّ٦ظّ٥م
تضملمملظب :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

ﯨ ﭼ ػدّ٦رةماِّغضملمملممعّ٤ماآلؼهمل34:ؼ مصفملسّٕبّ٦ام(عّ٤مغؾكمل)م

صظملهملً مٌّ٦صّ٦فلب مربّٔوفمواظؿعملّٓؼّٕ((جمملء مع ّ٤ماًرب مطمملئؽملـبممل مع ّ٤مغؾكمل مإٌّدػملني))(,)5موضّٓمضضملقبظملّ٥مابّ٤م
ػرملمملم()6م .م
مممممممؼؾّٓوممممملمتعملّٓممأنمإجمملزةمذبّ٨ءم(ع)ّ٤مزائّٓةمؼبماإلصبمملبمالمميغملّ٤مدصضملّ٥مظغملـّٕةماظرملّ٦اػّٓم
اٌقملؼىبّٓةمظّٔظ,ّ١مػّٔامصسملػملًمملمسّ٤مأ مبنمتػملّ١ماإلجمملزةمأَوظبمعّ٤ماظؿعملّٓؼّٕمواظؿفملوؼ .ّ٢م
ممممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمذظّ١مؼبمغؾمليملماظؾالشهملمضّ٦ظّ٥م()مؼبمبؿملمملنمأحّ٦المزعمملغ,ّ٥موذكبطّْٕمأصؽملمملفم
خرَةَم ٔب َضملؼملَلِماَظدٗغِؿملَام َضدِمرَاعَنَمعٔنِم
خرَةٔم َوالَمؼَ ْشملػملُبُمَا ْآل ٔ
اظؽملمملس:م(( َوعٔؽملِؾملُمِمعَنِمؼَشملْػملُبُماَظدٗغِؿملَام ٔب َضملؼملَلِم َا ْآل ٔ
كذَ مدٔ ِؿرَ مَاظػملَّهٔم
َذكِ ٔزملهٔ موَ مضَارَبَ معٔنِ مخَشملْوِهٔ موَ م َذ ٖؼملرَ معٔنِ مثَوِ ٔبهٔ موَ م َزخِرَفَ معٔنِ مغَظملْ ٔلهٔ مٔظػملْ َأعَا َغةٔ موَأ ٖت َ
َذرِؼ َضملةًمإىلماَ ْظ َؼملضملِزملٔ َؿملةٔ))م( .)7م
)ًُ (1ىظغ  :حامؼ البُان 594/18:ـ ـ  , 595ومػاوي اللغآن وإغغابه , 270/4:والخبُان في إغغاب اللغآن,938/2:
والبدغ اإلادُؽ. 497/7:
)ًُ (2ىظغ  :مغني اللبِب, 428:وشغح ابً غلُل , 17/3:وشغح الخصغٍذ , 640/1:وَمؼ الهىامؼ. 464/2:
) (3الىدىٍىن واللغآن. 19-18:
)ًُ (4ىظغ  :الترحُذ باللغآن في إغغاب اللغآن. 5 :
) (5مغني اللبِب. 429:
)ًُ (6ىظغ :اإلاصضع هفؿه والصحُفت هفؿها .
) (7شغح (اإلاػتزلي) . 174/2:
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ممممممممطالع)(ّ٥ؼبمبؿملمملنمصظملمملتمإٌُّائنيماظّٔؼّ٤مؼلضملؽبّ٦ن مإظبماظؿعملّٕقببمإظبماظضملكبؾمملدموطلنملمضػملّ٦بؾملّ٣م
مبمملمميعملؿّ٥مآمتضملمملظبموؼّٔعنب,ّ٥موأُوظبمػّٔهماظزملظملمملتمإزؾملمملرماظؿّ٦اضّٝماظّٖائّٟموضّٓمسؾقبّٕمسؽملّ٥مبعملّ٦ظ(ّ٥م
رمملعّ٤معّ٤مذكزمل,)ّ٥أي:مخظملّٚمأومخسملّٝمودغملّ٤مإزؾملمملرـبامظػملؿّ٦اض,ّٝمورمملعّ٤ماظّٕج ّ٢مزؾملّٕهمإذام
حؽملمملهموخظملسمل,)1(ّ٥مواظظملضملّ٢مطؼملمملمتّ٦ردهماٌضملفؼملمملتمعؿضملّٓلبمبالموادشملهمل,مظّٔامصذمل(ع)ّ٤مؼبماظؽملّٙمزائّٓةم
ؼبماٌظملضملّ٦لمبّ٥معّ٤مدونمأنؿبمؼؿعملّٓعؾملمملماظؽملظمل,ّ٨موػّ٨مزائّٓةمؼبماظزملظملهملماظـمملغؿملهملمأؼسملـبمملموػّ٨مضّ٦ظ(ّ٥ضَمملرؽببؽبم
خشملِّْ٦هكب)م,مأيمميرملّ٨مبؾّٛءمومتؾملقبّ٢مإزؾملمملرـبامظػملّ٦ضمملرم( .)2م
كبعّ٤ؿبم ؽب
ممممممممواظػملطملّ٦ؼّ٦ن مؼب مضّ٦ء متظمللريػ ّ٣مبضملّٚؽب ماٌّ٦اد ماظػملطملّ٦ؼهمل مؼّٔطّٕون مسؾمملرة م(ضمملرب ماًشمل )ّ٦مبالم
هملمأؼسملمملم,مضممللمابّ٤مدرؼّٓ((:رؽبدؽبّٟؽبمؼّٕدكبّٟموؼّٕدؾبّٟم
(ع,)ّ٤مأيمإنمبماظظملضمل(ّ٢ضمملرب)معؿضملّٓلبمبالمودمملر ـب
ؽبدظملمملغمملً ,موؽبػؾبّ٦ؽب معرمل ّ٨ماٌعملؿملمبّٓ مإِذا م َضمملرب مخشملّ٦ؽبه))( )3م,موبؾملّٔامؼؿسملّّ مزؼمملدةم(ع )ّ٤مؼبم
وردؿملظملمملً مور ؽب
ؽبر ؿبدظملمملً م ؽب
ضّ٦لماإلعمملمم( )مسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مسّٓممتعملّٓقبمماظؽملظملّ٨مخالصًمملمظػملؾزملّٕؼنيموعّ٤متمملبضملؾمل,ّ٣موػّ٨مزائّٓةم
أؼسملـبمملمؼبمضّ٦ظ(ّ٥ومشّٕمعّ٤مثّ٦بّ٥موزخّٕفمعّ٤مغظملل .)ّ٥م
ممممممممممؼصملؾملّٕممممملمتعملّٓممأنمب معمملمذػنملمإظؿملّ٥ماظؾزملّٕؼّ٦نمعّٕدودفب موطبمملظّٟمعمملمسػملؿملّ٥ماظعملّٕآنماظغملّٕؼّ٣م
وغؾمليمل ماظؾالشهمل مصسملػملًممل مس ّ٤ماظرملضملّٕ ماظضملّٕب ,ّ٨مظّٔا مصمملَِّوظب مأن متلؿؽملّٓؽب ماظعملّ٦اسّٓ مإظب متػمل ّ١ماظؽملزملّ٦صم
اظضملّٕبؿملهملماظظملزملؿملقهملمعمملمداعوملمػّ٨معؽملؿؼملؿملهملمإظبمسزملّٕماالحؿفمملج .م
مممممممموصظملّ٦ة ماظعملّ٦ل مؤّٕت ّ٥متضملّٓؼ ّ٢ماظعملمملسّٓة ممبممل مؼفملت :ّ٨مجيوز مادؿضملؼملال م(عن) مزائدة ميفم
اإلجياب مادؿؽملادّا مإىل مثؾوت مذظك ميف مغؾملج ماظؾالشة مصسملػملًا مسن ماظعملرآن ماظغملرؼم موطالم ماظضملربم
ذضملرّاموغـرّا.م
م

)ًُ (1ىظغ  :تهظًب اللغت( 254 /13 :ػمً).
)ًُ (2ىظغ :منهاج البراغت(الخىئي),55-54/4:وشغح (اإلاىؾىي). 258/1:
) (3حمهغة اللغت  ,جذ :عمؼي مىبر بػلبيي( 716/2 :عؾف) ,وٍىظغ  :تهظًب اللغت ( 256/5:كهض)  ,والصحاح316/1:
والصحاح( 316/1:صهج) ,ولؿان الػغب(276/2:صَمج).
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تٌطئت:

درجؽب مأسالمؾب ماظّٓرس ماظـقّ٦ي مسؾ ّ٧ماالدؿشفود مبوظشعّٕ مبّ٦صػكب ّ٥معصّٓرـبا معفؿـبو مع ّ٤معصودرم

اظؿؼعقّٓماظـقّ٦ي,موعّ٤ماٌلؾَّّ٣مبّ٥مأنمب مظغيماظشعّٕمتؿلّ٣مبّٕطقّٖتنيمأدودقؿنيمػؿوماظّ٦زنمواظؼوصقيم
صضؾًو مس ّ٤ماتقبلوعفو مبطوب ّٝماالغػعول مخبالف مظغي ماظــّٕ م ,موع ّ٤مػـو مضّٓ مؼضطّٕ ماظشوسّٕ م مإظبم
إًّوجمس ّ٤مضّ٦اسّٓماظـقّ٦معّ٤مأجّ٢مإؼصولمأصؽوره,مضولمابّ٤مجين((:اظشعّٕ معّ٦ض ّٝماضطّٕار,م
وعّ٦ض ّٟماسؿّٔار.موطـريـبا معو مؼؾبقّٕؽبفؾب مصق ّ٥ماظ َؽؾكب ّ٣مس ّ٤مأبـقؿ ّ٥موتؾبقول مصق ّ٥ماٌُـؾب ّ٢مس ّ٤مأوضوع مصكبقؽبغفوم
ِّجؾ,)1())ّ٥موعّ٤مػـومطوغًمظؾغيماظشعّٕمخصّ٦صقيمؼبمرّٕؼؼيمادؿعؿولماٌػّٕداتمجّٕؿبدـبوموبـقيًم,م
وؼبمصؽبّ٦ؿبغ ماظرتاطقى موادؿعؿولماِّدوظقى; مإلؼصولماالغػعولمعّ٤مجفي ,مواظؿلثريمؼبماٌؿؾؼّ٨معّ٤م
ودؿكبّ٨ؽبمػّٔامإًّوجمؼبماظرتاثماظؾغّ٦يماظعّٕبّ٨مبوظضّٕورةماظشعّٕؼي .م
جفيمأُخّٕى(,)2م ؾب
ممممممممواظضّٕورة مطؿو متـووظؿفو مععفؿوت ماظؾغي معشؿؼي مع ّ٤معودة م(ضّٕر) ,موػ ّ٨ماد ّ٣مٌصّٓرم
(االضطّٕار)موػّ٦مايوجيمإظبماظشّ٨ءمأوماإلىوءمإظق,ّ٥مورجّ٢فبمذومضّٕورة,مأي:مذومحوجي,موضّٓم
ىه مإظق,)3(ّ٥موعـّ٥مضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﮙ ﮚ
اضطّٕ مإظبماظشّ٨ء ,مأي :مأُ كب
ﮞ ﮟ ﮠ

ﮛ

ﮜ ﮝ

ﮡﭨ ﭼ مػدّ٦رةماظؾؼّٕةمعّ٤ماآلؼي:م173ؼ .م
واظضّٕورة معّ٤معصطؾقوتماظػؼفوءمواٌػلّٕؼ,ّ٤مإذمتعينمسـّٓػ ّ٣م((ايوظي ماٌُؾفكبؽيم

إظبمعومالمبّٓمبمعـ,ّ٥مواظضّٕورةمأذّٓنبمدرجوتمايوجي))(,)4موسؾّ٧مػّٔامصفّ٨متشؿّ٢م((طّ٢مبمعومأدقبىم
إظبماالضطّٕار,مطوٌشؼيماظيتمالمعّٓصّٝمهلو,موعومبّ٥محػّٜماظـػّٗموشريػو,مطويوجيماظشّٓؼّٓةمإظبم
اٌوءمأوماِّط.ّ٢موعـفوم"ماظضّٕوراتمتؾبؾقّّماحملظّ٦راتم"))( .)5م
مممممممموعػفّ٦مماظضّٕورةماظشعّٕؼيمؼبماالصطالحماظؾغّ٦يمإعبوظًومؼعين م((مإًّوجمسؾّ٧ماظؼّ٦اسّٓم
واُِّصّ٦ل مبلؾىماظّ٦زنمواظؼوصقي,موضّٓمجّ٦مبزماظؼّٓعوءمظؾشوسّٕمعومٕمصبّ٦قبزوامػظؾؿلثريؼ))( ;)6مِّنقبم
) )1الخفائقُ , 188/3:وٍىٍش  :لشائش الؽّش. 13:
(ًُ )2ىٍش  :جاسٍخ الىلذ لادبي والبالٔت ختى نهاًت اللشن الشابْ الهجشي  ,د .مدمذ صٔلىٌ ظالم  , 59 :ولاـىٌ(جمام
خعان) 79:ـ. 88
)ًُ )3ىٍش  :هخاب الّحن( 7/7 :لش)  ,وتهزًب اللٕت(315/11:لش)  ,ولعان الّشب(483/4 :لشس) .
) )4اللىاِذ الفلهُت وجىبُلاتها في املزاَب لاسبّت ,د .مدمذ مفىفى الضخُلي. 288/1:
) )5معجم ؤلفاً الفله الجّفشي,د .ؤخمذ فخذ هللا. 263:
) )6معجم الىلذ الّشبي اللذًم,د.ؤخمذ مىلىب , 188/2:ومابحن املّلىفخحن خىإ وباعي والفىاب :للىازش.
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احؿػولماظعّٕبمبوظشعّٕمأدمبىمإظبمأنؿبمؼؾبؼول((:اظشعّٕاءمأُعؽبّٕاءماظؽالم,مؼؼصّٕونماٌؿّٓود,موالمميّٓنبونم
اٌؼصّ٦ر,موؼؼّٓقبعّ٦نموؼمخّٕون,موؼّ٦عكبؽّ٦نموؼشريون,موطبؿؾلّ٦نموؼؾبعريونموؼلؿعريون))()1م .م
مممممممممموضّٓ ماخؿؾػً مطؾؿي ماظـقّ٦ؼني مؼب مععـ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼي مسؾ ّ٧معّٔػؾني ,مصؿّٔػىم
اىؿفّ٦رمؼّٕى مأنمب ماظضّٕورةمممومتؼّٝمؼبماظشعّٕمدونماظــّٕمدّ٦اءمأطونمسـفو معـّٓوحي(دعيمأوم
صلقي)مأممال م(,)2مصؾ ّ٣مؼشرترّ٦ا مصقفو ماضطّٕارؽب ماظشوسّٕ مإظبمإًّوجمس ّ٤مبعّٚماِّضقلي ماظـقّ٦ؼيم
ب ّ٢مجّ٦قبزوا مظ ّ٥مؼب ماظشعّٕ معو مٕ مصبُّٖ مؼب ماظؽالم(,)3موؼؾبؿـّ٢مػّٔاماظّٕأيؽب مابّ٤ؾب مجين ,مإذ مضول:م((أظَوم
تّٕاػ ّ٣مطق ّٟمؼّٓخؾّ٦ن مهً مضؾّّ ماظضّٕورة مع ّٝمضّٓرتف ّ٣مسؾ ّ٧متّٕطفو ,مظقعّٓقبوػو مظّ٦ضً مايوجيم
إظقفو))(,)4واخؿور مػّٔا مأٌّػىؽب مابّ٤ؾب مسصػّ٦ر مضوئؾًو :م((اسؾّ٣ؿب مأنمب ماظشعّٕ مٌو مطون مطالعـبو معّ٦زوغـبوم
طبّٕجّ٥ماظّٖؼودةمصقّ٥مواظـؼّٙمعـّ٥مس ّ٤مصقيماظّ٦زنموضبقؾّ٥مسّ٤مرّٕؼّ٠ماظشعّٕمأجوزتماظعّٕبم
صقّ٥معومالمصبّ٦زمؼبماظؽالمماضطّٕوا مإظبمذظّ١مأومٕمؼضطّٕوا مإظق,)5())ّ٥موأخّٔمبفّٔامأٌّػى مأؼضـبوم
اظّٕض,)6(ّ٨وابّ٤مػشوم(,)7مواظؾغّٓاديم(ت:م1993ػـ)م(,)8موربؿّ٦دمذؽّٕيماآلظّ٦د)9(ّ٨م .م
ممممممممموعّٔػىمآخّٕمؼّٕىمؼبماظضّٕورةمأغقبفومتؼّٝمصقؿومظقّٗمظؾشوسّٕمسـّ٥معـّٓوحي(,)19مأيمتؼّٝم
بشّٕط ماالضطّٕار م ,موػ ّ٦مأٌّػى ماظّٔي مغلؾ ّ٥مبع ّٚماظـقّ٦ؼني مإظب مدقؾّ٦ؼ ,)11(ّ٥موسؾق ّ٥مؼؽّ٦نم
دقؾّ٦ؼ ّ٥مإعومؽب مابّ٤معوظّ١ماظّٔيمػّ٦مرائّٓمػّٔامأٌّػىمواٌشؿفّٕمب ّ٥مطـريـبا,مصؼّٓمصّٕمبح مابّ٤معوظّ١م
) )1الفاخبي  , 468:وٍىٍش  :املضَش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها. 399/2 :
)ً )2ىٍش  :ؼشح ظمل الضظاجي(ابً ِففىس) ,549/2:وخضاهت لادب , 33/1:لٕت الؽّش دساظت في المشوسة,98 :
والمشوسة الؽّشٍت دساظت اظلىبُت ,ببشاَُم مدمذ. 61:
)ً )3ىٍش  :المشوسة الؽّشٍت ومفهىمها لذي الىدىٍحن دساظت ِلى ؤلفُت ابً مالً,ببشاَُم بً ـالح الحىذود. 484:
) )4الخفائق , 188/3:وٍىٍش :ؼشح ظمل الضظاجي(ابً ِففىس) ,594/2:ولٕت الؽّش دساظت في المشوسة188 :
ـ ـ ـ. 183
) )5لشائش الؽّش , 13:وٍىٍش  :ؼشح ظمل الضظاجي(ابً ِففىس) , 594/2:واسحؽاف المشب , 2377/5:وَمْ
الهىامْ. 273/3:
)ً )6ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 44/1 :وخضاهت لادب. 33/1:
)ً )7ىٍش  :مٕني اللبِب , 72:وخضاهت لادب , 31/1:وَمْ الهىامْ ,273/3:ولٕت الؽّش دساظت في المشوسة.98:
)ً )8ىٍش  :خضاهت لادب. 31/1:
)ً )9ىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش دون الىازش. 6:
)ً )18ىٍش  :خضاهت لادب, 31/1:والمشائش وما ٌعىٓ للؽاِش.6:
)ً )11ىٍش  :ؼشح ظمل الضظاجي(ابً ِففىس) , 549/2:واسحؽاف المشب , 2377/5:ولٕت الؽّش دساظت في
المشوسة , 92:والمشوسة الؽّشٍت ومفهىمها لذي الىدىٍحن. 397:
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ععؼخملؾـبومسؾّ٧مبعّٚماِّبقوتماظشعّٕؼيمضوئؾًو:م((صنذمٕمؼػعؾّ٦امذظّ١معّٝمادؿطوسؿّ٥مصػّ٨مذظّ١مإذعورم
بوالخؿقور موسّٓم ماالضطّٕارم))(,)1موأذورمآخّٕون مإظبمأنؽبقبمدقؾّ٦ؼّ٥مؼّٕىمرأيؽب ماىؿفّ٦رمؼبماظضّٕورةم
اظشعّٕؼي( .)2موظعّ٢ماظلّٕقب مؼبمػّٔاماالخؿالفمواالضطّٕابمؼّٕج ّٝمإظب ماظؿؾوؼّ٤مؼب مهؾقّ٢مطِّ٢قب مصّٕؼّ٠م
ظؽالممدقؾّ٦ؼ .ّ٥م
ممممممممموأشؾىماظظّ٤ىبمأنمب معومذطّٕهمدقؾّ٦ؼّ٥مأضّٕب مإظبمصفّ٣ماىؿفّ٦رمؼبمػّٔه ماٌللظي;م((مِّنمبم
طـريـبامعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظيتمأوردػومؼبمأضلومماظضّٕورةماٌكؿؾػيمعّ٤متؾّ١ماظشّ٦اػّٓماظيتموردتمصقفوم
رواؼوت مأُخّٕى متؾبكّٕجفو مع ّ٤مذبول ماظضّٕورة ,موع ّٝمذظ ّ١مٕ مؼّٔطّٕؿب مدقؾّ٦ؼ ّ٥مذقؽـبو مع ّ٤متؾّ١م
اظّٕواؼوتمؼبمطؿوب )3())ّ٥م,مسؾّ٧مأَ مبن مخؿومماظؾوبماظّٔيمسّٕضمصقّ٥م(عومضبؿؿّ٢مؼبماظشعّٕ)موالم
صبّ٦زمؼبماظؽالممجوءمصق((:ّ٥وظقّٗمذّ٨ءمؼضطّٕونمإظقّ٥مإالموػّ٣مضبووظّ٦نمبّ٥موجفـبو))(,)4موسؾّ٧م
وصّ٠مػّٔامصننمبماظضّٕورةمسـّٓهمـموإنمطوغًمتؼؿصّٕمسؾّ٧ماظشعّٕموالموّ٦زمؼبمدؽبعيماظؽالممـمإالمأنمبم
اظشوسّٕمالمبّٓمعّ٤مأنؿب مؼلعّ٧معّ٤موراءمارتؽوبفو مإظبمععـّ٧متؾبفقّٖهمأضقليماظعّٕبقيماٌلؿـؾؽبطيمعّ٤م
اظــّٕ,موإالمؼؾبعّٓنب معومجوءمبّ٥مزبوظكبػًو مظؾؼّ٦اسّٓ,مودظقّ٢مػّٔاماٌعـّ٧معو مضوظ ّ٥مؼبمبوبماٌؿـّ٦عمعّ٤م
اظصّٕف :م((اسؾ ّ٣مأغمب ّ٥مصبّ٦ز مؼب ماظشعّٕ معو مال مصبّ٦ز مؼب ماظؽالم مع ّ٤مصّٕف معو مال مؼـصّٕف,م
ؼشؾفّ٦غ ّ٥ممبو مضّٓ محؾبّٔف موادؿؾبعؿ ّ٢مربّٔوصًو))(,)5مطؿومجّٕىمغب ّ٢ماٌلوئّ٢مبعضفومسؾّ٧مبعّٚم
سؾّ٧مسبّ٦ماظؿشوبّ٥مبقـفومؼبماِّحؽوممؼبمعّ٦اضّٝمأُخّٕمعّ٤مطؿوبّ٥م(,)6موهلّٔامضق((:ّ٢مسؾيماظضّٕائّٕم
اظضّٕائّٕماظؿشؾقّ٥مظشّ٨ءمبشّ٨ءمأوماظّٕدمإظبماِّص ))ّ٢م( ,)7موعّ٤مأجّ٢مػّٔامذػىماظلقّٓمإبّٕاػقّ٣م
ربؿّٓ مإظبمأنمب م((ماٌعـّ٧ماظّٔيمتؿّ٦جّ٥مسؾقّ٥ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمسـّٓمدقؾّ٦ؼّ٥مأغفومبؾّ٦غمعلؿّ٦ىم
عّ٤ماظؿعؾريمعؾؾّٞمعلؿّ٦ىمآخّٕ))(,)8مصوظػّٕقمبنيمعومؼؼّٝمؼبماظشعّٕمواظــّٕمعّ٤مخّٕوجمسّ٤ماظؼّ٦اسّٓم
) )1ؼشح الدعهُل(ابً مالً)ُ , 282/1:وٍىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت , 388/1:والمشوسة الؽّشٍت ومفهىمها لذي
الىدىٍحن. 399:
)ًُ )2ىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش  ,6:وظِبىٍه والمشوسة الؽّشٍت ,ببشاَُم خعً ,35:وؼىاَذ الؽّش في هخاب
هخاب ظِبىٍه,د.خالذ ِبذ الىشٍم ظمّت. 438:
) )3ؼىاَذ الؽّش في هخاب ظِبىٍه. 437:
) )4الىخابُ , 32/1:وٍىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش . 18:
) )5الىخابُ , 26/1 :وٍىٍش  :لاؼباٍ والىٍائش 281/2:ـ. 282
)ًُ )6ىٍش  :الىخاب. 99 , 48, 32, 29/1 :
) )7لاؼباٍ والىٍائش. 281/2:
) )8المشوسة الؽّشٍت دساظت ؤظلىبُت. 13 :
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اظؼّ٦اسّٓماظـقّ٦ؼيمواحّٓم((مصؽالػؿومخّٕوجمسّ٤ماظؼقوس,موإمنوماظػّٕقمبقـفؿومأنمبماظشعّٕموضّٝمصقّ٥م
عّ٤مذظّ١معومٕمتؽبـؾًماظّٕواؼيمبّ٦ضّ٦سّ٥مؼبماظؽالمم,موػّٔا مػّ٦مربّ٢ماظضّٕورة))(,)1موػّٔامػّ٦موجّ٥م
اظؽالممؼبمػّٔاماظؾوبماظّٔيمومسؿؾب ّ٥مبـ م(عومغبؾّ٥مأشؾىماظـقّ٦ؼني مسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمووردم
ؼبمطالم ماإلعومم( )م),مإذمظقّٗمعفؿـبومظّٓيمب مدّ٦اءمأطونماظشوسّٕمعؾبكؿورـبامؼبمارتؽوبّ٥ماظضّٕوراتم
أم معضطّٕـبا مإظب مذظ ,ّ١مصوظغوؼي ماظّٕئقلي مػفـو متـصى محّ٦ل ماظؿؿوس مذّ٨ءلب مع ّ٤ماظـظوئّٕ ماظــّٕؼيم
اظّ٦اردة مؼب مطالع ّ٥م( )ىؿؾي مع ّ٤ماظؼّ٦اسّٓ ماظـقّ٦ؼي ماظيت محؾبؽكبّ٣ؽب مسؾقفو مبلغمبفو ع ّ٤ماظضّٕائّٕم
اظشعّٕؼي ,مُِّثؾً مبّٔظ ّ١مأغقبفو مظقلً معؼؿصّٕة مسؾ ّ٧مظغي ماظشعّٕ مصؼ ,ّٛمب ّ٢مػ ّ٨مواردة مؼب ماظــّٕم
أؼضـبو,موبفّٔامؼظفّٕمعّٓىمغؼّٙمادؿؼّٕاءماظـقّ٦ؼنيمبلؾىمإشػوهلّ٣مظـصّ٦صمغفٍماظؾالشيمؼبم
اظؿؼعقّٓماظـقّ٦ي .م
ممممممموٌّو مطوغً ماظضّٕورات معّٕتؾطي مبوظشعّٕ ,مواظشعّٕ معو مال مضبق ّٛمب ّ٥مأحّٓ متعّٔقبرؽب محصّٕؾبػوم
وإحصوؤػو,مسؾّ٧مأنمب مػّٔامٕمميـّٝمسؾؿوءماظعّٕبقيمعّ٤موضّٝمتؼلقؿوتمسوعيمتـطّ٦يمهًمطّ٢ىبم
ضل ّ٣معؾوحٌ مصّٕسقي ,موظع ّ٢مالب ّ٤ماظلّٕاج مضصى ماظلؾ ّ٠مؼب متـؾقً معؾودئ ماظؿصـق ّٟمؼبم
اظضّٕورة,مإذمضول:م((ضّٕورة ماظشوسّٕ مأنؿب مؼضطّٕ ماظّ٦زن مإظبمحّٔف ,مأو مزؼودة ,مأو متؼّٓؼ ,ّ٣مأوم
تلخري مؼب مشري معّ٦ضع ,ّ٥موإبّٓال محّٕف ,مأو متغقري مإسّٕاب مس ّ٤موجف ّ٥مسؾ ّ٧ماظؿلوؼ ,ّ٢مأو متلغقٌم
عّٔطّٕ مسؾ ّ٧ماظؿلوؼ ّ٢موظقّٗ مظؾشوسّٕ مأنؿب مضبّٔفؽب معو ماتػ ّ٠مظ ّ٥موال مأنؿب مؼّٖؼّٓ معو مذوء مب ّ٢مظّٔظ ّ١مأُصّ٦لم
ؼعؿ ّ٢مسؾقفو))( ,)2موضّٓمراسّ٧متؾّ١ماُِّصّ٦لؽب مأشؾىؾب معّ٤مجوءمبعّٓه معّ٤ماظعؾؿوءمعـف ّ٣ماظلرياؼب(,)3م
وابّ٤مسصػّ٦ر(,)4موأبّ٦محقون()5م.
ممممموضّٓمدورمػّٔاماظؾوبمؼبمسّٕضماظؼّ٦اسّٓماظـقّ٦ؼيمــمإعبوظًومـــممادؿـودـبامإظبمتؾّ١ماظؿؼلقؿوتمم
وإنمادؿّٓسّ٧متـظقّ٣ماٌـفٍمتؼلقؿّ٥مسؾّ٧مصصؾني :م
اظػصّ٢ماِّول:معومحؾبؿكبّ٢مسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقؿومأُثؾكبًؽبمؼبماظؽالم :م
عومحؿكبّ٢مسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقؿوماسؿّ٦رهمائّفموعلوئّ٢مأُخّٕ:م م
اظػصّ٢ماظـوغ:ّ٨م ؾب
ُ
) )1المشوسة الؽّشٍت دساظت ؤظلىبُت. 15:
ُ
) )2لاـىٌ في الىدى. 435/3 :
)ًُ )3ىٍش  :ما ًدخمل الؽّش مً المشوسة ,جذ :دِ .ىك بً خمذ اللىصي34:ـ ـ ـ.35
)ًُ )4ىٍش  :لشائش الؽّش 16 :ـ ـ . 17
)ًُ )5ىٍش  :اسحؽاف المشب.2378/5:
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م
ادلسألت األًىل :جٌاس تٌكيد جٌاة الشزط بـ(نٌى) التٌكيد:

ممممممظؾؿّ٦طقّٓ مؼب ماظعّٕبقي مأمنوط مزبؿؾػي موأدوظقى معؿعّٓدة مع ّ٤مذظ ّ١ماظؿّ٦طقّٓ مبـّ٦غؽب ّ٨ماظؿّ٦طقّٓم

اظـؼقؾيمأو ماًػقػي,موػؿومحّٕصونمعّ٤محّٕوفماٌعوغ ّ٨مضّٓماتػّ٠ماظـقّ٦ؼّ٦نمسؾّ٧مدالظؿفؿومسؾّ٧م
اظؿّ٦طقّٓ,موإنؿبمطونماظؿّ٦طقّٓمبوظـؼقؾيمأذّٓمبمدالظيًمطؿومغؾبؼّ٢مسّ٤ماًؾق.)1(ّ٢
ممممموضّٓ مدار مخالففب مبنيماظـقّ٦ؼني مؼب مأصؾفؿو,مصّٔػى ماظؾصّٕؼّ٦ن مإظب مأغفؿو مأصالن ,مسؾّ٧م
حنيمؼّٕىماظؽّ٦صقّ٦نمأنمبماٌشّٓدةمػّ٨ماِّص,)2(ّ٢موػؿومحّٕصونمطبؿصونمبوظّٓخّ٦لمسؾّ٧ماِّصعول,م
صقمطَّّٓمبفؿوماظػعّ٢ماٌضورعمجّ٦ازـبامأوموجّ٦بـبو(.)3مم
مممممممموعّ٤ماٌّ٦اضّٝماظيتماخؿؾّٟمصقفوماظـقّ٦ؼّ٦نمدخّ٦لم(غّ٦ن) ماظؿّ٦طقّٓمؼبمجّ٦ابماظشّٕط,م
صؼّٓ مذػى مصّٕؼ ّ٠معـف ّ٣مإظب مأنقب مػّٔا ماظؿّ٦طقّٓ مإغقبؿو مصبّ٦ز مؼب ماظشعّٕ مال مؼب ماظــّٕ ,موؼب مػّٔا مضولم
دقؾّ٦ؼ:ّ٥م((موضّٓمتّٓخّ٢م"اظـّ٦ن" مبغريم"عو"مؼبماىّٖاء,موذظّ١مضؾقّ٢فبمؼبماظشعّٕ,مذؾفّ٦همبوظـفّ٨م
حنيمطونمذبّٖوعـبومشريمواجى))()4مسبّ٦مضّ٦لماظشوسّٕممطؿقّ٢مبّ٤مععّٕوف(:)5ممػعّ٤ماظطّ٦ؼّ٢ؼ م
مممممممممممممصؿفؿامتَشَلمعٔ ِـهُمصَزارةُم ُتعِ ٔطؽُمِممممممموعفؿامتَشَلمعٔـِهمصزارَةُم َتؿِ َـعَا

م

ممممممممممموضّٓ ماغؿفٍ معّٔػىؽب مدقؾّ٦ؼ ّ٥مػّٔا معبّٝفب مع ّ٤مسؾؿوء ماظعّٕبقي معـف ّ٣ماظػّٕقباء موػ ّ٦مؼعّٕضم
ظؼّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ مػدّ٦رةماظـؿ ّ٢معّ٤ماآلؼي18:ؼم(,)6واٌربقبدؾب(,)7م

وابّ٤ؾبماظلّٕاج(,)8مواظلرياؼب(,)9موأبّ٦مسؾّ٨ماظػورد,)19(ّ٨واظؼّٖقباز م(ت412:ػــ)(,)1موأبّ٦ماظربطوتم
اظربطوتماِّغؾوري(,)2مواظّٖزبشّٕي(,)3موابّ٤مايوجى(,)4موسؾؿوءمآخّٕونم(.)5م م
)ًُ (1ىٍش  :الىخاب  , 589/3 :وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 37/9 :والىدى الىافي .167/4 :
)ًُ (2ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف ( 658 /2 :املعإلت  ,) 94ومٕني اللبِب .443:
)ًُ (3ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ , 3933-3917/2:والتراهُب اللٕىٍت في الّشبُت ,دَ .ادي نهش 135:ـ ـ ـ. 138
) (4الىخاب ُ , 515/3:وٍىٍش  :امللاـذ الؽافُت.558/5 :
)ًُ (5ىٍش  :الىخاب , 515/3:وجمهُذ اللىاِذ , 3934/8:وامللاـذ الؽافُت ,551/5:وخضاهت لادب , 388/11:والبِذ
في الحماظت ,البدتري ,جذ:د .مدمذ ببشاَُم خىس ,وؤخمذ مدمذ ِبُذ. 58 :
)ًُ (6ىٍش  :مّاوي اللشآن(الفشاء)  , 162/1 :وخضاهت لادب.389/11:
)ًُ (7ىٍش  :امللخمب .14/3:
ُ
)ًُ (8ىٍش  :لاـىٌ في الىدى .288/2:
)ًُ (9ىٍش  :ما ًدخمل الؽّش مً المشوسة . 81:
)ًُ (18ىٍش  :الخّلُلت . 18/4 :
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مممممممإنمبمغبّ٢ماظشوػّٓماظشعّٕيمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمالمميـّٝمعّ٤متعؾقؾّ٥موبقونموجفّ٥مؼبم
اظعّٕبقي,مإذم(( مظقّٗ مذّ٨ء مؼضطّٕون مإظق ّ٥مإال موػ ّ٣مضبووظّ٦ن مب ّ٥موجفـبو))(,)6موعّ٤مػـومذػىم
سؾؿوء ماظعّٕبقي مإظب مأنمب مسؾي متّ٦طقّٓ مجّ٦اب ماظشّٕط مـ موػ ّ٦مممو مال مصبّ٦ز مؼب مدعي ماظؽالم مـ مػّ٨م
عشوبفؿّ٥مظؾـف,ّ٨موضّٓمصلمبّٕمػّٔامأبّ٦مسؾّ٨ماظػوردّ٨مبؼّ٦ظ:ّ٥م((مذؾفّ٦اماىّٖاءمٌّومأدخّ٢م"اظـّ٦ن"م
سؾقّ٥مبوظـف;ّ٨مِّنماىّٖاءمصعّ٢مذبّٖوممطؿومأنمبماظـفّ٨مصعّ٢مذبّٖومموػّ٦مشريمواجىمطؿومأنمبم
اظـفّ٨مشريمواجى))(,)7مأيمإنمبماظعؾيمسؾيمعشوبفي,مصوظعّٕبم(( مؼشؾىبفّ٦نماظشّ٨ءمبوظشّ٨ءموإنم
ٕمؼؽّ٤معـؾّ٥مؼبمعبقّٝماِّذقوء))(,)8موحبلىمػّٔاماظػف ّ٣مصوٌػرتضمأنؿب مؼؽّ٦نمػّٔامداسقـبو مإظبم
ضؾّ٦ل مػّٔا ماظؿّ٦طقّٓ مؼب مشري ماظشعّٕ مال مضصّٕه مسؾق ,ّ٥موظعّ٢قب ماظّٔي مدسوػ ّ٣مإظب مػّٔا مػ ّ٦مغؼّٙم
ادؿؼّٕائفّ٣موسّٓمماظؿؼصقبّ٨مبّٓضيمسّ٤مذّ٦اػّٓمؼبمشريماظشعّٕ;مِّنمبماظشّ٦اػّٓمسؾّ٧متؾّ١ماٌللظيمطـريةم
عّ٤ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣موشريه.
مممممممصؿّ٤ماظشّ٦اػّٓماظؼّٕآغقيمؼبمػّٔاماظؾوب()9مضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ػدّ٦رةماِّسّٕافؼ,موضّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ

ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ػدّ٦رةم

اٌوئّٓةؼ .م
مممممممممطونمسؾّ٧ماظـقّ٦ؼنيمأنؿب مؼلؿـّٓوامإظبمػّٔهماظـصّ٦صماظؼّٕآغقيمودّ٦اػومؼبمتعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةم
اظـقّ٦ؼي; مصوظضّ٦اب ّٛماظـقّ٦ؼي مصبى مأنؿب مدبض ّٝمظؾـصّ٦ص ماظػصققي ماٌلؿّ٦سي موتلؿـّٓ مإظقفوم
وظقّٗماظعؽّٗ,مظؽـقبفّ٣ممتلؽّ٦ا ممبومتؼّٕمبرمظّٓؼفّ٣مربووظنيمتلوؼّ٢مػّٔهماظـصّ٦صمسؾّ٧مائّفم
)ًُ (1ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة ّ ,
خلله َّ
وكذم له وولْ فهاسظه :د .سممان ِبذ الخىاب ,ود .ـالح الذًً
الهادي. 326:
)ًُ (2ىٍش  :البُان في ٔشٍب بِشاب اللشآن , 386/1:والىدىٍىن واللشآن. 133:
)ًُ (3ىٍش  :املففل . 331:
)ًُ (4ىٍش  :إلاًماح في ؼشح املففل  275/2:ـ ـ ـ , 276وؼشح الخفشٍذ . 387/2:
)ًُ (5ىٍش  :لشائش الؽّش  , 29 :واسحؽاف المشب . 656/2:
) (6الىخابُ , 32/1:وٍىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش دون الىازش . 18:
) (7الخّلُلت . 19-18/4:
) (8الىخاب. 646/3:
)ًُ (9ىٍش  :الىدىٍىن واللشآن . 133:
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واظؿؼّٓؼّٕ,مبّ٢مجّٖم مابّ٤ماظلّٕاجمبعّٓممجّ٦ازمتّ٦طقّٓمجّ٦ابماظشّٕطمبـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓ مصؼول((:الم
صبّ٦ز:إنؿبمتلتكبينمِّصعؾّ٤م))( .)1م
ممممممممموإؼضوحمعومتؼّٓمبممأنمبماظـقّ٦ؼنيم–معّ٤مأجّ٢مإًّوجمعّ٤متضوربماظلؿوعمواظؼقوس-مضّٓم
ذػؾّ٦ا مإظبمأنمب ماظػعّ٢ماٌمطَّّٓمبـ(اظـّ٦ن) مػفـومٕمؼؼّٝمؼبمجّ٦ابماظشّٕط,مبّ٢موض ّٝمؼبمجّ٦ابمضلؽب ٍّ٣م
دظًَّؿب مسؾقّ٥م(اظالم) ماٌّ٦رخملؽيمظؾؼلّ٣ماحملّٔوصيمؼبم(إنؿب),موسؾّ٧مػّٔامؼؽّ٦نماظرتطقىمضوئؿـبومسؾّ٧م
اظشّٕط ,مإال مأنؽبمب مجّ٦ابّ٥مضّٓمحؾبّٔكبفؽب مظّٓالظي مجّ٦اب ماظؼل ّ٣ماٌؼّٓمبر مسؾق ,ّ٥مئّف م(اظالم) ماٌّ٦رخملؽيم
ظؾؼلّ٣مضؾّ٢م(إنؿب) .موتلطقّٓػّ٣مسؾّ٧محّٔفم(اظالم)ماٌّ٦رخملؽيمظؾؼلّ٣مإمنومأصؾّ٥ماًالفمؼبمجّ٦ازم
وضّ٦عماىّ٦ابمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓمبمماظؼلّ٣مسؾق,ّ٥مصننمبماظـوبًمظّٓىمأطـّٕماظـقّ٦ؼنيمأغّ٥مإذاماجؿؿّٝم
اظشّٕطمواظؼلّ٣مصننمبماىّ٦اب مظؾلوبّ٠معـفؿو; مضول مدقؾّ٦ؼ:ّ٥م((صؾّ٦مضؾً:مإنؿب مأتقؿين مُِّطّٕعـمب,ّ١م
وإن مٕ متلتين مِّشؿـمب ,ّ١مجوز م مِّغمب ّ٥مؼب مععـ :ّ٧مظؽ ّ٤مأتقؿين مُِّطّٕعـمب ,ّ١موظؽ ّ٤مٕ متلتين مِّشؿـمب,ّ١م
وال مبّٓ مع ّ٤مػّٔه م"اظالم" معضؿّٕة مأو معظفّٕة; مِّغفو مظؾقؿني ,مطلغ ّ١مضؾً :موآ مظؽ ّ٤مأتقؿينم
ُِّطّٕعـمب.)2())ّ١م م
مممممممموػّٔاماظّٕأيمٕمؼصؿّٓمأعوممطـّٕةماظشّ٦اػّٓماظـقّ٦ؼيماٌكوظػيمٌومضّٕقبروه(,)3مػّٔامعّ٤موج,ّ٥م
وج,ّ٥موعّ٤موجّ٥مآخّٕمصنغمبفّ٣مؼبماظّ٦ضًماظّٔيمؼؾبصّٕنبونمصقّ٥مسؾّ٧متؼّٓؼّٕم(اظالم)ماٌّ٦رخملؽيمظؾؼلّ٣مطّ٨م
ؼلّ٦قبشّ٦امدخّ٦لم(اظالم) مؼبمصعّ٢ماىّ٦ابمنّٓػّ٣محنيمؼؾبفوبماظؼلّ٣مبوظشّٕطمضبؿؾّ٦نم(اظالم)م
اٌّ٦رخملؽي مسؾ ّ٧ماظّٖؼودة مأو مسؾ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼي(,)4وؼب مػّٔا مخؾ ّٛمواضّّ موجؾكب ّ٨مأدود ّ٥متؼّٓؼّ٣م
اظؼوسّٓةمواظؼقوسمسؾّ٧مأدظيماظلؿوعماٌّ٦ثّ٦قمبفو,مهلّٔامتّٕاػّ٣مضّٓمذػؾّ٦ا مؼبمتّ٦جقّ٥ماِّصعولماظيتم
اضرتغًمبـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓمؼبمجّ٦ابماظشّٕطمسؾّ٧متؼّٓؼّٕماظؼل.)5(ّ٣م م
ممممممممممٌو متؼّٓمبم مطؾكبقب ّ٥مطون مؼـؾغ ّ٨ماظّ٦ضّ٦ف مسـّٓ متؾ ّ١ماظشّ٦اػّٓ مواظـظّٕ مؼب مدقوضوتفو مواظؼّٕائّ٤م
احملقطيمبفومظؾّ٦صّ٦ل مإظبمضّ٦ابّٛمسبّ٦ؼيمتمدّٗمظؼوسّٓةمسوعيمبالمإشػول مٌومؼؿػّٕقبعمعـفومعّ٤م
) (1لاـىٌ في الىدى. 161/2:
ُ
) (2الىخاب , 66-65/3:وٍىٍش  :لاـىٌ في الىدى ,161/2:والبُان في ٔشٍب بِشاب اللشآن, 161/2:وؼشح اليافُت
الؽافُت , 1615/3:والىدىٍىن واللشآن.241:
)ًُ (3ىٍش  :الصحُفت ( 179ـ ـ ـ )185مً َزا البدض.
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 457/4:وجىلُذ امللاـذ , 1298/3:وخاؼُت الخمشي. 126/2:
)ًُ (5ىٍش  :املدشس الىظحز ,465/1:واللباب في ِلىم الىخاب  , 461/7:وبِشاب اللشآن وبُاهه  532/2:ـ ـ . 534
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علوئّ٢مادؿـودـبا مإظبماٌّ٦روثماظؾغّ٦يماحملؿٍمب,ّ٥موإذامطونمادؿؼّٕاءماظـقّ٦ؼنيمضّٓمأوصؾف ّ٣مإظبم
ضوسّٓةمتّٕىمإجوبيماٌؿؼّٓممعّ٤ماظشّٕطمواظؼلّ٣مواجؾيمسـّٓماجؿؿوسفؿومصننمبمورودمسّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓم
اظعؾّ٦ؼي ماظيت مجوء مصقفو ماظشّٕط م مــ مإن متؼّٓقبم ماظؼل ّ٣مسؾق ّ٥مــ م معؾبفوبـبو مبوظشّٕط م مدبّٕق مذظّ١م
االدؿؼّٕاءموتـؼض)1(ّ٥م .م
مممممممممممواذامتؼّٕمبرمػّٔامصننمبمظؾؼّٕائّ٤ماظّٓالظقيماحملقطيمبوظـّٙمأثّٕـبامؼبمصفؿّ٥موبقونمإٌّادمعـ;ّ٥م
هلّٔا مصننمب متّ٦جق ّ٥متؾ ّ١ماظـصّ٦ص مسؾ ّ٧محّٔف م(اظالم) ماٌّ٦رخملؽي مظؾؼل ّ٣مصق ّ٥مبؾبعّٓ موتؽؾّ ,ّٟمإذم
اظرتطقىمٕمؼؽّ٤محبوجيمإظبمتّ٦طقّٓماظشّٕطمواظؼلّ٣مسؾقّ٥م,مصؿّٓارماظؽالممؼبمآؼيمدّ٦رةماِّسّٕافم
ػّ٦مايّٓؼٌمسّ٤مضصيمغؾقىبـومآدمموحّ٦اءم()موبقونمخشقؿفؿومعّ٤ماًلّٕانماٌفّٓكبقبدمهل;ّ٣مظّٔامم
سؿّٓؽب ماظـ ّٙماظؽّٕؼ ّ٣مإظب متّ٦طقّٓ ماظػع ّ٢مبـ(اظـّ٦ن); مِّغفؿو مطبوصون مهؼؼ ّ٥مووضّ٦س ,ّ٥مظؽـقبفؿوم
ؼطؿعونمبغػّٕانمذغّ٦بفؿومواظعػّ٦مسـفؿو;مهلّٔامٕمؼؾبؼلؿومسؾّ٧مػّٔا,موػّٔامعومدسوػؿو مإظبماظؿّٔظّّ٢م
واٌلؽـيمظؾؿعؾريمسؿقبومصّٓرمسـفؿومعّ٤ماٌكوظػي; مهلّٔا مسربماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسّ٤محوهلؿو مبؼّ٦ظّ٥م
تعوظب  :موإن مٕ متغػّٕ مظـو موتّٕغبـو مظـؽّ٦غّ٤مع ّ٤ماًودّٕؼ ّ٤م مواٌعـّ٧مأنمبم((خلّٕان مايقوةم
ؼفّٓدغوموضّٓمأرّ٢مبمبـوموعومظّ٥معّ٤مداصّٝمإالمعغػّٕتّ١مظؾّٔغىماظصودرمسـوموششقوغّ١مإؼوغومبعّٓمذظّ١م
بّٕغبؿ ّ١موػ ّ٨ماظلعودة م كبٌو مأنمب ماالغلون مب ّ٢مطّ٢معّ٦جّ٦د معصـّ٦ع مؼشعّٕ مبػطّٕت ّ٥ماٌغّٕوزة مأنمب معّ٤م
ذلنماِّذقوءماظّ٦اضعيمؼبمعـّٖلماظّ٦جّ٦دموعلريماظؾؼوءمأنمتلؿؿّ٣معومؼعّٕضفومعّ٤ماظـؼّٙمواظعقى,م
وإن ماظلؾى ماىوبّٕ مهلّٔا ماظؽلّٕمػ ّ٦مآ مدؾقوغ ّ٥موحّٓه مصف ّ٦مع ّ٤مسودة ماظّٕبّ٦بقي))(,)2موبفّٔام
ؼؽّ٦نمصعّ٢ماظشّٕطمضّٓمأُجقىمبوظؼل)3(ّ٣مبػعّ٢معمطَّّٓمبـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓ,موعومؼعضؾبّٓمػّٔامأنمبماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼّ٣مأذورمإظبمضصيماظـيبمغّ٦حم(,)مصؼولمآمتعوظب:مﭽ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭼ ﭽ ﭶ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ػدّ٦رةمػّ٦دؼ ,مصؾّ٣مؼّٔػىماظـّٙمإظبم

ادؿعؿولم(اظالم)ماٌّ٦رؽيمظؾؼل,ّ٣مبّ٢مجوءمسؾّ٧ماظشّٕطمصؼول:م((وإالمتغػِّّٕ;))...نماظـيبمبم()م
ـمطغريهمعّ٤ماظؾشّٕـمؼطؿّٝمؼبمعغػّٕةمآمتعوظبمورغبؿّ٥م;مظّٔامٕمؼمطَّّٓماظشّٕطماٌـػ .ّ٨م

)ً )1ىٍش  :الجملت الخبرًت في ههج البالٔت. 398:
) (2املحزان  264/6:ـ ـ . 265
)ًُ (3ىٍش  :بِشاب اللشآن وبُاهه 534/2:ـ ـ . 535
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ممممممموطّٔامايولمؼبمآؼيمدّ٦رةماٌوئّٓةمصننمبماظّٔيمدسو مإظبمأنمؼؾبعؿـّ٧مبؿّ٦طقّٓمجّ٦ابماظشّٕطم
بـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓمدونمتّ٦طقّٓماظشّٕطمػّ٦معّٕاسوةماظلقوقموزّٕوفماٌؼولمأؼضـبوم,مصننمبمتّ٦طقّٓماظػعّ٢م
(ظَقؽبؿؽبلمبّ٤قب)مصقفو مإمنومجوءمظؾقونمأنمبمعلؿقكبّ٠ماظعؼّ٦بيمػّ٦معّ٤مأصّٕمبمسؾّ٧مصعؾؿّ٥م,موتـؾقفـبومسؾّ٧مأنمبم
اظعّٔابمػّ٦مجّٖاءمعؽبّ٤مداممسؾّ٧ماظؽػّٕموٕمؼـؼؾّٝمسـ.)1(ّ٥مصؿّٓارؾبماظؼّ٦لموأػؿقؿّ٥متشّٓؼّٓماظعؼّ٦بيم
سؾّ٧مػّٔاماظصـّٟمعّ٤ماظـوسم,مأعقبوماظّٔؼّ٤مٕمؼـؿفّ٦امصؾفّ٣مصّٕصيمؼبماظؿّ٦بيمواظعّ٦دةمإظبماظصّ٦اب;م
هلّٔامٕمؼؽّ٤مٔيمعومؼّٓس ّ٦مإظبماظؿّ٦طقّٓمواظؿشّٓؼّٓمبودؿعؿولم(اظالم)ماٌّ٦رخملؽيمظؾؼل,ّ٣مودظقّ٢مػّٔام
أنمآمتعوظبمضولمؼبمسؽبؼىماآلؼي:مأَصَالمؼؽبؿؾبّ٦بؾبّ٦نؽبمإظبماظؾَّّ٥موؼؽبلؽبؿبؿغؿبػكبّٕؾبوغؽبّ٥مم .م
مممممممممموعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظعؾّ٦ؼيمسؾّ٧مػّٔهماٌللظيمضّ٦ظّ٥م()مؼبمخطؾيمظّ٥مؼبمضلؿيماِّرزاقمبنيم
حدُطُمِمٔظ َلخٔقهٔمشَػٔريَةًمصٔيمأَػِلٍمأَوِمعَالٍمأَوِمغَػْسٍ؛مصَالَم َتؽُوغَنٖم َظهُمصٔؿِ َـةً))م( .)2م
اظـوس:م((صنِنِمرَأَىمَأ َ
مممممممممممطالعّ٥م()مؼبماظـفّ٨مسّ٤مايلّٓمبلنقبمعّ٤مؼّٕىمسـّٓمأخقّ٥مزؼودةًمأوممنوءـبمؼبمأعٍّٕمعوم
صالمضبؿؾّ٥مذظّ١مسؾّ٧ماالصؿـونماٌُػضّ٨مإظبمايلّٓمواظغرية(;)3م((ِّ مبن معؽب ّ٤مغظّٕ مؼب مأحّ٦ال ماظّٓغقوم
إظب مع ّ٤مصّ٦ض ّ٥مؼلؿقؼّٕ معو مسـّٓه مع ّ٤مغع ّ٣ماظؾّ ,ّ٥مصقؽّ٦ن مذظ ّ١مصؿـي مسؾق,)4())ّ٥مصوظؿعؾقّ٠ماظشّٕرّ٨م
ضوئّ٣مؼبماظرتطقىمبّٓظقّ٢مأنمبماإلعوممضّٕنؽبماظـفّ٨مبـ(اظػوء)(:صالتؽّ٦غ)ّ٤موػّ٨معبؾيمجّ٦ابماظشّٕط,م
وضّٓمجوءمصعؾفومعمطَّّٓـبامبـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓ .م
مممممممممموعـؾّ٥مضّ٦ظّ٥م( )مؼبمعؼطّٝمعّ٤مطؿوب مإظبمعوظّ١ماِّذرت(:)5م((وإِنِمابِ ُؿؾٔقتَم ٔبكَطنٍ،م
وأ ْصرَط م َسؾَقِكَ مدَوِرُكَ مأوِ مدَقِػُكَ مأوِ م َؼدُكَ مبٔا ْظعُؼُو َبةٔ ،م َصنِ ٖن مصٔي ماظْوَ ْطزَةٔ مصَؿا مصَوِضَفا معَؼْ َؿ َؾةً ،مصالم
ت ْط َؿقَنٖمبٔكَم َغكِوَةُم ُدؾْطاغٔكَمسَنِمأَنِمتُمَدِّيَمإىلمأَ ِوظٔقاءٔمادلَؼْؿُولِمحَؼّفُمِ))( .)6م
ممممممممممصوظػع ّ٢م(تطؿق )ّ٤ماظّ٦اض ّٝمؼب مجّ٦اب مذّٕط م(إن مابؿؾبؾقً)إمنو م مجوء معمطَّّٓـبا مبـ(غّ٦ن)م
اظؿّ٦طقّٓم;ِّنمعّٓارماظؼّ٦لموأػؿقؿّ٥متؼّٝمسؾّ٧مجّ٦ابماظشّٕطماٌؿؿـؾيمدالظؿّ٥مبضّٕورةماظـفّ٨مسّ٤م
اظؿؽؾقبّٕمواظؿلؾّٛمسؾّ٧مأوظقوءماٌؼؿّ٦ل,مواالعؿـوعمسّ٤مأداءمحّ٠موظّ٨ماٌؼؿّ٦ل( .)1م
)ًُ (1ىٍش :ؤهىاس الخجزًل. 138/2 :
) (2ؼشح (املّتزلي) (( . 312/1 :الٕفحرة  :الىثرة والضٍادة)) .لعان الّشبٔ( 27/5:فش).
)ًُ )3ىٍش  :ؼشح (البدشاوي)  , 5/2:وفي ٌالٌ ههج البالٔت. 168/1:
) )4منهاط البراِت(الشاوهذي) . 192/1:
)َّ )5
جلذمذ جشظمخه في الصحُفت ( ) 65مً َزا البدض.
) (6ؼشح (املّتزلي)  , 111/17 :الىهضة  :الىّىت  ,ووهضٍ  :وّىهًُ :ىٍش  :هخاب الّحن( 394/5وهض).
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حؽَؿ:ّ٥م((عَنِموَضَعَمغَػْ َلهُمعَوَاضٔعَماظؿٗ َف َؿةٔمصَالَم َؼؾُوعَنٖ معَنِم
ممممممموعـؾ ّ٥مضّ٦ظّ٥م()ؼبمإحّٓىم كب
أَدَاءَم ٔبهٔماظظَّنٖ))(,)2مصـ(عؽب)ّ٤مادّ٣مذّٕطمجوزم,مو(وض)ّٝمصعّ٢ماظشّٕط,موجّ٦ابّ٥معبؾيم(صالؼؾّ٦ع)ّ٤م
اٌـػّ٨مصعؾفومبـ(ال),مواٌمطَّّٓمبـ(غّ٦ن)ماظؿّ٦طقّٓم .م
ممممممممواظـقّ٦ؼّ٦ن مؼؼّٓىبرون مؼب معـ ّ٢مػّٔه ماظشّ٦اػّٓ م(العـبو) معضؿؽبّٕة معّ٦رخملؽي مظؾؼل ّ٣مضؾ(ّ٢إن)م
واظؿؼّٓؼّٕ(ظؽ,)3()ّ٤موػّٔامالمؼصّّمعّٝموجّ٦دم(اظػوء)مؼبماِّصعولم(تؽّ٦غ,)ّ٤مو(تطؿق,)ّ٤مصفّ٨مممّوم
تّٕبّٛمصعّ٢ؽبماظشّٕطمجبّ٦ابكب.ّ٥
ممممممممموظعّ٢قبمعومؼّٓحّٚمتؾّ١ماظؿؼّٓؼّٕاتمطـّٕةماظشّ٦اػّٓماظــّٕؼيمعّ٤ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣موطالمماإلعومم
( )مصفّ٨مطوصقي مظؾّٕدمسؾّ٧معّ٤مضولمبوظضّٕورة,موهلّٔامذػىمابّ٤معوظ ّ١مإظبمجّ٦ازهمؼبمدعيم
اظؽالم(,)4موتوبعّ٥ماظّٕض ّ٨مصؼول:م((وضّٓمتّٓخّ٢م"غّ٦ن" ماظؿلطقّٓماخؿقورـبامؼبمجّ٦ابماظشّٕط))(,)5م
وػّ٦معومرآه مغوزّٕماىقّ٘(,)6مواظشوريب(ت 799:مػـ)( ,)7م,موارتضوه ماُِّمشّ٦غ,)8(ّ٨موتؾـقبوهمعّ٤م
احملّٓثنيماظّٓطؿّ٦رمخؾقّ٢مبـقونمايلّ٦ن( .)9م
ممممممممموصػّ٦ة معو مورد مآغػًو مأنمب ماظؼل ّ٣مؼصّّ مأنؿب مؼؼ ّٝمجّ٦ابـبو مظؾشّٕط ,موال مداس ّ٨مإظب متؽؾّّٟم
اظؿؼّٓؼّٕمواظؿلوؼ;ّ٢مِّغّ٥مظقّٗمعّ٤ماظصّ٦ابمأنمؼؾبعؿّٓؽب مإظبمتلوؼّ٢متؾّ١ماظـصّ٦صماظـقّ٦ؼيماظؽـرية,م
وممّومؼـؿٍمسّ٤موضّ٦عمػّٔاماظؼلّ٣مؼبماىّ٦ابمتّ٦طقّٓماظػعّ٢ماٌضورعمبـ(غّ٦ن) ماظؿّ٦طقّٓم,مصلصّ٢م
اٌللظيمػّ٦مجّ٦ازموضّ٦عماظؼلّ٣مجّ٦ابـبومظؾشّٕط,موػّ٦معومهؼّ٠مبّ٦رودماظػعّ٢معلؾّ٦ضًومبـ(ال)ماظـوػقيم
,مهلّٔامجوءماظػع ّ٢ماٌضورع معمطَّّٓـبا مجّ٦ازـبا(;)19مِّنمب معّٓارماظؽالممععؿؿكبّٓفب مسؾّ٧ماىّ٦اب موعـعؼكبّٓفبم
سؾّ٧متّ٦طقّٓهم .م
)ًُ )1ىٍش  :جىلُذ ههج البالٔت. 195/4:
) (2ؼشح (املّتزلي). 388/18 :
ُ
)ًُ (3ىٍش  :الىخاب , 66-65/3:ولاـىٌ في الىدى ,161/2:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 118/4:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت  , 1485-1484/3:وخضاهت لادب. 388/11:
) (5ؼشح الشض ي ِلى اليافُتُ , 485/4:وٍىٍش  :خضاهت لادب. 388/11:
)ًُ (6ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ. 3934/8 :
)ًُ (7ىٍش :امللاـذ الؽافُت , 558/5:وخضاهت لادب. 388/11:
ُ
)ًُ (8ىٍش :ؼشح لاؼمىوي. 122/3:
)ًُ (9ىٍش  :الىدىٍىن واللشآن. 133:
)ًُ (18ىٍش  :ؤظالُب الخىهُذ في اللشآن الىشٍمِ ,بذ الشخمً املىشدي. 43:
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مممممممموادؿـودـبا مإظبمعومتؼّٓمبممذطّٕؾبهمميؽّ٤مإسودةمصّ٦غماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼيمبوآلت :ّ٨ممجيوزمتوطقدم
جوابماظشرطمبـ(غون) ماظؿوطقد مميفماظلعةمواالخؿقارمادؿـادّا مإىلمعاموردميف مغفجماظؾالشةم
صضؾًامسنماظؼرآنماظؽرؼم.م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ادلسألت الثبنيت :جٌاس إبقبء ألف (هب) االستفيبهيت عند جزىب حبزف اجلز :

مممممممضّٕمبر ماظـقّ٦ؼّ٦ن مأنمب مأظ ّٟم(عو) ماالدؿػفوعقي متؾبقّٔف مإذا مدؾب كبؾؼً محبّٕف مجّٕ ,مسؾ ّ٧مأنؿبم

تؾؼّ٧ماظػؿقيمدظقؾًومسؾقفو ,موتعؾقّ٢مػّٔامائّفمإعومظؾػّٕقمبنيماالدؿػفوعقيمواٌّ٦صّ٦ظي(,)1أوم
ظؾؿكػقّٟمظؽـّٕةماالدؿعؿول(,)2أومظؾّٓالظيمسؾّ٧ماظرتطقى; مإذمإنمبمتّٕطقىمحّٕفماىّٕمعّٝم(عو)م
االدؿػفوعقي مؼصقىبّٕػؿو مطؽؾؿيلب مواحّٓة معّ٦ضّ٦سي مظالدؿػفوم مظؾقػوز مسؾ ّ٧مصّٓارة ماالدؿػفوم(,)3م
سؾ ّ٧مأنمب موجّ٦بؽب محّٔف مأظ(ّٟعو) ماالدؿػفوعقي معؼصّ٦رفب مسؾ ّ٧ماجملّٕورة محبّٕف ماىّٕ ,مأعوم
اجملّٕورةمبوإلضوصيمؼبمسب:ّ٦مذبّ٨ءمعومجؽً,مصوئّفمظقّٗمالزعـبو( .)4م
)ًُ (1ىٍش  :مّاوي اللشآن (الفشاء)  , 292/2:وؤمالي ابً الشجشي , 338/1:وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 9/4:ومٕني
ومٕني اللبِب  ,394:وإلاجلان في ِلىم اللشآن. 288/2:
)ًُ (2ىٍش  :الاهفاف في معائل الخالف ( 572/2:املعإلت . )78
)ًُ (3ىٍش  :املفذس هفعه والصحُفت هفعها  ,وؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 58/3:والبرَان في ِلىم اللشآن 483/4 :
 , 483/4وؤظالُب الىلب ِىذ الىدىٍحن والبالُٔحن,د .كِغ اظماُِل لاوس ي . 381:
)ًُ (4ىٍش  :الىخاب , 164/4:وامللاـذ الؽافُت. 97-96/8:
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ممممممممموضّٓماخؿؾػًمآراءماظعؾؿوءمؼبمحؽّ٣مػّٔامائّف ,مصؼّٓمذػىمابّ٤مجينمإظبمأنمبمحّٔفم
اِّظّٟمظغيمضعقػيم(,)1وأذورمآخّٕونمإظبمأغقبّ٥مواجى(,)2مورأىمماظـعوظيبم(ت:م429ػـ)مأغّ٥معّ٤م
دـ ّ٤ماظعّٕبقي( ,)3موظؾّٖزبشّٕي مرأؼون مؼب متّ٦جق ّ٥مػّٔا مائّف ,مصّٕأى مؼب مأحّٓػؿو مأنمب مإثؾوتم
اِّظ ّٟمجوئّٖ( ,)4موأذور مؼب ماآلخّٕ مإظب مأنقب ماثؾوتفو مضؾقّ٢فب مذوذ( ,)5موضّٓ مسّٓمبه ماظلقّ٦ر ّ٨محّٔصًوم
عؽبؼقلـبو(.)6ممممم م
مممممممموٌّومطونماظّ٦جّ٦بماظـقّ٦يمؼبمتؾّ١ماٌللظيمعـؿؼكبضـبومبعّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظشعّٕؼيماظيتم
جوءتمصقفوماظّٟم(عو)ماالدؿػفوعقيمعـؾؿيمبوظّٕشّ٣معّ٤مجّٕػومحبّٕفماىّٕمؼبمعـّ٢مضّ٦لمحلونم
بّ٤مثوبً(:)7مػعّ٤ماظّ٦اصّٕؼ م
مممممممممممممممممممسؾىمعَامضَامَمؼَشِؿؿـٔيمظؽقمممممممممطكـزؼرٍمتَؿرٓغمصٔيمرَعادٔ م
مممممممذػى معبؾي مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني مإظب مغب ّ٢مػّٔا ماإلثؾوت مسؾ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼي موضصّٕوهم
سؾقفو ,موعّ٤مبقـفّ٣ماظؼّٖقباز( )8م ,مواظعؽربي(,)9موأبّ٦محقونماظّٔي مضول:م(( مواٌشفّ٦ر مأنمب مإثؾوتم
اِّظ ّٟمؼب م"عو" ماالدؿػفوعقي ,مإذا مدخ ّ٢مسؾقفو محّٕف مجّٕ ,مزبؿ ّٙمبوظضّٕورة))( .)19م موسؾّ٧م
ذظ ّ١ماب ّ٤مػشوم( ,)11مواُِّمشّ٦غ ,)1(ّ٨موخوظّٓ ماِّزػّٕي( ,)2موع ّ٤ماحملّٓؽبثني مربؿّ٦د مذؽّٕيم
اآلظّ٦د(ّ٨ت1342:ػـ)(,)3موأغبّٓمايؿالوي(ت:م1351ػـ)(,)4موسؾّٓماظلالممػورون( .)5م
)ًُ (1ىٍش :املددعب  ,347/2:وهخاب لاصَُت في ِلم الحشوف ,الهشوي,جذِ :بذ املّحن ملىحي , 86:والبدش
املدُي , 383/18:واللشآن الىشٍم وازشٍ في الذساظاث الىدىٍت,دِ .بذ الّاٌ ظالم مىشم. 327:
)ًُ (2ىٍش  :هخاب لاصَُت في ِلم الحشوف ,الهشوي,جذِ :بذ املّحن ملىحي ,85:ومٕني اللبِب ,394:وإلاجلان في ِلىم
اللشآن , 288/2:ولاظالُب إلاوؽائُت في الىدى الّشبيِ ,بذ العالم َاسون.195:
)ًُ (3ىٍش  :فله اللٕت وظش الّشبُت ,جذ :العلا وآخشًٍ. 348:
)ًُ (4ىٍش  :الىؽاف ,12-11/4:والبدش املدُي. 58/9:
)ًُ (5ىٍش  :الىؽاف. 92/2:
)ًُ (6ىٍش َ :مْ الهىامْ. 461/3:
)ًُ (7ىٍش  :املددعب , 347/2 :ومٕني اللبِب , 394:وَمْ الهىامْ , 461/3:وخضاهت لادب ,99/6:والبِذ في
دًىاهه  , 258/1:وَى فُه ِلى خالف ما ًشوٍه الىدىٍىن فشواًخه فُه :ففُم جلىٌ ٌؽخمني لئُم هخجزًش جمشٓ في
سماد  ,وِلى َزا فال ؼاَذ فُه في معإلخىا َزٍ.
)ًُ (8ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة. 317:
)ًُ (9ىٍش  :بِشاب ما ٌؽيل مً ؤلفاً الحذًض الىبىي ,جذ:دِ .بذ الحمُذ َىذاوي. 66:
) (18البدش املدُي. 58/9:
)ًُ (11ىٍش  :مٕني اللبِب. 394:
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مممممممممإنمبماثؾوتم(أظ )ّٟم(عو)ماالدؿػفوعقيمسـّٓمجّٕػومحبّٕفماىّٕمٕمؼؽّ٤معؼؿصّٕـبامسؾّ٧م
اظشعّٕ مصؼ ّٛم ,مبّ٢مػّ٦موارد مؼب ماٌّ٦روث ماظؾغّ٦ي ماظػصقّّ م ,مصؼّٓ م مجوء مؼب معّ٦ار ّ٤معؿعّٓدة معّ٤م
ايّٓؼٌماظـؾّ٦يماظشّٕؼّٟم,مػّٔا مصضؾًومسّ٤مذبقؽّ٥مؼبمضّٕاءةمسقلّ٧موسؽّٕعيماظيتمعّٕقبمذطّٕػوم,م
عّ٤مذظّ١ممضّ٦لماظـيبىب مربؿمبّٓلب م()مظإلعوممسؾّ٨م( :)م((بكبؿؽبو مأَػؿب َؾؾًْؽب مؼؽبو م ؽبسؾكبّ٨نب؟مضَولؽب:مبكبؿؽبو مأَػؽبّ٢مب مبكبّ٥كبم
اظـيب()مضَولؽب:مصَوػؿبّٓكبموؽباعؿب ُؽٌؿبمحؽبّٕؽباعـبومطَؿؽبومأَغؿبًؽب))(,)6موضّ٦ظّ٥م(:)م((ظَقؽب ْلتكبقؽبّ٤مبم ؽبسؾَّ٧ماظـمبوسِمزؽبعؽبونفبمظَوم
ؼؾبؾؽبوظكبّ٨ماظْؿؽبّٕؿبءؾبمبكبؿؽبومأَخؽبّٔؽبمعكبّ٤ؽبماظْؿؽبولِ,مأعكبّ٤ؿبمحاللٍمأمم كبعّ٤محؽبّٕامٍ))()7م .م
مممممورمبوموضّٝمغظّٕمسّٓدمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيمسؾّ٧مبعّٚمػّٔهماظشّ٦اػّٓمصودؿـّٓمإظقفومؼبموّ٦ؼّٖمػّٔام
االثؾوتمعطؾؼًو,موظعّ٢قبماظػّٕاءمؼؼّٟمؼبمعؼّٓعؿف,ّ٣مإذمضول:م((موإذا مطوغًم"عؽبو"مؼبمعّ٦ضّٝم"أي"م
ث ّ٣موصؾً محبّٕفلب مخوص ٍّٚمغؾبؼصً ماِّظ ّٟمع ّ٤م"عؽبو" مظقعّٕف ماالدؿػفوم مع ّ٤ماًرب .موع ّ٤مذظّ١م
ؼؿلوءظُّ٦نؽبوإنمأمتؿؿفومصصّ٦اب))(,)8موأخّٔمبّ٥ماظّٖزبشّٕيمؼبمأحّٓم
ضّ٦ظ:ّ٥مصكبقّ٣ؽبم ُطـؿبؿّ٣ومسؽبّ٣مبم ؽب
ضّ٦ظَق)9(ّ٥موضّٓمعّٕمبمذطّٕهم,موصّٕمبحممبـّ٢مػّٔاماظّٕازيمؼبمتّ٦جقّ٥م(عو)مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظب:مﭽ ﭙ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ ػدّ٦رةمآلمسؿّٕانمعّ٤ماآلؼي159:ؼ()19م .م
مممممممموممّ٤مأؼمبّٓمذظّ١مأؼضقبومابّ٤معوظّ١مبعّٓمأنِ ماحؿٍمب مظّ٥مب كبؼل ٍّ٣معّ٤ماظشّ٦اػّٓمايّٓؼـقيماظيتم
ذطّٕتؾبفو م,ورأى مجّ٦از مإثؾوت ماِّظ ّٟمإال مأغ ّ٥محؽ ّ٣مسؾقفو مبوظشّٔوذ ,مإذ مضول ((:موذّٔ مثؾّ٦تم
"اِّظ "ّٟمؼب م"مبو مأػؾؾً",و" مال مؼؾوظ ّ٨مإٌّء ممبو ماخّٔ ماٌول" مو" مإغ ّ٨مسّٕف مممو مسّ٦ده"()...م
;ِّنقبم"عو" مؼبماٌّ٦اضّٝماظـالثيمادؿػفوعقيمذبّٕورةمصقؼّفومأنؿب متؾبقّٔفؽب مأظػفو مصّٕضًومبقـفوموبنيم
)ًُ (1ىٍش  :ؼشح لاؼمىوي . 16/4:
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ. 635/2 :
)ًُ (3ىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش . 227 :
)ًُ (4ىٍش  :ؼزا الّشف في فً الفشف ,جذ :هفش هللا ِبذ الشخمً هفش هللا. 168:
)ًُ (5ىٍش  :لاظالُب إلاوؽائُت في الىدى. 195:
) (6صحُذ البخاسي  , )1557(148/2:وٍىٍش :العجن الىبري  ,اليعائي ,جذ :خعً ِبذ املىّم ؼلبي, )3718(51/4:
وبداس لاهىاس.627/38:
) (7صحُذ البخاسي . )2883( 59/3:
) (8مّاوي اللشآن (الفشاء). 292/2:
)ًُ (9ىٍش  :الىؽاف. 12-11/4:
)ًُ )18ىٍش  :مفاجُذ الُٕب 486/9 :ـ. 487
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اٌّ٦صّ٦ظي))(,)1مثّ٣مغبّ٢مبقًمحلقبونمسؾّ٧ماالخؿقورمالماالضطّٕارمإلعؽوغّ٥مأنؿبمؼؼّ٦لم(سالممضوم...م
ضوم...م)(,)2موابّ٤معوظّ١مؼبمحؾبؽؿكبّ٥مسؾّ٧متؾّ١ماظشّ٦اػّٓمبوظشّٔوذمؼؾبكوظّٟماٌـفٍماظّٔيمدورمسؾقّ٥م
ؼبمطؿوبّ٥م(ذّ٦اػّٓماظؿّ٦ضقّّ)ماظّٔيمسؿّٓمصق ّ٥مإظبمتعّٓؼّ٢ماظؽـريمعّ٤ماظؼّ٦اسّٓماظـقّ٦ؼيماحؿؽوعـبومإظبم
غصّ٦صمايّٓؼٌماظـؾّ٦يماظشّٕؼ,ّٟموػّٔامعومغؾقبّ٥مسؾقّ٥مربؼّ٠ماظؽؿوبماظّٓطؿّ٦رمرّ٥مربل)3(ّ٤م,م
سؾّ٧مأنمبموصّٟماظشوػّٓمايّٓؼـّ٨مؼبمػّٔهماٌللظيمبوظشّٔوذمٕمؼؼؿصّٕمسؾّ٧مابّ٤معوظّ١مبّ٢مدؾؼّ٥مؼبم
ذظّ١ماظعؽربيمأؼضـبوم()4م.م م
ممممممممممؼؾّٓومظّ٨مممومتؼّٓممأنمب ماظؼصّٓمبشّٔوذماظشّ٦اػّٓمايّٓؼـقيمخّٕوجفومسّ٤ماظؾوبموضقوسم
اظـقّ٦ؼني,مإالمأغمبفومٕمتشّٔمؼبمادؿعؿولماظعّٕبموالدقؿومسـّٓمصُصؽبقوئكبفّ٣موبؾبؾَغوئكبفّ٣م,موػّٔامعوم
غّٙمبمسؾقّ٥مابّ٤ماظلّٕاجمصّٔطّٕمأغّ٦اعماظشوذمبؼّ٦ظ:ّ٥م((مواظشوذمسؾّ٧مثالثيمأضّٕب:معـّ٥معومذّٔمبمسّ٤م
بوب ّ٥موضقود ّ٥موٕ مؼشّٔ مؼب مادؿعؿول ماظعّٕب مظ;)5())ّ٥مظّٔا مصبىمأنؿب مؼؾبلؿـؽبّٓمإظبمتؾّ١ماظشّ٦اػّٓ مؼبم
تعّٓؼ ّ٢ماظؼوسّٓة ماظـقّ٦ؼي ,مِّغفو مبؾب كبـقً مسؾ ّ٧مادؿؼّٕاء مغوض ;ّٙمِّنمب مع ّ٤مأمنوط ماظشوذ م((اظشوذم
اٌؼؾّ٦ل; مصف ّ٦ماظّٔي مصبّ٨ء مسؾ ّ٧مخالف ماظؼقوس ,موؼؾبؼؾ ّ٢مسـّٓ ماظػُصؽبقوء ,مواظؾؾبؾَغوء))(,)6موالذّ١م
ؼبمأنمبماظـيبمب مربؿّٓـبا م()مأصصّّؾب معّ٤مغطّ٠مبوظضود,موضبّٓىبثماظـوسممبومؼعّٕصّ٦نمومبومػّ٦مذوئّٝم
سـّٓػّ٣م;مظّٔاممضق:ّ٢مإنمبماظشوذمػّ٦معوم((مؼؽّ٦نمؼبمطالمماظعّٕبمطـريـبامظؽّ٤مخبالفماظؼقوس))( .)7م
اظؼقوس))( .)7م
عومدؿكبّٝؽب مؼبمتعّٓؼّ٢مأضقليماظـقّ٦ؼنيمأصّ٢فب مؼؾبعؿّٓنب مب,)8(ّ٥موعّ٤مأجّ٢م
ممممممموهلّٔامصوالحؿؽومؾب مإظبم ؾب
ػّٔا مذػىماظػّٕاء مإظبموّ٦ؼّٖمػّٔاماالثؾوتمعطؾؼًومعّ٤مدونمضصّٕهمسؾّ٧مظغيماظشعّٕ,موػّ٦معـطّ٠م
صوئىمودؾقّ٣مؼػّٕضّ٥ماظّ٦اضّٝماظؾغّ٦يماٌمؼىبّٓمهلّٔاماإلثؾوت ماظّٔيموردؽب مؼبماظــّٕماظػصقّّ مع ّ٤مطالمم
) (1ؼىاَذ الخىلُذ . 217:
)ًُ (2ىٍش املفذس هفعه . 218:
)ًُ (3ىٍش  :املفذس هفعه . 31:
)ًُ (4ىٍش  :بِشاب ما ٌؽيل مً ؤلفاً الحذًض . 66:
ُ
) (5لاـىٌ في الىدى . 57/1:
) (6هخاب الخّشٍفاث. 124:
) (7املفذس هفعه والصحُفت هفعها.
)ًُ (8ىٍش  :الخفائق. 125/1:
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اظعّٕب( ,)1ماِّعّٕماظّٔيمجع ّ٢ماظّٕضّ٨مضبؽّ٣مسؾ ّ٧مػّٔا مائّفمبوىّ٦از مالماظّ٦جّ٦ب( ,)2موهلّٔام
صننمب ماَِّوظبمتصققّّؾب ماظؼوسّٓةمبوالدؿـود مإظبمعومدؾب كبؿّٝؽب موإنمطوغًمضقودـبو,موػّٔامعومسؾقّ٥ماَِّزػّٕيم
اظّٔيموصّٟماٌللظيمبوظضّٕورةمؼبمعّ٦ض,ّٝمظؽـمبّ٥مصّٕمبحمؼبمعّ٦ضّٝمآخّٕ مجبّ٦ازمورودػومؼبماظشعّٕم
واظــّٕممعلؿـّٓـبامؼبمذظّ١مإظبمضّٕاءةمسؽّٕعيموسقل .)3(ّ٧م
ممممممممممموخالصيمعومتؼّٓمبممأنمبمإثؾوتمأظّٟم(عو)ماالدؿػفوعقيمسـّٓمدؾؼفومحبّٕفماىّٕمؼبم
شريماظرتطقىمظقّٗموضػًومسؾّ٧مظغيماظشعّٕ,مبّ٢مػّ٦مواردمؼبماظــّٕمؼبمأصصّّماظـصّ٦صموأبؾغفوم
أؼضوم ,معّ٤مذظّ١مضّ٦ل ماإلعوممسؾّ٨م( )مؼبمدسوءمطؿق ّ٢م( )م:م((ؼا مأهلي م َورَبٓي موَدَقِّدٔيم
َوعَوِاليَ مألَيِّ ما ُالْعُورِ مٔاظَقِكَ مأَ ِذؽُو؟ م َوظٔؿا معٔـِفا مأَضٔجٗ موَاَبِؽي؟ مألَظقمِ ما ْظعَذابٔ موَ ٔذدٖ ٔتهٔ ،مأمِ مظٔطُولِم
اظْؾَالءٔم َو ُعدٖ ٔتهٔ؟))()4م.
ممممممممموإذا مطون ماظـقّ٦ؼّ٦ن مضّٓ ماعؿـعّ٦ا مع ّ٤متّ٦جق ّ٥مإثؾوت م(أظ )ّٟم(عو)االدؿػفوعقي مدالظقـبوم
;ِّغمبف ّ٣مؼعّٓقبوغ ّ٥ماضطّٕارـبا مؼؾفل مإظق ّ٥ماظشوسّٕ مظؾفّٕوب مع ّ٤مسقّ٦ب ماظّ٦زن مسؾ ّ٧مرأي مع ّ٤مغبّ٢م
اظضّٕورة مسؾ ّ٧مػّٔا ماٌعـ ;)5(ّ٧مصننمب مبّ٦دعـو ماالدؿّٓالل مبوظلقوق مظؾقون مذظ ,ّ١مإذ مإنمب ماظـوزّٕ مؼبم
اظشّ٦اػّٓماظيتموردتمآغػًو مصبّٓمأنمبمٔيمجوععـبومعشرتطًومبقـفوموػّ٦موجّ٦دماظؼّٕؼـيماظّٓاظيمسؾّ٧م
ادؿػفوعقيم(عو),موػّٔامأحّٓماِّدؾوبماظيت مؼّٔطّٕػوماظـقّ٦ؼّ٦نمسؾّ٧موجّ٦بمحّٔفمأظ(ّٟعو)م
االدؿػفوعقي,مصفّ٣مؼلعؽبّ٦نمإظبمإصبودمدظقّ٢مظؾػّٕقمبنيماالدؿػفوعقيمواٌّ٦صّ٦ظيم,مواظّٓظقّ٢مواضّّم
وعّ٦جّ٦د مصقؿو مورد مع ّ٤مذّ٦اػّٓ ,موػ ّ٨م(أم) ماٌعودظي مواظلقوق م ,مصفؿو مطوصقون مظؾقونم
ادؿػفوعقي(عو)معّ٤مدونمايوجيمإظبمحّٔفمأظػفو;مظّٔامميؽــوماظؼّ٦ل:مإن(أم)اٌعودظيمطؿومطوغًم
ذّٕرًومؼّٓلمسؾّ٧مػؿّٖةماالدؿػفومماحملّٔوصيمميؽّ٤ماالدؿّٓاللمبفومسؾّ٧مهّٓؼّٓم(عو)ماالدؿػفوعقيم
عّ٤ماًربؼيم,مصوظشّ٨ءمؼّٕدؾبمعّٝمغظريهمطؿومؼّٕدؾبمعّٝمغؼقضّ٥مطؿومضولمابّ٤مجين()6م.
وآخشًٍ. 297/2:
)ًُ (1ىٍش  :ؼشح ؼافُت ابً الحاظب ,جذ :مدمذ هىس الحعً
ِ
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 58/3:وخضاهت لادب. 99/6:
)ًُ (3ىٍش  :مىـل الىالب الى كىاِذ إلاِشاب,جذِ :بذ الىشٍم مجاَذ . 149:
) (4بكباٌ لاِماٌ  , 335/3:و ٍُىٍش :املفباح  ,الىفّمي . 558:
)ًُ (5ىٍش  :امللاـذ الؽافُت. 97/8:
)ًُ (6ىٍش  :الخفائق. 281/2:
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ممممممممموضّٓمؼؾبؼول:معوماظّٓظقّ٢مسؾّ٧ماإلثؾوتمؼبمضّٕاءةمسؽّٕعيموسقل,ّ٧مضؾًؿب:ماظّٓظقّ٢معّ٦جّ٦دم
وواضّّ,موػّ٦ماظلقوق,مصن قبنماإلجوبيماظيتموردتمؼبماآلؼيماظالحؼيمدظقّ٢فبمسؾّ٧ماالدؿػفوم,مصؼولم
تعوظب:مﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ

ﭗ ﭼ ػدّ٦رةماظـؾنِؼ.ممممم م

مممممممممموبفّٔامغص ّ٢مإظبمتعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼيمؼبمضّ٦ءمتؾّ١ماظـصّ٦صماظػصققيمبوظؼّ٦ل:م
جيوز مإثؾات م(أظف) م(عا) ماالدؿػفاعقة ميف ماظلٖعة مواالخؿقار مبشرط مأعن ماظؾؾس موإؼضاحم
ادلُرادمظورودمذظكميفمغفجماظؾالشة.مممم م

ْ
ادلسألت الثبلثت :جٌاس اقرتاى خرب(كبد) بـ(أى):

(طــود) مصــع ّ٢معــ ّ٤ماالصـعول ماظـــودكي مؼّٓخ ّ٢مسؾ ّ٧ماىــؿؾي ماإلدــؿقي ,مصقـّٕصّٝم
اٌــؾؿّٓأ مادــؿـبو مظ ,ّ٥موؼؽــّ٦ن ماًرب مخـربـبا مظـ ّ٥مؼب معّ٦ض ّٝمغصـى ,موػــ ّ٦معــ ّ٤مأصـعولم
اٌــؼوربي,مصؼّ٦ظـوم:م(طودمزؼّٓمؼؼّ٦م)مععـوه:م(ضوربماظؼقومموٕمؼؼُ)ّ٣م( .)1م
ممممممممموضّٓ معـ ّٝماظـقّ٦ؼّ٦ن موضّ٦ع مخربه مامسـبو مغبؾًو مسؾ ّ٧معو مؼـوزّٕه مؼب ماٌعـ ,ّ٧مع ّ٤معـّ٢م
(سل;)2()ّ٧مظّٔاممصوظغوظىمؼبمخربهمأنمؼؽّ٦نمصعؾًومعضورسـبومعؿفّٕدـبامعّ٤م(أنؿب);مِّنم(أنؿب)مدبؾّٙم
اظػعّ٢مظالدؿؼؾولموم(طود)معّ٦ضّ٦عمظؾؼّٕبمصقؿّٓاصّٝماٌعـقون()3م.م م
ممممممسؾّ٧مأنمب مأضقليمسؾؿوءماظعّٕبقيمٕممتـّٝماظشعّٕاءمعّ٤مادؿعؿولم(أنؿب)مؼبمخربم(طود),مصؼّٓم
وردتمبعّٚماظشّ٦اػّٓماظشعّٕؼيمزبوظػيًمٌومضّٕروهمعّ٤مذظّ١مضّ٦لمرؤبيم(:)4مػعّ٤ماظّٕجّٖؼ م
ممممممممممردمْمسػامعٔنمبَعدمعامضَدما ٖعقَىمممممضدمطادَمعٔنمرولماظؾؾىمأنِمؼَ ِؿصقا م

)ً (1ىٍش :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 119/7:
)ًُ (2ىٍش :الىخاب , 12/3:وامللخمب ,75/3:وجىلُذ امللاـذ 515/1:ـ ـ ,517والىىاسخ في هخاب ظِبىٍه  ,د .خعام
الىُّمي. 78:
ُ
)ًُ (3ىٍش  :لاـىٌ في الىدى  , 287/2 :واللباب في ِلل البىاء وإلاِشاب, 194/1:وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)
,119/7:وإلاًماح في ؼشح املففل ,85/2:وجىلُذ امللاـذ ,515/1:وؼشح ابً ِلُل . 338/1 :
)ًُ (4ىٍش  :الىخاب ,168/3:وامللخمب , 75/3:والبِذ في دًىاهه , 172:وكىله (ًمصحا ) مً (( :مصح الش يء
مفىخا :رَب واهلىْ)) الصحاح ( 485/1:مصح).
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مممممممهلّٔامضّٕرمدقؾّ٦ؼّ٥مأغّ٥مربؿّ٦لمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼي,مصؼول:م((موطّٓتؾب مأنؿب مأصعّ٢ؽب مالم
صبّ٦ز مإال مؼب مذعّٕ; مِّغمب ّ٥معـ ّ٢م"طون" مؼب مضّ٦ظ:ّ١مطون مصوسؾًو موؼؽّ٦ن مصوسؾًو))( )1م,موأطَّّٓمذظّ١مؼبم
عّ٦ضّٝمآخّٕمربؿفـبومبؾقًمرؤبيمأٌّطّ٦رمآغػًوم()2م .م
ممممممؼظفّٕمعّ٤متعؾقّ٢مدقؾّ٦ؼّ٥مأغمبّ٥مغبّ٢م(طود)مسؾّ٧م(طون)مؼبمأنمبمخربػؿومالمؼلتّ٨معؼرتغـبوم
بـ(أنؿب)مصفؿومعؿشوبفونمعّ٤مػّٔهماظـوحقيم,مإالمأنمبمابّ٤مبوبشوذ(ت:م469مػـ)مسّٓمبمذظّ١مغّ٦سـبومعّ٤م
اٌكوظػيمبقـفؿو,مذطّٕمذظّ١موػّ٦مؼّ٦ازنمبنيم(سل)ّ٧مو(طود)معّ٤محقٌماضرتانمخربػؿومبـ(أن)م
صؼول ((:مصننؿب مرأؼً م«أن» مؼب مأخؾور مػّٔه ماِّصعول مصنمنو مػ ّ٨معشؾفي مبـ"سل ,"ّ٧موإذا مرأؼؿفوم
ربّٔوصي مع ّ٤مخرب مسل ّ٧مصنن م"سل "ّ٧معشؾفي مبـ"طود" موأخّ٦اتفو مظؾؿؼورب ماظّٔي مبقـفؿو.مصؿـولم
ذبّ٨ء م«أنؿب» مؼب م«طود» مضّ٦ل ماظشوسّٕ :مضّٓ مطود مع ّ٤مرّ٦ل ماظؾؾ ّ٧مأنؿب مميصقو م()...صفّٔا موجّ٥م
زبوظػيمػّٔهماِّصعولمظـ"طونموأخّ٦اتفو";مِّنم"طونموأخّ٦اتفو"مالمتّٓخّ٢م"أن"مؼبمأخؾورػو,مالم
صبّ٦ز:مطونمزؼّٓمأنؿبمؼؼّ٦م))()3م .م
ممممممممممصلقؾّ٦ؼّ٥مسؾّ٧موصّ٠مػّٔاماظؿعؾقّ٢مضّٓمغب(ّ٢مطود)مسؾّ٧م(طون)مؼبمسّٓممذبّ٨ءمخربػؿوم
عؼرتغـبو مبـ(أنؿب) مسؾ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼي ,مأعو مابّ٤ؾب مبوبؽبشوذ مصّٕأؼ ّ٥مؼؿقبف ّ٥مإظب موّ٦ؼّٖ ماضرتان مخربم
(طود)مبـ(أنؿب),مإذمضّٕغّ٥ممبومطبوظػّ٥موػّ٦مسّٓممجّ٦ازماضرتانمخربمطونمبـ(أن),موؼؾّٓومظّ٨مأنمبمطالم
اظؿعؾقؾنيمـمصقؿومطبّٙمعشوبفيم(طون)مـمؼػؿؼّٕمإظبماظّٓضيمواالدؿؼّٕاءماظؿوم,مصؾقّٗمطالممدقؾّ٦ؼّ٥م
دضقؼًو,موالمتعؾقّ٢مابّ٤مبوبؽبشوذمدؾقؿـبو;مِّنمبماضرتانمخرب(مطون)مبـ(أنؿب)مظقّٗمضّٕورةًمذعّٕؼيمطؿوم
ذػىماِّول,موالمممـّ٦سـبومطؿومرأىماظـوغ,ّ٨مصفّ٦مواردمؼبمصصقّّماظؽالمممؼبمضّ٦ظّ٥متؾوركموتعوظبم:م
ﭽﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ ػدّ٦رةمؼّ٦غّٗ معّ٤ماآلؼي37:ؼ م(,)4موؼبمضّ٦ل ماإلعوممسؾّ٨م

ؽبؽقّٓتكبّ٥كبم َأنؿبمؼؽبؿؿبـؽبّّؽبماظْؼَّ٦ؿبمؽبمدؾبؾمبؿؽبّ٥ؾب))()5م .م
(:)م(( َصنِذؽبامطَونؽبمذظكبَّ١مطَونؽبمأَطْؾؽبّٕؾبمع ؽب

) (1الىخاب . 12/3 :
)ًُ (2ىٍش :املفذس هفعه  , 168/3:و بِشاب اللشآن (الىداط).237/1 :
ُ
دعبت ,جذ :د .خالذ ِبذ الىشٍم . 353-352/2 :
) (3ؼشح امللذمت امل ِ
)ًُ (4ىٍش  :الىدىٍىن واللشآن . 274 :
ٌعبه َ
وظبه ّ
) (5ؼشح (املّتزلي) ُّ . 288/6 :
الع ّبت بالمم  :إلاظذ  ,وَى مما ًدشؿ إلاوعان ِلى بخفائهَّ ,
وّىه في
العبت ُّ ,
والعبت  :الّاسً .ىٍش :الصحاح144/1 :ـ ـ ـ( 145ظبب)  ,وؼشح(املّتزلي).288/6 :
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أعو موج ّ٥ماظؿعؾق ّ٢ماآلخّٕ موػ ّ٦مغب ّ٢م(طود) مسؾ ّ٧م(سل )ّ٧مصننمب ماظّٔي مدسو مإظق ّ٥مػّ٦م
اٌشوبفيمبقـفؿومؼبمععـّ٧ماٌؼوربيم,مصـ(سل)ّ٧مٌؼوربيمحصّ٦لماظػعّ٢مؼبماٌلؿؼؾّ٢م;ِّغّ٥مؼّٓلم
سؾّ٧مرؿّٝموتّٕج( )1م,مهلّٔاماضرتنمخربه مبـ(أن)ماظّٓاظيمسؾّ٧ماٌلؿؼؾّ٢م,أعوم(طود)مصفّ٨مٌؼوربيم
اظػع ّ٢مؼب مايول مظّٔظ ّ١مالمؼؼرتن مخربه مبـ(أنؿب)( ,)2موػّٔا مدؾق ّ٢مؼب ماظعّٕبقيمواد ّٝمادؿعونمبّ٥م
اظعؾؿوءمؼبمتػلريماظؽـريمعّ٤معلوئّ٢ماظـقّ٦ماظعّٕب,ّ٨مضّٓمذطّٕهمابّ٤مجينمضوئؾًو :م((ماظعّٕب مإذام
ذؾمبفًمذقؽؽبومبشّ٨ءمعؽَّـًمذظّ١ماظشؾّ٥مهلؿو,موسؿّٕتمبّ٥مايولمبقـفؿو))()3م.م م
ممممممممموضّٓمدؾّ١معّٔػىؽبمدقؾّ٦ؼّ٥مؼبمغبّ٢متؾّ١ماٌللظيمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمسّٓدفبمعّ٤ماظعؾؿوءم
عـفّ٣ماٌربقبد(,)4موابّ٤ماظلّٕاج(,)5مواظّٖجقبوج,)6(ّ٨مواظػورد,)7(ّ٨موسؾّٓماظؼوػّٕماىّٕجوغ,)8(ّ٨موأبّ٦م
وأبّ٦ماظربطوتماِّغؾوري(,)9موشريػّ٣م()19م .م
ممممممممواي ّ٠مأنمب مػّٔا ماظـؿ ّٛماظرتطقيب مواردفب مؼب مسّٓد مع ّ٤ماظشّ٦اػّٓ ماظــّٕؼي م -موٕ مؼؽ ّ٤مبوبّ٥م
اظشعّٕؽبمطؿومصّٕمبحمبّٔظّ١مدقؾّ٦ؼّ٥موعؿوبعّ٦هم– مصؼّٓموردمؼبمايّٓؼٌماظـؾّ٦يماظشّٕؼّٟمؼبمأطـّٕمعّ٤م
عّ٦ض ّٝمعـفو مضّ٦ل ماظـيبىب مربؿّٓلب( ((:)مطود ماظػؼّٕ مأنؿب مؼؽّ٦ن مطػّٕـبا ,موطود مايلّٓ مأن مؼغؾىؽبم
اظؼّٓر)) م(,)11طؿو مورد معـ ّ٢مػّٔا ماالضرتان مؼب معّ٦اض ّٝمأُخّٕ مع ّ٤ماظلنبـي ماٌطفمبّٕة( ,)12موجوء مػّٔام
)ًُ (1ىٍش  :لعان الّشب ِ(54/15:عا) .
)ً (2ىٍش :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) , 124/7:والخىوئت ,ؤبى ِلي الؽلىبُني ,دساظت وجدلُم:دً .ىظف ؤخمذ املىىُ
. 299:
) (3الخفائق . 384/1 :
)ًُ (4ىٍش  :امللخمب . 75/3:
)ًُ (5ىٍش  :لاـىٌ في الىدى . 287/2 :
)ًُ (6ىٍش  :خشوف املّاوي والففاث ,جذِ :لي جىفُم الحمذ . 67 :
)ًُ (7ىٍش  :إلاًماح الّمذي  78:ـ ـ . 88
)ًُ (8ىٍش  :هخاب امللخفذ . 361/1:
)ًُ (9ىٍش  :هخاب ؤظشاس الّشبُت . 129 :
َّ
وامللشب  , 98/1 :ولشائش الؽّش. 61 :
)ًُ (18ىٍش  :الخىوئت , 299:
) (11اليافي , 387/2 :والذِاء للىبراوي ,جذ :مفىفى ِبذ اللادس ِىا . )1848( 319/1:
)ًُ (12ىٍش  :الىخاب املفىف في الاخادًض وآلازاس  ,ابً ؤبي ؼِبت  ,جذ :هماٌ ًىظف الحىث,)37378( 478/7:
 ,)37895( 555/7والعىت  :ابً خىبل ,جذ :د .مدمذ ظُّذ ظالم اللدىاوي  , 133/1 :وصحُذ البخاسي 29/2:
( , )1815وظجن ؤبي داوود ,جذ:مدمذ مديي الذًً ِبذ الحمُذ ,)4888( 272/4:واليافي . 217/8:
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االضرتانمأؼضـبومصقؿومغؼؾ ّ٥مأبّ٦معـصّ٦رماِّزػّٕيمسّ٤ماظعّ٦اممشريمأغّ٥محؽّ٣مسؾّ٧مضّ٦هلّ٣مبوٌـّٝمصؼولم
:م((وضوظًماظعّ٦ام:مطودمزؼّٓمأنمميّ٦تم,ممو"أنؿب"مالمتّٓخّ٢معّٝم"طود"م))()1م .م
مممممممممموع ّ٤مذّ٦اػّٓ مػّٔا ماالضرتان مؼب ماظؽالم ماظعؽبؾَّ٦ي ماٌؾورك مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب مصض ّ٢ماظشفقّٓم
جرّا م ٔعؿٖنِ م َض َدرَ م َصعَفٖ م َظؽَادَ م َا ْظعَػٔقفُ مأَنِم
وأجّٕه ((:معَا م َا ْظ ُؿفَا ٔػدُ ماَظشٖفِقدُ مصٔي مدَؾٔقلِ ماَظ َّؾهٔ م ٔبلَسِظَمَم َأ ِ
َؼؽُونَم َع َؾؽًامعٔنَم َا ْظؿَالَ ٔئ َؽةٔ))(.)2م م
مممممممممممؼّٕؼّٓ ماإلعومم( )مبفّٔاماظؼّ٦لمبقونمأػؿقيماظعػوفموتّٕكماظؼؾقّّمواٌـؽّٕمؼبممتؼّ٦ؼّ٣م
دؾّ٦كماظػّٕدموتفّٔؼىمأخالض,ّ٥مصلوضّّؽب مأنؽبقبمعّ٤مميؿـّٝمسّ٤مصعّ٢ماظؼؾقّّمعّٝمضّٓرتّ٥مسؾقّ٥مظّ٥مأجّٕم
ذبوػّٓمادؿؾبشفّٓمؼبمدؾقّ٢مآمتعوظب,مموظعّ٢موجّ٥ماظشؾّ٥مبنيماظشفودةمواظعػوفمػّ٦مرفورةم
اظـػّٗموغؼوؤػوم((موذظ ّ١مظشّٓة مأخّٔ ماالغلون مزعوم مغػل ,ّ٥محؿ ّ٧مإ مبن ماظػوس ّ٢مظّٔظ ّ١مطلغمب ّ٥معالئؽيم
ؼب مرفورة ماظـػّٗ))( ,)3مإذمإنمبمصػيماظعػّيمتؾّ١متّٕتؼ ّ٨مبصوحؾفو مإظبمعـّٖظيماٌالئؽيماظّٔؼّ٤مالم
ؼػعؾّ٦نماظؼؾقّّمأبّٓـبا,موتؼرتبمبلؾّ٦طّ٥معّ٤مصػوتف,ّ٣موضّٓمدلمبماإلعوممسؾّ٧مذظّ١مبودؿعؿولمعومؼّٓلم
سؾّ٧ماٌؼوربيموػّ٦ماظػعّ٢م(طود)م,مشريمأنمب متّٕكماظؼؾقّّمػّ٨مصػيمواحّٓةمعّ٤مبنيمصػوتمطـريةم
ضّٓمهؾّ٧ماٌالئؽيمبفو;مهلّٔامصؿّ٤مذوءماالضرتابمعّ٤مدرجيماٌالئؽيمسؾقّ٥ماعؿالكمصػوتمأُخّٕ,م
وعّ٤مػـومطونمادؿعؿولم(أنؿب)مؼبمخربم(طود),مؼبمإضبوءمعـّ٥م( )مإظب مأ مبن مدرجيماظؼّٕبمهؿوجم
إظبمأنؿبمتؽّ٦نؽبمأذّٓمبمحنيماظؿكؾّّ٠مبصػوتمأُخّٕم,مػّٔامصضؾًومسّ٤مأنمبمػّٔاماالضرتانمؼشريمإظبمهؼّ٠م
ػّٔهماظصػيمؼبماٌلؿؼؾ;ّ٢مِّنمبم(أن)ماٌصّٓرؼيمتّٓل مسؾ ّ٧ماٌلؿؼؾ,ّ٢موظعّ٢معومؼعضؾبّٓمػّٔامإؼّٕادم
صػيم(اظشفقّٓ) ,موععؾّ٦ممأنمبمأجّٕماظشفودةمإمنومؼؿّ٣مؼبمؼّ٦مماظؼقوعيموػّ٦معلؿؼؾ,ّ٢موػّٔامؼـودىم
ذطّٕم(أنؿب)ماظيتمتؾبققّ٢ماٌعـّ٧مإظبماٌلؿؼؾ;ّ٢مصوظعػقّٟمإمنومؼؽّ٦نمعّ٤ماٌالئؽيموبّٓرجؿفّ٣مؼبمؼّ٦مم
ايلوبموػّ٦معلؿؼؾ,ّ٢موػّٔامعّ٤مبّٓؼّٝماظؿؼوبّ٢ماظّٓالظ .ّ٨م

) (1تهزًب اللٕت ( 179/18 :وىد) ُ ,وٍىٍش :لعان الّشب( 382/3 :وىد)  ,وجاط الّشوط مً ظىاَش اللامىط,
الضبُذي ,جذ :مجمىِت مً املدللحن( 121/9:وىد).
) (2ؼشح (املّتزلي) . 233/ 28 :
) (3جىلُذ ههج البالٔت . 483/4:
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حؿَقِتُ م َظهُم
مممممموع ّ٤ماظشّ٦اػّٓ ماظعؽبؾَّ٦ؼي مأؼضـبو مضّ٦ظ ّ٥م( )مظعؼق ّ٢مب ّ٤مأب ّ٨مروظى م(َ ((:)1()ص َل ِ
حدٔؼدَةًمثُمٖمَأدِغَقِؿُفَامعٔنِمجٔ ِل ٔؿهٔمظٔ َقعِؿَ ٔؾرَمبٔفَامصَضَجٖم َضفٔقجَمذٔيمدَغَفٕمعٔنِم َأ َظؿٔفَاموَطَادَمأَ ِنم َؼقِ َؿرِقَم
َ
حؿَاػَا مإِغِلَاغُفَا مٔظ َؾعٔ ٔؾهٔ موَم
حدٔؼدَةٕ م َأ ِ
عٔنِ معٔق َلؿٔفَا مصَ ُؼؾْتُ م َظهُ :م َث ٔؽؾَؿِكَ ماَظـٖوَاطٔلُ مؼَا مسَؼٔقلُ مأَ متَؽٔنٗ معٔنِ م َ
فرَػَامجَؾٖارُػَامٔظغَضَ ٔؾهٔمأَمتَؽٔنٗمعٔنَمَا ْظ َلذَىموَمالَمأَئٔنٗمعٔنِمظَظَى؟))()2م .م
فرٗغٔيمإىلمغَارٍم َد َ
َت ُ
مممممممممؼشريمطالم ماإلعومم()إظبمايودثيماظيتمجّٕتمبقـّ٥موبنيمأخقّ٥مسؼق ّ٢م(,)موػّ٨م
حودثي مع ّ٤محّ٦ادث مطـرية مؼّٔطّٕػو مأربوب ماظلىبرية مواظؿورؼّْ مؼب ماإلذورة مإظب مسّٓل ماإلعوم مأعريم
اٌمعـنيم(,)موضّ٦ظّ٥م(طودمأنؿبمضبرتق)مؼّٓلنبمسؾّ٧مأغمبّ٥مضّٓمأغبّ٧مايّٓؼّٓةمظقعؿربمسؼقّ٢محبّٕارةم
غورػو مال مإلؼّٔائ ّ٥مبفو; مإذ م(( مايّٓؼّٓة مٕ متؿص ّ٢مجبل ّ٣مسؼق ّ٢م ,مواغقبؿو ماضرتبً معـ ّ٥مصقّٗم
بؾػقفو))(,)3مصػعّ٢ماإلحّٕاقمٕمضبص;ّ٢مظّٔاممطونمعـودؾـبومإؼّٕادم(أن);مِّغمبفومتّٓلنبمسؾّ٧متّٕاخّ٨م
حصّ٦لماظػعّ٢موهؼقؼّ٥مؼبماٌلؿؼؾ,)4(ّ٢موالمميؽّ٤مأنؿب مؼؽّ٦نمعّٕادؾب ماإلعوممعّ٤مذظّ١مإحّٕاقؽب مسؼقّ٢م
واظّٓظقّ٢مسؾّ٧مذظّ١مضّ٦ل ماإلعومم( )مغػل:ّ٥م(ثّ٣مأدغقؿفومعّ٤مجلؿ)...ّ٥م,موالمذّ١مؼبمذظ;ّ١م
ِّغّ٥مٕمؼؾبّٔغى,موحؿّ٧موإنماصرتضـوهمذغؾـبومصؾقّٗمجّٖاؤهماإلحّٕاقم,موظّٔامٕمؼؿّٓاصّٝماٌعـقون,م
صودؿعؿولم(طود)مدلمب مسؾّ٧مأنمبمايّٓؼّٓةمإمنوماضرتبًمعّ٤مجلّٓمسؼقّ٢مضُّٕبـبومذّٓؼّٓـبامممومجعؾّ٥م
ؼشعّٕ محبّٕارتفو موػّٔا مؼؿػ ّ٠مع ّٝمدالظي(طود) ماظيت متّٓل مسؾ ّ٧م(( مذّٓة مضّٕب ماظػع ّ٢معّ٤م
ُل ب ًُ َؤبي والب بً ِبذ املىلب بً َاؼم بً ِبذ مىاف ابً كص ي .وؤمه َف ُ ْ ُ َ َ ْ َ
ِل ُ
اؼ ِم ْب ًِ
ِ
)ِ )1
او َمت ِبيذ ؤظ ِذ ب ًِ َ ِ
ِ
ُ
ً
َِ ْب ِذ مىاف ْبً كص يًُ .ىنى ؤبا ًضٍذ ولم ًضٌ اظمه في الجاَلُت وإلاظالم ِلُال ,وَى ؤخى ؤمحر املامىحن ( ) لمه
وؤبُه ووان ؤ َّ
ظً مً ظّفش سخمه هللا بّؽش ظىحن وظّفش ؤظً مً ؤمحر املامىحن بّؽش ظىحن .ؤِلم كشَؾ بإًامها
ومأزشَا ومشالبها وؤوعابها .ففُذ اللعان ,ؼذًذ الجىاب وكذ كاٌ سظىٌ هللا( )لّلُل ًا ؤبا ًضٍذ بوي ؤخبً خبحن
َ
خبا " للشابخً منى وخبا " ملا هىذ ؤِلم مً خب ِمي بًان .ووان ِلُل ْبً ؤبي و ِالب فُمً ؤخشط مً بني َاؼم
َ
ْ
ً
ًىمئز ووان ال ماٌ له ففذاٍ ال َّ َّباط ْبً ِبذ املىلب .ووان في خلب
هشَا مْ املؽشهحن ِبلى ْبذس فؽهذَا وؤظش
ٍ
مّاو ٍَت بً َؤبي ُظ ْف َُ َ
َ َ
َ َ
ُ َ
ان ظىت
وؤوشافها ظماِت ًىدعبىن بلُه ٌّشفىن ببني ِلُل ,وكذ جىفي بّذ ما ِ ِمي ِفي ِخالف ِت ِ ِ ِ
(ً .)ٌ68ىٍش  :الىبلاث الىبري31/4 :ـ ـ ـ ـ , 33ولاِالم  242/4 :ـ. 443
) (2ؼشح (املّتزلي ) (( , 245/11:الذهف :املشك املالصم; واملشٍن دهف ,هإهه كذ كاسب الزَاب)) .معجم ملاًِغ
اللٕت(384/2:دهف) ,املِعم  :امليىاة ؤو الحذًذة التي ًُ َ
ىظم بها ,والجمْ مىاظم ومُاظمً .ىٍش :لعان
الّشب(636/12:وظم).
) (3جىلُذ ههج البالٔت . 383/3 :
)ً )4ىٍش :الجملت الخبرًت في ههج البالٔت. 285 :
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اظّ٦ضّ٦ع))(,)1ظؽ ّ٤مذبّ٨ء(أنؿب) ماظّٓاظي مسؾ ّ٧ماالدؿؼؾول مأسط ّ٧مدالظي ماظرتاخ ّ٨موسّٓم ماإلحّٕاق,م
وبفّٔامٕمؼؿّٓاصّٝماٌعـقون;مععـّ٧ماظؼّٕبماٌػفّ٦ممع(ّ٤طود),موععـ(ّ٧أنؿب)ماظّٓاظيمسؾّ٧ماالدؿؼؾول .م
مممممممموعّ٤مػّٔا مؼؿؾقمبّ٤مأنمب مذطّٕم(أنؿب)مؼبمخربم(طود)مٕمؼؽّ٤ماظّٓاسّ٨مإظقّ٥ماضطّٕارؽبماظشوسّٕمطؿوم
ضق ,ّ٢مبّ٢مظؾقونمدالظيماظؼّٕبموذّٓت,ّ٥موؼبمػّٔا مضول مسؾّٓماظؼوػّٕماىّٕجوغ:ّ٨م((وضّٓ مسؾؿـو مأنمبم
"طود"معّ٦ضّ٦عمِّنؿبمؼّٓلمبمسؾّ٧مذّٓةمضّٕبماظػعّ٢معّ٤ماظّ٦ضّ٦ع,موسؾّ٧مأغمبّ٥مضّٓمذورفماظّ٦جّ٦د))(,)2م
وأطّٓمػّٔاماٌعـّ٧مسؾؿوءفبمآخّٕون()3م .م
ممممممموضّٓمؼؽّ٦نمعّ٤مأجّ٢مػّٔاماذرتطماظـقّ٦ؼّ٦نمؼبمخربه مأنؿب مؼؽّ٦نمصعؾًومالمامسـبو;مِّنمبماالدّ٣م
المدالظيمصقفومسؾّ٧ماظّٖعّ٤مطؿومػّ٦مععؾّ٦م,مهلّٔاماذرترّ٦اموضّ٦عماظػعّ٢مؼبمخربه(.)4م م
مممممماتضّّمممومتؼّٓقبممأمبغّ٥ممنَّٛمذوئّٝمؼبمطالمماظعّٕبمغظؿـبوموغـّٕـبا,موظقّٗمطؿومغؾبؼّ٢مسّ٤مبعّٚم
اظؾغّ٦ؼني مبلغّ٥متّٕطقىمالمؼؼّ٦ظّ٥مسّٕب;)5(!ّ٨مظّٔامصننمب ممغؼّٙماالدؿؼّٕاءمصقؿومطبّٙمػّٔاماظـؿّٛم
اظـقّ٦يمواضّّفبموجؾّ٨موالمميؽّ٤مردنبهمأومغؼض,ّ٥موػّٔامعومجعّ٢مسبّ٦ؼنيمآخّٕؼّ٤مضبؿؽؿّ٦ن مإظبم
تؾّ١ماظـصّ٦صمعؼّٕرؼّ٤مجّ٦ازهمؼبماظلمبعيمواالخؿقور,معـفّ٣مابّ٤مؼعقّ٘(,)6موابّ٤معوظّ١ماظّٔيمضول:م
ضول:م((موػّ٦مممومخػّ٨مسؾّ٧مأطـّٕماظـقّ٦ؼنيمأسينموضّ٦سّ٥مؼبمطالممالمضّٕورةممصقّ٥مواظصققّّم
جّ٦ازموضّ٦سّ٥مإالمأنمبموضّ٦سّ٥مشريمعؼّٕونمبـ"أنؿب"مأطـّٕموأذفّٕمعّ٤موضّ٦سّ٥معؼّٕوغـبومبـ"أن"موظّٔظّ١مٕم
ؼؼّٝمؼبماظؼّٕآنمإالمشريمعؼّٕونمبـ"أن"م))(,)7موطّٔظّ١مؼبمغفٍماظؾالشيمصؼّٓموردماًربمعؼرتغـبوم
بـ(أنؿب) مأطـّٕ( ,)8موأطّٓ ماظؼّ٦لؽب مبّٕص ّٚمغب ّ٢متؾ ّ١ماٌللظي مسؾ ّ٧ماظضّٕورة مأؼضـبو ماظّٕض ,ّ٨موابّ٤ؾبم

) (1هخاب دالئل إلاعجاص ,الجشظاوي ,كشؤٍ وِلم ِلُه:ؤبى فهش مدمىد مدمذ ؼاهش ُ , 275 :وٍىٍش  :الضمً الىدىي
في اللٕت الّشبُت ,د .وامل سؼُذ . 185:
) (2هخاب دالئل إلاعجاص . 275:
)ًُ (3ىٍش ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 119/7 :وامللشب  , 99/1:وؼشح الخفشٍذ 284/1:ـ ـ ـ.285
)ًُ (4ىٍش  :الىخاب , 11/3 :وؼشح هخاب ظِبىٍه(العحرافي)  , 282/3:وامللشب  , 99/1:والضمً الىدىي .185:
)ًُ (5ىٍش  :خضاهت لادب  349/9:وَى سؤي ؤبي ِمشو ولاـمعي .
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ). 121/7:
) (7ؼىاَذ الخىلُذ . 159:
)ًُ (8ىٍش  :ؼشح (املّتزلي). 257/19, 269/9 , 287/8 :
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سؼق ,ّ٢مواُِّمشّ٦غ ,ّ٨موخوظّٓماِّزػّٕي ,مواظلقّ٦ر,)1(ّ٨موتؾـقب ّ٧مػّٔا مأؼضـبو ماظّٓطؿّ٦رمربؿّ٦دمصفولم
عّ٤ماحملّٓثني(,)2موأُدؿوذيماظّٓطؿّ٦رمسؾّ٨مسؾّٓماظػؿوحمؼبمدرادؿّ٥مجوغؾـبومعّ٤مغفٍماظؾالشي( .)3م
ممممممؼظفّٕ مممومتؼّٓمبم مأنمب مػّٔاماالضرتانمصبّ٦زمؼبماظلمبعيمواالخؿقورموظقّٗموضػًومسؾ ّ٧ماظشعّٕمطؿوم
ذػى مصّٕؼ ّ٠مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني .موطون ماظؾوسٌ مسؾ ّ٧مػّٔا ماالضرتان مبقون مذّٓة ماظؼّٕب مع ّ٤مسّٓع,ّ٥مم
صشّٓةماظؼّٕبمعّ٤مسّٓعّ٥مأوماظرتاخّ٨مؼبمحصّ٦لماظػعّ٢مػؿوماظػقصّ٢مؼبمتّ٦جقّ٥مػّٔاماالضرتانمطؿوم
اتضّّمػّٔامؼبماظشّ٦اػّٓماظعؾَّ٦ؼي .م
م
مممممممممموادؿـودـبا مإظبمطّ٢ىب معومتؼّٓمبم مصبى متعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼيمسؾّ٧ماظـقّ٦ماآلت:ّ٨مجيوزم
يف ماظلعةمواالخؿقارماضرتانمخربم(طاد)مبـ(أنِ)مظؾقانماظػارقماظزعينميفمحتؼق ماخلربم،م
زؼادةممسؾىمإرادةمذدةمضربماظػعلمعنماظوضوعمادؿـادّامإىلمورودماظشواػدماظــرؼةماظػصققةم
ادلمؼِّدةمظذظكمعنمغفجماظؾالشةمصضؾًامسنماحلدؼثماظـؾويماظشرؼفموطالمماظعرب .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ُ
)ًُ (1ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 228/4:واملعاِذ  , 295/1:وؼشح لاؼمىوي 276/1:ـ ـ ,278وؼشح
الخفشٍذ,284/1:وَمْ الهىامْ  474/1:ـ ـ. 476
)ًُ (2ىٍش  :الحذًض الىبىي في الىدى الّشبي ,دساظت معخفُمت لٍاَشة الاظدؽهاد بالحذًض في الىدى الّشبي,
ودساظت هدىٍت للخادًض الىاسدة في ؤهثر ؼشوح ؤلفُت ابً مالً . 189 :
)ً )3ىٍش  :الجملت الخبرًت في ههج البالٔت.285:
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م
م
م
م

ْ

ً

()1

ادلسألت الزابعت :جٌاس اقرتاى خرب (لعل) بـ(أى) أً ًقٌعو فعال هبضيب :

(ظعّ٢مب)محّٕفمعّ٤ماظـّ٦ادّْمايّٕصقيماٌشؾمبفيمبوظػعّ٢مؼعؿّ٢مسؿّ٢ؽبم(إنمب),ماخؿؾّٟماظؾغّ٦ؼّ٦نم
واظـقّ٦ؼّ٦نمصقّ٥معّ٤محقٌماظؾلوريُمواظرتطقىؾب,مصريىماظؾصّٕؼّ٦نمأغمبّ٥محّٕفمعّٕطَّىمو(اظالم)مصقّ٥م
زائّٓة(,)2مسؾّ٧محنيمذػىماظؽّ٦صقّ٦نمإظبمبلورؿ,)3(ّ٥موػّ٦معومغؾبلىمإظبمأطـّٕماظـقّ٦ؼني()4م .م
ممممممممموؼّٕدم(ظعّ٢مب)مٌعونمعؿعّٓدةمعـفو:ماظرتج,ّ٨مواًّ٦ف,مواظؿّ٦ض,ّٝمواظؿعؾق,ّ٢مواظؿؿينم
واظطؿ,ّٝمواإلذػوق,مواظش,ّ١مواظؿقؼق,)5(ّ٠وػّ٦مؼبمتؾّ١ماٌعوغّ٨مإمنومؼّٓخّ٢مسؾّ٧ماٌُؿؿبؽكبّ٤ماظؼوبّ٢م
ظؾؿقؼّ)6(ّ٠م.مواظؾصّٕؼّ٦نمؼؾبّٕجعّ٦نمػّٔهماٌعوغّ٨مطؾَّفومإظبماظرتجقبّ٨مواإلذػوق( .)7م
ممممممممموػّ٦محّٕفمؼـصىماالدّ٣موؼّٕصّٝماًرب,موؼشرتطماظـقّ٦ؼّ٦نمؼبمخربهمأنؿب مؼؽّ٦نمصعؾًوم
عضورسـبومذبّٕمبدـبامع(ّ٤أنؿب),مػّٔامؼبمدعيماظؽالم,مأعومؼبماظضّٕورةماظشعّٕؼيمصقفّ٦زمػّٔاماالضرتانم

ً
ً
مالُا لِغ لشوسة ؼّشٍت  ,لىىني رهش ُث املعإلت َىا الجفاق املىلْ وَى الخبر.
) (1مجيء خبر (لّل) فّال
)ًُ (2ىٍش  :هخاب الّحن  , 89/1:والىخاب , 332/3:والالماث  , 135 :وإلاهفاف في معائل الخالف ( 218/1:املعإلت
 ,)26والجنى الذاوي. 579:
)ًُ (3ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف( 219/218/1 :املعإلت  ,)26وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) ,88/8 :والجنى
الذاوي. 579:
)ًُ (4ىٍش  :الجنى الذاوي. 579:
)ًُ (5ىٍش  :مٕني اللبِب  , 379:وجمهُذ اللىاِذ. 1294-1291/3:
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح ابً ِلُل  , 388/1:واسحؽاف المشب , 1248 /3:و جمهُذ اللىاِذ. 1293/3:
)ًُ (7ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ , 1382/3:وَمْ الهىامْ . 488/1:
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ضولمدقؾّ٦ؼ:ّ٥م((وضّٓ مصبّ٦ز مؼب ماظشعّٕ مأؼضـبو :مظَعؾخمل ّ٨مأنؿب مأصع ,ّ٢ممبـّٖظي :مسلقً مأنؿب مأصع.)1())ّ٢م
ودور مسؾ ّ٧مػّٔا معب ّٝمع ّ٤ماظعؾؿوء معـف ّ٣ماٌربد( ,)2مواب ّ٤ماظلّٕاج( ,)3مواظّٖزبشّٕي( ,)4موابّ٤م
اظصوئ(ّٞت:م729ػـ)( .)5م
ذػوقم,مصقؿكبؾًَم
ؾب
ممممموضّٓمسؾّّ٢ماظـقّ٦ؼّ٦نمػّٔاماالضرتانمبويؿّ٢مسؾّ٧م(سل)ّ٧مصفؿومظؾرتجّ٨مواإل
(ظع)ّ٢مسؾّ٧م(سل)ّ٧مؼبمجّ٦ازماضرتانمخربػومبـ(أنؿب);مِّنمب ماِّصّ٢مؼبمخربػومإعومأنؿب مؼؽّ٦نمامسـبوم
صّٕضبًومأومصعؾًومعضورسـبومشريؽبمعؼرتنٍمبـ(أنؿب),مطؿومحؾبؿؾًم(سل)ّ٧مسؾّ٧م(ظع)ّ٢مؼبماظعؿّ٢م,موبفوم
تؽّ٦نم(سل)ّ٧م مضّٓمخّٕجًمسّ٤مسؿّ٢ماظّٕصّٝمواظـصىمسؾّ٧ماظرتتقى مإظبمسؿّ٢ماظـصىمواظّٕص,ّٝم
صقؾبؼول :مسلويؽب موسلوكموسلوه ,معؼرتضي مسؿ ّ٢ماظـصى مواظّٕصّٝمسؾ ّ٧ماظرتتقى مع ّ٤م(ظعّ٢قب)(,)6م
وػّٔامعّ٤مضؾقّ٢ماظؿؼورضمؼبماظؾغيم( .)7م
مممممممممموممومؼـؼّٚمتّ٦جقّ٥مػّٔاماالضرتانمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼيمورودهمؼبمعّ٦ارّ٤مطـريةمعّ٤م
اظلنبـيماظـؾّ٦ؼيماظشّٕؼػي,معّ٤مذظّ١مضّ٦لماظـيبىب مربؿّٓلب م(:)م((ظعؾ ّ١مأنؿب مدبؾّٟؽب محؿ ّ٧مؼـؿػّٝؽب مبّ١م
أضّ٦ام ,موؼضّٕ مب ّ١مآخّٕون))( ,)8موضّ٦ظ :)(ّ٥م((إمنو مأغو مبشّٕفب ,موإغؽ ّ٣مدبؿصؿّ٦ن مإظ ,ّ٨موظعّ٢م
بعضؽ ّ٣مأنؿب مؼؽّ٦نؽب مأي ّ٤م كببقفؿكب ّ٥م كبع ّ٤مبع,)9())ّٚمطؿومجوءمؼبمعّ٦اضّٝمعؿعّٓدةمع ّ٤معّٕوؼوتمأئؿيم
أػّ٢ماظؾقًم(,)19()مصضؾًومسّ٤مورودهمطـريـبامؼبمطالمماظعّٕبمأؼضـبو( .)11م

) (1الىخاب . 168/3 :
)ًُ (2ىٍش  :امللخمب  , 74/3 :والىىاسخ في ههج البالٔت(دساظت هدىٍت) ,ظّذ ِبذ الىشٍم ؼمخي(سظالت ماظعخحر
مخىىوت). 115:
ُ
)ً (3ىٍش :لاـىٌ في الىدى . 287/2 :
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 86/8:وخضاهت لادب . 345/5:
)ًُ (5ىٍش  :اللمدت في ؼشح امللحت ,جذ :ببشاَُم بً ظالم الفاِذي . 539/2 :
)ًُ (6ىٍش  :الىخاب , 375/2:وؼشح اليافُت الؽافُت , 77/1:ومٕني اللبِب , 283 :والىدى الىافي. 242/1:
)ً (7ىٍشٌ :اَشة الخلاسك في الىدى الّشبي ,ؤخمذ مدمذ ِبذ هللا . 234 :
) (8صحُذ البخاسي , )1295( 81/2:وظجن ؤبي داوود , )2864(112/3:وهجز الّماٌ . )14592(6/6:
) (9صحُذ البخاسي , )6967( 25/9 :وظجن ؤبي داوود.)3583( 381/3 :
)ًُ (18ىٍش  :الىافي ,الفُن الياؼاوي . 29/6 , 33/21:
)ًُ (11ىٍش  :دساظاث لظلىب اللشآن 684/2/1:ـ ـ ـ ـ . 686
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مممممممممموع ّ٤مذّ٦اػّٓ مػّٔا ماالضرتان مؼب ماظؽالم ماظعؽبؾَّ٦ي ماٌؾورؽبك مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب ماًّ٦ارج محنيم
قؽٔقمِ م َصنِ ٖغؿَام
ج َعؾْتَ مبَقِـَكَ موَ مبَقِـَفُمِ مَأجَالً مصٔي ماَظ ٖؿ ِ
أغؽّٕوا مهؽقّ٣ؽب ماظّٕجول ((:موََأعٖا مضَ ِو ُظؽُمِ مظٔمَ م َ
َص َعؾْتُ م َذظٔكَ مظٔقَؿَؾَقٖنَ مَا ْظفَاػٔلُ موَ مؼَؿَـَؾٖتَ مَا ْظعَاظٔمُ موَ م َظعَلٖ ماَظ َّؾ َه مأَنِ مؼُ ِصؾٔحَ مصٔي م َػذٔهٔ مَاظْفُدِ َغةٔ مَأ ِعرَ م َػذٔهٔم
َا ْظُل ٖعةٔموَمالَمتُ ِمخَذَمبٔلَطْظَاعٔفَامصَ َؿ ِعفَلَمسَنِمتَؾَقٗنِم َا ْظقَقِّموَمتَـِؼَادَمٔظلَوٖلِمَا ْظغَيِّ))()1م .م
ممممممممممؼؾبشريمطالعّ٥م( )مإظبمضضقيماظؿقؽقّ٣موآٌّةماظيتماذرترفومأجؾًومهلو,موػّ٦مجّ٦ابم
ظؾكّ٦ارجماظّٔؼّ٤مدلظّ٦امسّ٤ماهلّٓفمعّ٤موراءمتعقنيمػّٔهمآٌّةم,مصوإلعومممإمنومأرادمبقونمذظّ١مبلغمبّ٥م
ؼّٕجّ٦مآمدؾقوغّ٥موتعوظبمأنؿبمتصؾّّؽبمػّٔهماِّعيمؼبمػّٔهماهلّٓغيماظيتمؼؿّ٦ضّٟمصقفوماظؼؿولمصقؾبرتكم
هلوماًقورمؼبماظـظّٕمصقؿومؼؾبصؾقفو,موالمؼؾبمخّٔمسؾقفوماظطّٕؼ ّ٠مإظبماهلّٓىمواظّٕجّ٦ع مإظبماي,ّ٠م
صنذا مٕ متؼؾّ٢ؿب متؾ ّ١مآٌّة مأو ماِّج ّ٢مغؽّ٦ن مضّٓ معـعـو مبع ّٚماظـوس مع ّ٤ماظعّ٦دة مإظب ماي,)2(ّ٠م
صودؿعؿولم(أنؿب)مؼبمخربم(ظعّ٢قب)مإمنومجوءمعؿلووضًومعّٝمتعؾقّ٢ماظـقّ٦ؼني,مبلنمبمذظّ١مربؿّ٦لمسؾّ٧م
(سل)ّ٧م;مِّن ماإلعوممؼبمععّٕضمرجوءمآمسّٖمب موجّ٢مب م,مسؾّ٧مأغّ٥مبوإلعؽون ماالدؿـود مإظبمػّٔام
اظشوػّٓمؼبماالدؿّٓاللمسؾ ّ٧مذبّ٨ءم(ظع)ّ٢مظؾؿعؾقّ٢موػّ٦معومذػىمإظقّ٥ماِّخػّ٘مواظؽلوئ,)3(ّ٨م
صلقوقماظـّٙمطػقّ٢مبؿلطقّٓمذظّ١ماٌعـّ٧م,مصفّ٦م( )مؼبمدقوقمبقونماِّدؾوبماظيتمأدقبتمإظبم
اذرتاطمتؾّ١ماهلّٓغيم,موبفّٔامؼؽّ٦ن ماإلعومم( )مضّٓمعبّٝمبنيمععـؽبّ٨ماظّٕجوءمواظؿعؾقّ٢مؼبمدقوقم
واحّٓ .م
ممممممممموضّٓمجوءمػّٔاماالضرتانمؼبمعّ٦ضّٝمآخّٕمعّ٤مغفٍماظؾالشيمأؼضـبومؼب مطؿوبمظّ٥م()إظبم
سوعؾّ٥مسؾّ٧مأذربقفون,مضولمصق:ّ٥م(( َو َظ َعؾِّيمَأالَّمأَطُونَم َذرٖم ُوالَتٔكَ ظَكَ،موَاظلٖالَمُ))(.)4م م
ممممممممإنمبماضرتانمخربم(ظع)ّ٢مبـ(أنؿب)مؼبمعّ٦اضّٝمطـريةمعّ٤ماظشعّٕمواظــّٕمؼؾبؾعّٓماظؼّ٦لمحبؿّ٢م
اٌللظيمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼي; مهلّٔامضّٕمبرمسّٓدمعّ٤ماظـقّ٦ؼني موّ٦ؼّٖمػّٔاماالضرتانمؼبماظشعّٕم
) (1ؼشح (املّتزلي)  , 183/8 :ولاهٍام ظمْ هٍم وَى مخشط الىفغ مً الحلم ًلاٌ :ؤخزث بىٍمه ؤي بمخشط
َهفعهًُ ,ىٍش  :الصحاح 2822/5:ـ ـ( 2823هٍم) .
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح (املىظىي)  , 351/2:وجىلُذ ههج البالٔت . 263/2:
)ًُ (3ىٍش  :الجنى الذاوي , 588:ومٕني اللبِب . 379:
) (4ؼشح (املّتزلي) . 33/14:
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واظــّٕ,مصؼّٓ مسّٓمبه ماظّٕضّ٨مطـريـبامؼبماظشعّٕمضؾقؾًومؼبماظــّٕ( ,)1موذػىمابّ٤مػشوم مإظبمورودهمطـريـبام
وٕمطبصقبّ٥مؼبماظشعّٕ ,مصؼول((:موؼؼرتنمخربػومبـ"أن"مطـريـبامغبؾًومهلومسؾّ٧م"سل"ّ٧م))( )2م,م
سؾّ٧محنيمجّ٦زهمآخّٕونمعطؾؼًومعّ٤مشريمبقونمحؽّ٣ماظؽـّٕةمأوماظؼؾي(,)3موػّٔامعـفٍمدؾق;ّ٣مِّغمبّ٥م
((مإذامصشوماظشّ٨ءمؼبماالدؿعؿولموضّ٦يمؼبماظؼقوسمصّٔظّ١معومالمشوؼيموراءه))(,)4موالمذّ١مؼبمأغمبّ٥م
ادؿعؿولمذوئّٝمطؿوماتقبضّّمؼبمسّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓ,مصضؾًومسّ٤مأغقبّ٥مجورٍمسؾّ٧موصّ٠مأضقليماظـقّ٦ؼنيم
وضّ٦ابطف;ّ٣مظّٔامصوظؼقوسمسؾقّ٥مجوئّٖ.م م
ممممممممموممو مصبّٓر مذطّٕه مأنمب مظؾـقّ٦ؼني مآراءـب مزبؿؾػي مؼب ماظؿّ٦جق ّ٥ماإلسّٕاب ّ٨مظؾؿصّٓر ماٌمومبلم
اظّ٦اضّٝمخربـبامظـ(ظع,)ّ٢مصؼق :ّ٢مػّ٦مسؾّ٧ماظؿشؾقّ٥مبـم(سل ,)ّ٧مصـ(أنؿب) مؼب معّ٦ض ّٝمغصى ,مطلغّ١م
ضؾً :مضوربً مأنؿب متػع ,)5(ّ٢موضق :ّ٢مسؾ ّ٧ماإلخؾور مبوٌصّٓر مظؾؿؾوظغي( ,)6موضق :ّ٢مؼب ماظؽالمم
ربّٔوف ,مصؼّ٦ظـو معـؾًو :مظع ّ٢مآ مأنؿب مضبػ ّٜماظعّٕاق ,مسؾ ّ٧متؼّٓؼّٕ :مظع ّ٢مآ مصوحى محػّٜم
اظعّٕاق(,)7موضقّ٢مؾبغصكبىؽبمبندؼوطماىور(.)8مممم م
ممموٕمؼّٕتِّٚمضلّ٣معّ٤ماظعؾؿوءمتؾّ١ماظؿؼّٓؼّٕاتمظؽـّٕةماظشّ٦اػّٓماظّ٦اردةمؼبمػّٔاماالضرتان()9م,موسّٓمبم
وسّٓمبماظّٓطؿّ٦رمصوضّ٢ماظلوعّٕائّ٨مػّٔاماالضرتانمعّ٤مضؾقّ٢ماظؿعؾرياتماظػصققيمسؾّ٧مشريماظؼقوسم,م
صؾّ٣مؼؼؾّ٢مسّٓقبػومسؾّ٧مإدؼوطمحّٕفماىّٕم; مِّغّ٥مظّ٦مطونمطّٔظّ١مىوزمإزفورهم,مطؿومأنقب متلوؼؾّ٥م

)ًُ (1ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 446/2:وخاؼُت الفبان  , 392/1و. 488
) (2مٕني اللبِب  , 379:وٍىٍش :خضاهت لادب . 345/5:
ُ
)ًُ (3ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ  , 1383/3:وؼشح لاؼمىوي  , 298/1 :وؼشح الخفشٍذ  ,297/1 :و َمْ الهىامْ
 492/1:والىدى الىافي . 622/1:
) (4الخفائق. 126/1:
)ًُ (5ىٍش  :الىخاب  , 168/3:وهخاب بظفاس الففُذ ,الهشوي ,دساظت وجدلُم :د .ؤخمذ بً ظُّذ بً مدمذ
كؽاػ . 327/1:
)ً )6ىٍش  :الخفائق , 189/3:والجملت الّشبُت جإلُفها وؤكعامها , 122:وؤبيُت املبالٕت وؤهماوها 282:ـ. 283
)ًُ (7ىٍش  :الخزًُل والخىمُل . 157/5:
)ًُ (8ىٍش  :مٕني اللبِب . 43 :
)ًُ (9ىٍش  :املفذس هفعه. 282-281:
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سؾّ٧مععـّ٧م(ضورب)مالمؼصّّمصقؿومالمعؼوربيمصق )1(ّ٥م,مسؾ ّ٧مأغّ٥مظقّٗمطّ٢نب معومؼصّّمتؼّٓؼّٕهمؼبم
اإلسّٕابمتصّّمدالظؿّ٥موععـوه,مإذمٔيمصّٕقمبنيمتؼّٓؼّٕماإلسّٕابموتػلريماٌعـّ٧م()2م.م
ممممممممموممو مؼؿص ّ٢مخبرب م(ظعّ٢قب) مأنمب ماظـقّ٦ؼني مغلؾّ٦ا مٌؾؽبّٕؿبعون م(ت326:ػـ) ( )3معـع ّ٥موضّ٦عم
اظػع ّ٢ماٌوض ّ٨مخربـبا مظ ;)4(ّ٥مِّغمب ّ٥مؼّٓل مسؾ ّ٧ماظّٕجوء موػ ّ٦معلؿؼؾ ,ّ٢موغؾبؼ ّ٢مس ّ٤ماظّٕعوغ(ّ٨ت:م
384ػـ) ماظؼّ٦لمبفّٔامأؼضـبو(,)5موػّ٦معومأطّٓه مايّٕؼّٕي(ت:م516ػـ) مضوئؾًو:م(( موؼؼّ٦ظّ٦ن:مظعؾّ٥م
غّٓم موظعؾ ّ٥مضّٓم ,مصقؾػظّ٦ن ممبو مؼشؿؿ ّ٢مسؾ ّ٧ماٌـوضضي موؼـؾه مس ّ٤ماٌعورضي ,مووج ّ٥ماظؽالم مأنؿبم
ؼؾبؼول:مظعؾ ّ٥مؼػع ّ٢مأو مظعؾ ّ٥مال مؼػع ;ّ٢مِّنمب مععـ ّ٧م"ظع "ّ٢ماظؿّ٦ض ّٝمٌّٕج ّ٦مأو مٌكّ٦ف ,مواظؿّ٦ض ّٝمإمنوم
ؼؽّ٦ن م كبٌو مؼؿفّٓمبد موؼؿّ٦ظّّٓ مال م كبٌو ماغؼض ّ٧موتصّٕم))(,)6موضّٓماسرتضمسؾّ٧مػّٔا مأبّ٦محقون,مصّٕأىم
جّ٦ازهمسؾّ٧محؽوؼيمايولماٌوضقي(,)7مطؿوماسرتضمابّ٤مػشوممسؾّ٧مرأيمايّٕؼّٕيمعلؿّٓظًومسؾّ٧م
سؾّ٧مذبّ٨ءمخربم(ظع)ّ٢مصعؾًومعوضقـبومبشوػّٓلبمعّ٤ماظلنبـيماظـؾّ٦ؼيموبشّ٦اػّٓمذعّٕؼيمأؼضـبو()8م .م
مممممممممموعو مذػى مإظق ّ٥معربعون موع ّ٤متوبع ّ٥معـؿؼّٚفب ممبومورد مسؾ ّ٧مظلون مأعري ماٌمعـني ,مإذم
دلظ ّ٥مدوئ :ّ٢مأَطون معلريغو مإظب ماظشوم مبؼضوء مع ّ٤مآ موضّٓره؟ مصؼول( :)م(( موحيَكَ ،مظعؾّكَم
زَـَـِتَ مضضاءّ مالزعّا ،مو َضدَرّا محا ٔتؿّا ،مظو مطان مطذظك مظؾَطَلَ ماظـوابُ مواظعؼابُ ،مودَؼَط ماظوسدُم
واظوسقد))( .)9م

)ًُ (1ىٍش  :الجملت الّشبُت جإلُفها واكعامها . 122:
)ًُ (2ىٍش  :الخفائق . 279/1 :
ُ
)َ )3ى مدمذ بً ِلي بً بظماُِل ؤبى بىش الىدىي الّعىشي ؤخز ًِ ّ
املبرد ووبلخه و لهزا للب بمبرمان -لىثرة
مالصمخه للمبرد وظااله ّبًاٍ ,وَى مً ِعىش مىشم بىىاحي خىصظخان .هضٌ البفشة ,و ؤخز ِىه الىدى ظماِت مً
الّلماء الفذوس هإبي ِلى الفاسس ي وؤبي ظُّذ ّ
العحرافي ومً في وبلتهما .جىفي هدى(َ326ـ )بالَىاصً .ىٍش  :بهباٍ
الشواة ِلى ؤهباٍ الىداة , 189/3 :ولاِالم. 273/6 :
)ًُ (4ىٍش  :الخزًُل والخىمُل  , 23/5 :وَمْ الهىامْ  , 492/1 :ودساظاث لظلىب اللشآن. 688/2/1:
)ًُ (5ىٍش  :البرَان في ِلىم اللشآن . 395/4:
) (6دسة الٕىاؿ في ؤوَام الخىاؿ,جذِ :شفاث مىشجي  , 36 :وٍىٍش :مٕني اللبِب . 388 :
)ًُ (7ىٍش  :الخزًُل والخىمُل. 23/5:
)ًُ (8ىٍش  :مٕني اللبِب  388 :ـ ـ . 381
) (9ؼشح (املّتزلي) . 227/18:
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ممممممممؼّٔطّٕؾبماظعؾؿوءمأنمب ماإلعومم( )مبعّٓمسّ٦دتّ٥معّ٤مصػّنيمدلظّ٥مرجّ٢مذوع:ّ٨مؼومأعريمػّ٢م
طونمعلريغومإظبمحّٕبمأػّ٢ماظشوممبؼضوءمآمتعوظبموضّٓره؟,مؼّٕؼّٓماظلوئّ٢معّ٤مػّٔامأغقبّ٥مإذامطونم
علريغومبؼضوءمآمتعوظبموضّٓرهمٕمؼؽّ٤مؼبمتعؾـوموجفّٓغومثّ٦ابم,مصالماخؿقورمظـومصقّ٥موالمثّ٦ابم
ظـومسؾّ٧مصعؾّ٥م;مظّٔام مجوءمضّ٦ظّ٥م(وضبّ١مظعؾ)...ّ١مرصعـبو مظؾّ٦ػّ٣ماظّٔيمؼؿصّ٦رهماظلوئّ٢مبلنمب معوم
ضبصّ٢معّ٤مضضوءمآموضّٓره مؼـؾغّ٨مأالمؼؽّ٦نمعّٓسوةمإظبمتصّ٦قبرمدؾى محّٕؼيماخؿقورماظعؾّٓ;مِّنم
ذظّ١مدقمديمإظبمبطالنمعؾّٓإِماظـّ٦ابمواظعؼوب( .)1م
ممممممصودؿعؿولماظػعّ٢ماٌوضّ٨مخربـبامظـ(ظع)ّ٢مؼبماظـّٙماظعؽبؾَّ٦يمإمنومجوءمظؾقونمعومادؿػفّ٣مسـّ٥م
اظلوئّ٢مسّ٤محوظيمحّٓثًمؼبماٌوض,ّ٨مصفّ٦مؼّٕؼّٓمأنؿبمؼلؿّ٦ضّّؽبمعّ٤ماإلعوممعومحّٓثمؼبمصكب ّػنيمبعّٓم
عّٓةلب مع ّ٤مسّ٦دتف ّ٣معـفو; مهلّٔا مدلمب ماًرب(زــً) مسؾ ّ٧محؽوؼي مايول ماٌوضقي ,موبفّٔا مؼؽّ٦نم
اظـّٙمغوضضـبومٌومذػىمإظقّ٥معربعون,موعؿػؼًومعّٝمعورآهمأبّ٦محقون,مسؾّ٧مأنمبمذظّ١مالمميـّٝمعّ٤م
م

ورودماظػعّ٢ماٌوضّ٨مؼبماظّٓالظيمسؾّ٧ماالدؿؼؾولمؼبمخرب م(ظع)ّ٢مظّ٦رودمذّ٦اػّٓ مسبّ٦ؼي متمؼّٓمػّٔا
اٌعـ,)2(ّ٧مزؼودةًمسؾّ٧م((ثؾّ٦تمذظّ١مؼبمخربم"ظقً"موػّ٨ممبـّٖظيم"ظع"ّ٢م))(.)3م م

ممموممو مؼؼّ٦قبي مجّ٦از موضّ٦ع ماظػع ّ٢ماٌوض ّ٨مخربـبا مظـ(ظع )ّ٢مؼب ماظعّٕبقي مضّ٦ل ماظشوسّٕ ماب ّ٤مػوغهم
اِّغّٓظل:)4(ّ٨ػعّ٤ماظطّ٦ؼّ٢ؼ م
ممممممممممممموضال:مارضَمػفراغيمبدؼلَماظـوىموضلِممممممممظعلٖمعـاؼاغامحتوظنَمأبمدا م
ممممممممؼبمضّ٦ءمعومتؼّٓمبم مالبّٓمعّ٤متعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼي مسؾّ٧ماظـقّ٦ماآلت:ّ٨مجيوزماضرتانم
خربم(ظعل)مبـ(أنٖ)ميف ماظلعةمواالخؿقارممحؾًا مسؾى م(سلى)م،موجيوزمأؼضّاموضوسهمصعؾًام
عاضقّامخالصامدلربعانموعنمتابعهمظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةم،مويفمطالمماظعربمغظؿّاموغـرّا .م
م
)ًُ (1ىٍش  :ؼشح (البدشاوي)  , 279/5:وجىلُذ ههج البالٔت. 292/4:
)ًُ (2ىٍش  :مٕني اللبِب 388 :
) (3املفذس هفعه والصحُفت هفعهاُ ,وٍىٍش  :البرَان في ِلىم اللشآن  , 395/4:ودساظاث لظلىب اللشآن
. 688/2/1:
) )4دًىاهه  ,دساظت وجدلُمٌ :عشي ِبذ الٕني ِبذ هللا. 44:
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ُ
ُ
ول على الضزًرة الشعزيت فيوب اعتٌره احلذف:
ادلبحث األًل :هب ح ِ
ادلسألت األًىل :جٌاس حذف ىوشة االستفيبم:

اهلؿّٖةمأوم(اِّظ )ّٟمؼبمتعؾرياتمبعّٚماظـقّ٦ؼني م()1محّٕفمعّ٤محّٕوفماٌعوغّ٨ماظّٓاظيم

سؾّ٧ماالدؿػفوم,موػّ٨مأطـّٕمأدواتماالدؿػفوممذقّ٦سـبوموأودعفومادؿعؿوظًو,مظّٔظّ١مسؾبّٓمبتؿب مأممبوبم
االدؿػفوم(,)2موأصؾّ٥ماظّٔيم((مالمؼّٖولمسـّ٥مإظبمشريه,موظقّٗمظالدؿػفوممؼبماِّصّ٢مشريه))()3م,م
وهلّٔامامنوزتمخبصوئّٙمومسوتم( ,)4معّ٤مذظّ١مجّ٦ازمحّٔصفومدبػقػًوموإنؿبمطون محّٔفمايّٕفم
ظقّٗمبؼقوسمسـّٓماظـقّ٦ؼني(,)5مظؽـمبّ٥مأُجقّٖمأحقوغـبومظؼّ٦ةماظّٓالظيمسؾقّ٥م()6م .م

)ًُ (1ىٍش  :هخاب الجمل(الفشاَُذي) , 231 :والىخاب ,185/1 :وامللخمب  , 74/2:ومٕني اللبِب . 19:
)ًُ (2ىٍش :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 81/1 :والجنى الذاوي , 31 :ومٕني اللبِب  , 19:والبرَان في ِلىم اللشآن
. 178/4:
) (3الىخاب. 99/1:
)ًُ (4ىٍش  :مٕني اللبِب . 22-19/1:
)ًُ (5ىٍش  :الخفائق  273/2 :ـ ـ , 274واملددعب  , 51/1:واللباب في ِلل البىاء وإلاِشاب ,263/1 :وفي الىدى
الّشبي هلذ وجىظُه , 276:وؤظالُب الىلب ِىذ الىدىٍحن والبالُٔحن. 337:
)ًُ (6ىٍش :املددعب  , 51/1:والبرَان في ِلىم اللشآن. 218/3 :
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مممممممإنمب مطـّٕة محّٔف مايّٕوف مؼب ماظّ٦اض ّٝماظؾغّ٦ي( )1مـ موالدقؿو مممو مظ ّ٥ماظصّٓر مؼب معبؾؿ ّ٥مـم
غبؾًمابّ٤مجينمسؾّ٧مأنؿب مضبؿؽ ّ٣مإظبمعومدؾب كبؿّٝؽب مؼبماظؾغي موؼؼّ٦لمجبّ٦ازه م,مصؼول:م(( مػّٔا مػّ٦م
اظؼقوس مأال مصبّ٦ز محّٔف مايّٕوف موال مزؼودتفو .موع ّٝمذظ ّ١مصؼّٓ محؾب كبّٔصًَؿب متورة موزِؼّٓؽبتؿبم
أُخّٕى))( ,)2موػّٔامعـطّ٠مصوئىمودؾقّ٣مؼػّٕضّ٥ماظّ٦اضّٝماظؾغّ٦يماظّٖاخّٕمبؽـّٕةمحّٔفمايّٕوفم
حؿّ٧مأصؾّّمحّٔفمضلّ٣ممعـفومحّٔصًومعطّّٕدـبامالمميؽّ٤مرصضّ٥مأومتلوؼؾّ٥م,مشريمأنمبمابّ٤مايوجىم
ٕمؼلبّ٥مبفّٔاموبؼّ٨مسـّٓمرأؼّ٥مصؾّ٣مصبِّ٦قبزمحّٔفمايّٕفمععؾؾًومذظّ١مبؼّ٦ظ:ّ٥م((مايّٕوفماظيتم
تّٓلمسؾّ٧ماإلغشوءمهلومصّٓرماظؽالممصؾّ٦مجوزمحّٔصّ٥مىوزمتلخريػوموٕمصبّٖمتلخريػومصؾّ٣مصبُّٖم
حّٔصفو))(.)3م م
ممممممموؼؾّٓو مأنمب متعؾق ّ٢ماب ّ٤مايوجى متـؼض ّ٥ماظؽـري مع ّ٤ماٌلوئ ّ٢ماظيت محؾب كبّٔفؽب مصقفو معو مظّ٥م
اظصّٓارةمؼبماظؽالم,معّ٤مذظّ١محّٔفمأمِقبمبوبماظشّٕطم(إنؿب)(,)4موػّ٨مممومهلوماظؿصّٓقبرمسـّٓمعبفّ٦رم
عبفّ٦رماظؾصّٕؼني(,)5مصؼّٓمجّ٦قبزمحّٔصفو مأبّ٦مسؾّ٨ماظػوردّ٨معلؿّٓظًومبؼّ٦هلِّ(:ّ٣ضّٕبـّ٥مذػىمأوم
عؽٌ)( )6موغؼّ٢مأبّ٦محقونمواظلقّ٦رّ٨مسّ٤مبعّٚماظـقّ٦ؼنيمجّ٦ازمحّٔصفو مأؼضـبو م(,)7موعـّ٢مػّٔام
ائّف مضّٓ مغط ّ٠مب ّ٥ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مؼب مأطـّٕ مع ّ٤معّ٦ر ّ٤موذوػّٓ ,موجوء معـ ّ٥مؼب مغفٍ ماظؾالشيم
أؼضـبو(,)8موػّٔامعومدسومابّ٤مػشوممإظبمسّٓىبهمحّٔصًومعطّّٕدـبا()9م.م م
مممممطؿومغّٙمب ماظـقّ٦ؼّ٦نمسؾّ٧مجّ٦ازم محّٔفم(ال)ماظـوصقي,مو(اظالم)ماظّ٦اضعؿنيمؼبمجّ٦ابماظؼلّ٣م
وػؿومممومؼؿصّٓقبرانمأؼضـبو()19م .م
)ًُ (1ىٍش ٌ :اَشة الحزف . 265:
) (2الخفاؿ. 288/2 :
) (3إلاًماح في ؼشح املففل . 236/2 :
ُ
)ًُ (4ىٍش  :لاـىٌ في الىدى ,158/2:وَمْ الهىامْ .553/2:
)ًُ (5ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 7/9:واسحؽاف المشب  , 1879/4:وَمْ الهىامْ , 462/2 :وؼشح ؼزوس
الزَب في مّشفت هالم الّشب ,الجىظشي ,جذ :هىاف بً ظضاء الحاسسي. 684/2:
)ًُ (6ىٍش  :املعائل البفشٍاث ,دساظت وجدلُم :مدمذ الؽاوش ؤخمذ . 722/1:
)ًُ (7ىٍش  :اسحؽاف المشب  , 1884 /4 :وَمْ الهىامْ . 465/2 :
)ًُ (8ىٍش :ؼشح (املّتزلي) . 241/1 :
)ًُ (9ىٍش  :مٕني اللبِب  , 847 :وٌاَشة الحزف  , 269:وؤزش اللشآن واللشاءاث. 282 :
)ًُ (18ىٍش  :هخاب امللخفذ , 866/2:و ؤمالي ابً الشجشي  , 141- 148/2:وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) , 96/9:
اللمدت في ؼشح امللحت  , 269/1:ومٕني اللبِب , 834, 323:وظامْ الذسوط الّشبُت , 274:والىدى الىافي. 588/2:
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مممممممممموبفّٔامؼـؿؼّٚمعومذػى مإظقّ٥ممابّ٤مايوجى,موؼرتجقبّّمظّٓيمبمأنمحّٔفمعوظّ٥ماظصّٓارةم
ؼبماظؽالممالمميؽّ٤مدصعّ٥مظؽـّٕةماظشّ٦اػّٓ,م((واظؽـّٕةمدبّ٦لماظؼقوسمسؾقفو))(,)1مصصّٓارةمايّٕفم
ايّٕفمؼبمعبؾؿّ٥مالممتـّٝمعّ٤محّٔصّ٥موالدقؿومإذامدظًَّؿبماظؼّٕائّ٤مسؾّ٧مػّٔامائّف.م م
ممممممم وضّٓماخؿؾػًمطؾؿيمسؾؿوء ماظعّٕبقي مصقؿومطبّٙمجّ٦ازمحّٔفمػؿّٖةماالدؿػفوم,مصؿـفّ٣م
ع ّ٤مضصّٕؽب محّٔصفو مسؾ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼي مإنؿب مدلؽبقب مسؾقفو مدظق ,ّ٢م مصلقؾّ٦ؼ ّ٥مضّٓ مأورد مضّ٦لم
اِّخط)2(ّ٢مم:مػعّ٤ماظؽوعّ٢ؼ م
مممممممممممممممممطذبؿكمسق ُـكمأممرأؼتَمبوادطٕممممممم َشؾَسَماظظّالمِمعنماظرٖبابمخَقاالَ م
ثّ٣مضول((:موصبّ٦ز مؼب ماظشعّٕ مأن مؼّٕؼّٓ م"بؽّٔبؿ "ّ١ماالدؿػفوم موضبّٔف م"اِّظ"ّٟم))(,)3مصفّ٦مٕم
ؼشرتط ماظّٓظق ّ٢مئّصفو مؼبماظضّٕورةموإن مٕمؼؾبصّٕىبح مبّٔظ ّ١مإال مأنمب ماِّبقوت ماظيت مادؿشفّٓمبفوم
طوذػيٌمسّ٤مرأؼ,ّ٥معـفومبقًمسؿّٕمبّ٤مأبّ٨مربقعيم(:)4مػعّ٤ماظطّ٦ؼّ٢ؼ م
جل ِؿرَمأممبَـؿانِ م
ممممممممممممممم َظ َع ِؿرُكمعامأ َدرِيموإنِمطـتُمدارؼّاممممبلؾعٍم َرعَقِنَما َ
مممممممممإ ّال مأنماٌربقبدمضولمبوظضّٕورةمػفـومظؽـقبّ٥مصّٕمبحمبوذرتاطماظّٓظق ;ّ٢مإذمضولمؼبمبقًمسؿّٕم
بّ٤مابّ٨مربقعي :م((أَرؽبادؽب:مأ مبلؾّٝ؟ مصوضطّٕ ,مصقّٔف م"اِّظ "ّٟموؽبجع ّ٢م"أم" م ؽبدظكبقؾًو مسؾ ّ٧مإِرادتّ٥م
إِؼمبوه))( )5مث ّ٣مادؿشفّٓ مبؾقؿني مآخؽبّٕؼ ِّ٤مطوغً م(أم) مصقفؿو مدظقؾًو مسؾ ّ٧محّٔف ماهلؿّٖة ,مصؾػظيم
(اضطّٕ)مؼبمغّٙماٌربدمتّٓلنب مسؾّ٧مأمبغّ٥مذػىمؼبمػّٔامائّفمعّٔػىماظضّٕورةمبشّٕطماظّٓظقّ٢م,م
وظعّ٢مرأؼّ٥مؼبم(اظؽوع)ّ٢مأطـّٕمصّٕاحيً مؼبماظؿعؾريمسّ٤معّٔػؾ,ّ٥مصؼّٓ مسّٓقبمحّٔفمػؿّٖةماالدؿػفومم
عّ٤مشريمدظقّ٢مؼّٓلنبمسؾقفومخطلًمصوحشـبوم(,)6موممّ٤مدورمسؾّ٧مػّٔامأٌّػىمسّٓدمعّ٤ماظعؾؿوءمعـفّ٣م
اظـقوس(,)7مواظلرياؼب(,)1موابّ٤مخوظّ٦ؼ,)2(ّ٥موضّٓماخؿورمػّٔامأٌّػىؽبمابّ٤ؾبمؼعقّ٘(,)3موممّّ٤مسّٓقبػوم
) (1مّاوي الىدى . 248/2 :
) (2دًىاهه  ,ؼشخه َّ
وـىف كىافُه :مهذي مدمذ هاـش الذًً. 245 :
) (3الىخاب ُ , 174/3:وٍىٍش  :ؤظالُب الىلب ِىذ الىدىٍحن والبالُٔحن. 331-338 :
)ً (4ىٍش  :الىخاب ,175/3:وامللخمب ,294/3:والبِذ في دًىاههَّ ,
كذم له وولْ َىامؽه وفهاسظه:د .فاًض مدمذ:
ََْ ُ َ ْ َ َ
ٌ
شمان .
لحاظب
 362وسواًت البِذ فُه :لّمشن ما َؤد ِسي وبوي
بعبْ سمُيذ الجمش ؤم ب ِ
ٍ
) (5امللخمب . 294/3 :
)ًُ (6ىٍش  :اليامل في اللٕت ولادب . 181/2 :
)ًُ (7ىٍش  :بِشاب اللشآن(الىداط)  , 176/3:والجامْ لخيام اللشآن . 96/13 :
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سّٓقبػومعّ٤مضّٕائّٕماظشعّٕمابّ٤مسصػّ٦رمصّٕأىمأنمب محّٔصفومجوئّٖمسـّٓمأعّ٤ماظؾؾّٗ,موأعومسـّٓموجّ٦دم
(أم)مصفّ٦مطـري(,)4موأطّٓماظّٕضّ٨ماالدرتابوديمحّٔصفومبوظشعّٕمبؼؾي(,)5موممّ٤مأؼمبّٓمدقؾّ٦ؼّ٥مسؾّ٧م
ػّٔامابّ٤ؾبمايوجى,موابّ٤ؾبمأبّ٨ماظّٕبق,ّٝمواظؾغّٓادي(,)6مإالمأنمبمابّ٤مابّ٨ماظّٕبقّٝمجّٖممبلنمبمحّٔصفوم
بال(أم)مالمؼّ٦جّٓمؼبماظؽالم,مسؾ ّ٧محنيمسّٓقبماظؾغّٓاديمػّٔامائّفمضؾققـبو(,)7موممّّ٤مذطّٕهمعّ٤م
احملّٓثنيماظّٓطؿّ٦رمربؿّٓمغبودي(,)8موغؾبلىماظؼّ٦لمبفّٔامأٌّػىمإظبمسوعيماظؾصّٕؼني()9م .م
مممممممؤيمسّٓد مآخّٕمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيمأجوزمحّٔصفومبّٓظق,ّ٢موٕمؼؼقىبّٓمذظّ١مبوظضّٕورةماظشعّٕؼي,م
وع ّ٤مبني مػمالء ماظعؾؿوء ماظؾوضّ٦ظ ,)19(ّ٨مواظّٖزبشّٕي( ,)11مإال مأنمب ماب ّ٤مؼعقّ٘ مضقمبّٓ مبوظضّٕورةمم
اظشعّٕؼي معومأرؾؼّ٥ماظّٖزبشّٕي,مسؾّ٧مأنمب مإٌّاديمؼّٕىمأنمب محّٔصفومعطّٕدفب مإذامطونمبعّٓػوم(أم)م
اٌؿصؾيمظؽـّٕتّ٥مغظؿـبوموغـّٕـبام(.)12موأ مبؼّٓهمسؾّ٧مػّٔاماظلؿنيمايؾيب,موابّ٤مسودلماظّٓعشؼ)13(ّ٨م .م
ممممممموتّٕىمروئػيمأُخّٕى معّ٤ماظـقّ٦ؼنيمأنمب محّٔفماهلؿّٖةمجوئّٖمؼبماظلمبعيمواالخؿقورموإنمٕم
ؼّٓل مسؾ ّ٧محّٔصفو مدظق ,ّ٢موظع ّ٢ماِّخػّ٘ مخري معؽب ّ٤مميـ ّ٢مػّٔا مأٌّػى ,مصؼّٓ م مأورد م مضّ٦ظّ٥م
تعوظب:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ مػدّ٦رةماظشعّٕاءؼ,مثّ٣مضولم:م((مػّٔامادؿػفومم,مطلغّ٥م
ضول:م"أوؽب متؾ ّ١مغعؿي ممتـفو" م))( ,)14موٕ مؼّٕت ِّٚماظـقوس مػّٔام( )15م ,موارتضوه ماب ّ٤مجين مؼبم
)ًُ (1ىٍش  :ؼشح هخاب ظِبىٍه(العحرافي) . 415/3 :
)ًُ (2ىٍش  :لِغ في هالم الّشب  ,جذ:ؤخمذ ِبذ الٕفىس ِىاس 358 :وكذ َّ
ـشح ابً خالىٍه َىا بإهه لِغ في هالم
الّشب َمضة اظخفهام مدزوفت بال دلُل بال في بِذ ِمش بً ؤبي سبُّت.
) (3هٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 154/8 :
)ًُ (4ىٍش  :لشائش الؽّش ُ , 125-124:وٍىٍش  :المشائش وما ٌعىٓ للؽاِش . 188-187:
)ًُ (5ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 329/4:
)ًُ (6ىٍش  :إلاًماح في ؼشح املففل  , 236/2 :والبعُي في ؼشح ظمل الضظاجي, 352/1:وخضاهت لادب-122 /11:
. 123
)ًُ (7ىٍش  :البعُي في ؼشح ظمل الضظاجي , 352/1 :وخضاهت لادب. 438/3:
)ًُ (8ىٍش  :لٕت الؽّش دساظت في المشوسة. 249-248:
)ًُ (9ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة  , 333:وؤظالُب الىلب ِىذ الىدىٍحن والبالُٔحن. 331 :
)ًُ (18ىٍش  :بِشاب اللشآن امليعىب [خىإ]بلى الضظاط . 352/1 :
)ًُ (11ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 154/8 :
)ًُ (12ىٍش  :الجنى الذاوي . 35:
)ًُ (13ىٍش  :الذس املفىن  , 341/18:واللباب في ِلىم الىخاب . 113/19:
) (14مّاوي اللشآن(لاخفؾ)  , 461/2:و ٍُىٍش :ؼشح اليافُت الؽافُت  , 1217/3:وخضاهت لادب . 122/11 :
)ًُ (15ىٍش  :بِشاب اللشآن(الىداط). 176/3 :

الباب الشاوي...........................................

152

ما خمله ؤٔلب الىدىٍحن ِلى المشوسة الؽّشٍت ووسد في هالم إلامام

تّٕجققّ٥مضّٕاءةم(أغّٔرتف)ّ٣مبفؿّٖةمواحّٓة( )1مربؿفـبومظّٕأؼّ٥مبعّٓدمع ّ٤ماظشّ٦اػّٓ(,)2م موضّٓمرجقبّّمعوم
رآهماِّخػّ٘ معبؾيٌمعّ٤ماٌػلىبّٕؼ ّ٤مأؼضـبو(,)3واخؿورمػّٔاماظّٕأيمابّ٤ؾبمعوظ ّ١مورجقبق ّ٥مأؼضـبو( )4مربؿفـبوم
ربؿفـبومظّ٥مبـصّ٦صمعّ٤ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مواظشعّٕماظعّٕب ّ٨مصضؾًومسّ٤ماحؿفوجّ٥مبلحودؼٌمغؾّ٦ؼيم
ذّٕؼػيم()5م,موضولمبفّٔاماظّٕأيمابّ٤ؾبمػشوممأؼضـبوم,مصصّٕقبحمبلنقبمحّٔفماهلؿّٖةمجوئّٖمدّ٦اءمتؼّٓمبعًم
تؼّٓمبعًمسؾقفوم(أم)مأممٕمتؿؼّٓعفو(,)6مواظظوػّٕمأغمبّ٥مؼمؼّٓمابّ٤معوظّ١مؼبمػّٔهماٌللظي,مموغؾبلىمػّٔام
ػّٔامأٌّػىمإظبمسؿّ٦مماظؽّ٦صقنيم()7م .م
مممممموؼؾّٓومأنمب مطـّٕةمحّٔفماهلؿّٖةمبالم(أم)مؼبمذّ٦اػّٓمغـّٕؼيمعّ٤ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣موطالمماظـيبىبم
ربؿّٓلب()موطالم ماإلعوممسؾ )(ّ٨متؾبّٕجقبّّ معومذػىمإظقّ٥ماِّخػّ٘موعّ٤متوبعّ٥م; مصقّٔصفومظقّٗم
ضّٕورةًمذعّٕؼيًمطؿومذػىمإظقّ٥مصّٕؼّ٠معّ٤ماظـقّ٦ؼني,موظقّٗمضؾقؾًوممأومضؾققـبومطؿومذػىمضلّ٣مآخّٕم
عـفّ٣م,مصؼّٓ موردمحّٔصفومؼبمسّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظؼّٕآغقيممـمزؼودةمسؾّ٧معوماحؿٍمبّ٥ماِّخػّ٘م
وابّ٤مجينمـمعـفومضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﰅ ﰅ ﰅ

ﰅ ﰅ ﰅﰅ ﰅ ﰅ ﰅ ﰅ

ﰅ ﰅﰅ ﭼ ػدّ٦رة ماظـلوء مع ّ٤ماآلؼي79:ؼ ,مصّٔػى ماٌػلّٕون مإظب مأ مبن مػؿّٖة ماالدؿػفومم
ربّٔوصيمواظؿؼّٓؼّٕم(أصؿّ٤مغػل)ّ١م(,)8موضّ٦ظّ٥متعوظبم:ﭽ ﰅ ﰅ ﰅ ﰅ ﭼ ػدّ٦رةماِّغؾقوءمعّ٤م
عّ٤ماآلؼي34:ؼم,مصؼّٕمبرمسّٓدمعّ٤ماٌػلّٕؼّ٤مأنمبماظؿؼّٓؼّٕم:مأصفّ٣ماًوظّٓون()9م.

) (1وهي كشاءة  :ابً مدُفً والضَشي ًُ ,ىٍش  :املددعب. 58/1 :
)ًُ (2ىٍش  :الخفائق . 281/2 :
)ًُ (3ىٍش  :مفاجُذ الُٕب  , 33/14:والجامْ لخيام اللشآن  , 285/5:والذس املفىن . 258/1:
)ًُ (4ىٍش  :ؼىاَذ الخىلُذ  , 146 :و ؼشح اليافُت الؽافُت . 1217/3:
)ًُ (5ىٍش  :ؼىَذ الخىلُذ  , 148 :وؼشح اليافُت الؽافُت , 1217 /3 :والجنى الذاوي  , 35:ومٕني اللبِب , 21 :
 ,وظامْ الذسوط الّشبُت . 144/2:
)ًُ (6ىٍش  :مٕني اللبِب . 21-28:
)ًُ (7ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة . 332:
)ًُ (8ىٍش  :الجامْ لخيام اللشآن, 285/5:والبدش املدُي  , 719/3:والذس املفىن . 258/1:
)ًُ (9ىٍش  :الىؽف والبُان ًِ جفعحر اللشآن ,الشّلبي,جذ :إلامام ؤبي مدمذ بً ِاؼىس  . 275/6:ومّالم الخجزًل في
في جفعحر اللشآن البٕىي ,جذِ :بذ الشصاق املهذي , 139/2:والجامْ لخيام اللشآن  , 26/7:وفخذ اللذًش . 479/1:
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وضّٓموردمػّٔامائّفمؼبمطالم ماإلعوممسؾّ٨م( )مؼبمعشوجّٕةمبقـ ّ٥موبنيمسـؿون,مضولم
اٌغرية مب ّ٤ماِّخـّٗ( )1مظعـؿون :مأغو مأطكبػقؽَ ,ّ٥مصؼول م( )مظؾؿغرية :م(( مؼَابِنَ ماظ َّؾ ٔعنيِ ماالَْبِ َؿرِ،م
فرَةٔماظَّيتمالَمأَصِلَمظَفَام َوالَم َصرِعَ،مأَغِتَم َتؽْػٔقـٔي؟،مصَوَآٔمعَاأَ َسزٖمآُمعَنِمأَغِتَمغَا ٔصرُهُ))()2م .م
وَاظ ٖش َ
ممممممممممصؼّ٦ل ماإلعومم(مأغًمتؽػقين)معبؾيمادؿػفوعقيمربّٔوصيماِّداة( )3م,موالمميؽّ٤مجعّ٢م
اظرتطقىمسؾّ٧ماًربمظػلودماٌعـ;ّ٧مِّغمبّ٥م()مؼبمععّٕضمتّ٦بقّْماٌغريةموذعقب;ّ٥مِّغمبّ٥مطونمرجؾًوم
دقؽـبومعـوصؼًو,مواظلقوقمطوذّٟمسّ٤مذظ .ّ١م
م
ممممممممموممومؼمطخملّٓمأ مبن محّٔفؽب ماهلؿّٖةمظقّٗمضّٕورةمذعّٕؼيمورودمذّ٦اػّٓ مؼبمطالمماظّٖػّٕاءم()م
ؼبمأطـّٕمعّ٤معّ٦ضّٝمأؼضـبوم(.)4م م
ممممممممممشبؾّٙمممومتؼّٓمبم مإظب مأنمب ماذرتاطم(أم)مئّفماهلؿّٖةمظقّٗمدؾقؿـبو,موالمأدريمٌوذام
أشػ ّ٢ماظـقّ٦ؼّ٦ن مؼبمػّٔه ماٌللظي مأػؿقي ماظلقوق مؼب ماظّٓالظي مسؾ ّ٧ماحملّٔوف؟ مصوظؼّٕائ ّ٤ماظؾػظقيم
خري مععني مؼب ماظّٓالظي مسؾق ,ّ٥مع ّ٤مذظ ّ١محّٕوف ماىّ٦اب ,مصف ّ٨مأصض ّ٢مضّٕؼـي مسؾ ّ٧محّٔفم
اهلؿّٖة,مزؼودةمسؾّ٧مػّٔامميؽّ٤ماإلصودةمعّ٤مزوػّٕةماظؿـغقّ٣مؼبماالدؿغـوءمسّ٤ماهلؿّٖةماحملّٔوصي,م
وإنمطونماىوغىماظصّ٦تّ٨مطبّٓمماٌؿؾّؼّ٨مايوضّٕموضًمضّ٦لماظؽالممأومإغشوئ ّ٥مخبالفماظؾغيم
اٌؽؿّ٦بي(,)5موظّٔظّ١مهؿؿّ٢ماظؽـريمعّ٤متؾّ١ماظـصّ٦صماٌؽؿّ٦بي مإظبمتؼّٓؼّٕموػّٔامعومحص,ّ٢موػّ٦م
ممومالمبّٓمعـ ّ٥مؼبماظغوظى,مػّٔا مصضؾًومسّ٤مأنمب محصّٕمػّٔامائّفمبوظشعّٕمظقّٗمدضقؼًومؼّٕصضّ٥م
اظّ٦اضّٝماظؾغّ٦ي,موعوماذؿؿّ٢مسؾقّ٥ماظؽالمماظــّٕيمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ,ّ٣موؼبمطالممأػّ٢ماظؾقًم()م
اظّٔؼّ٤مػّ٣مأُعؽبّٕاءماظػصوحيمواظؾقونموؼبمذّ٦اػّٓمطـريةمؼصعىمإحصوؤػو .م

ُ
) )1وَى املٕحرة بً لاخيغ بً ؼشٍم الشلفي ,خلُف لبني صَشة صحابي .مً الؽّشاء .هجا الضبحر بً ّ
الّىام .وك ِخ َل
ًىم الذاس مْ ِشمان بً ِفان ظىت (ً .)ٌ35ىٍش  :الاظدُّاب في مّشفت لاصحاب , 1444/4 :والاِالم .276/7:
) (2ؼشح (املّتزلي) . 381/8 :
)ًُ (3ىٍش  :منهاط البراِت(الخىئي) . 325 /8 :
)ًُ (4ىٍش  :ؤظالُب إلاوؽاء في هالم العُذة الضَشاء (,)دساظت هدىٍت بالُٔتِ ,امش ظُّذ هجم 146:ـ ـ148
)ًُ (5ىٍش ٌ :اَشة الحزف  , 244:وؤظالُب الىلب ِىذ الىدىٍحن والبالُٔحن  , 334 :ولٕت الؽّش دساظت في
المشوسة . 249:
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ممممممموادؿـودـبا مإظب مطّ٢ىب معو متؼّٓمبم مميؽ ّ٤مإسودة مصّ٦غ ماظؼوسّٓة مبوآلت :ّ٨مجيوز محذف مػؿزةم
االدؿػفامميفماظلٖعةمواالخؿقارمدواءمدظَّت مسؾىمحذصفا(أم)مأومملمتدلٗ مبشرطمأعنماظؾؾس،م
ظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةمصضؾًامسنماظؼرآنماظؽرؼم.

ادلسألت الثبنيت :جٌاس حذف حزف العطف (الٌاً):

اظعطّٟمؼبماظعّٕبقيمضّٕبون:مسطّٟمغلّ٠موسطّٟمبقون ,موػّٔهماٌللظي مدبّٙماِّولم

عـفؿو;مِّغمبّ٥مػّ٦ماظّٔيمؼلؿؾّٖمموجّ٦دمحّٕفماظعط;ّٟمإذمسّٕمبصّ٥ماظّٕضّ٨مبلغّ٥م((توبكبّٝفبمؼؿّ٦دّٛمبقـّ٥م
وبني معؿؾّ٦س ّ٥مأحّٓؾب مايّٕوف ماظعشّٕة م))( ,)1موػ ّ٨مايّٕوف ماظيت مؼشرتك مبّ٦دورؿفو معو مؼؼّٝم
بعّٓػومؼبمإسّٕابمعومضؾؾفو,موظّٔظّ١مدؾب كبؿقًؿبمسورػي,موعـفوم(اظّ٦او)موػّ٨مأُمقبمبوبمحّٕوفماظعطّٟم
وأصؾ)2(ّ٥م .م
مممممموضّٓماخؿؾّٟماظـقّ٦ؼّ٦نمؼبمجّ٦ازمحّٔفمحّٕفماظعطّٟم(اظّ٦او)موحّٓػومعّٝمبؼوءماٌعطّ٦ف,مم
صؼّٓمذػىمابّ٤مجـقب ّ٨مإظبمسّٓممجّ٦ازمذظّ١موسّٓمب معومجوءمعـّ٥مؼبمطالمماظعّٕبمذوذـبا( ,)3مومضّٓمأطّٓم
ذظّ١مؼبمعّ٦ضّٝمآخّٕمسودهبامذظّ١مضعقػًومؼبماظؼقوسمععّٓوعـبومؼبماالدؿعؿول(,)4موتوبعّ٥مسؾّ٧مػّٔام
اظلفقؾ(ّ٨ت581:ػـ)(,)5موتعؾقّ٢مػّٔامأنمبمايّٕوفمداظيمسؾّ٧مععونٍمؼبمغػّٗماٌؿؽؾ,ّ٣موإضؿورػوم
) (1ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 332/2 :
)ًُ (2ىٍش  :املفذس هفعه , 354/2:والجنى الذاوي.158:
)ًُ (3ىٍش  :الخفائق  , 298/1 :و لٕت الؽّش دساظت في المشوسة. 258:
)ًُ (4ىٍش  :ظش ـىاِت إلاِشاب. 635/2:
)ًُ (5ىٍش  :هخائج الفىش  , 287:وؤمالي العهُلي في الىدى واللٕت والحذًض والفله,جذ :مدمذ ببشاَُم البىا. 181:
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وإضؿورػومالمؼػقّٓمععـوػو( ;)1موِّنمب م(اظّ٦او)معّ٦ضّ٦سيمظؾعطّٟمواظؿشّٕؼ,ّ١مصننؿب محؾب كبّٔصًَؿب مزالؽب مػّٔام
اٌعـّ٧موزاظًمصوئّٓتفو()2م.
ورأى م مصّٕؼ ّ٠مآخّٕ مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني مأنمب مػّٔا مائّف مربؿّ٦لفب مسؾ ّ٧ماظضّٕورة ماظشعّٕؼيمم
وؼبمذظّ١مضول ماظؼّٖقباز:م((موممومصبّ٦زمظّ٥مسـّٓمبعّٚماظـقّ٦ؼنيمحّٔفم"واو" ماظعطّٟمصلجوزمأنم
ؼؼّ٦لماظشوسّٕمإذاماضطّٕ:مرأؼًمزؼّٓمسؿّٕـبامسؾّ٧مشريماظؾّٓل,موظؽّ٤مسؾّ٧مععـّ٧م:م"رأؼًمزؼّٓـبام
وسؿّٕـبا م" مث ّ٣مضبّٔف م"اظّ٦او" م))( ,)3موأطّٓ ماظؼّ٦ل مبفّٔا مابّ٤ؾب مسصػّ٦ر مأؼضـبو( ,)4موضط ّٝماب ّ٤مأبّ٨م
اظّٕبق ّٝمبلنمب محّٔف محّٕف ماظعط ّٟمال مؼؽّ٦ن مؼب ماٌػّٕدات مإال مؼب ماظشعّٕ(,)5وارتض ّ٧مذظّ١م
اٌوظؼ(ّ٨ت792:ػـ) مععؾخملؾًومذظّ١مبلنمب مم(اظّ٦او)م(( معّ٦صؾيمٌعـّ٧ماظعطّٟمواظؿشّٕؼ,ّ١مصنذامحؾب كبّٔصًَؿبم
زالمػّٔاماٌعـ,ّ٧مصّٖاظًمصوئّٓتفو,مصننمجوءمعّ٤مذظّ١مذّ٨ءمصضّٕورة))(,)6موػّ٦معومرآهمابّ٤مػشومم
ػشوممأؼضـبوم()7م .م
مممممموظعّ٢قبماًالفمبنيمعومذػىمإظقّ٥مابّ٤مجينموعؿوبعّ٦هموعومرآهماظؼّٖقبازموعمؼّٓوهمخالفمبنيم
اظضّٕورة مواظشوذ ماظّٔي مؼعّ٦د معمدقباه مأدودـبو مإظب مغؼ ّٙماالدؿؼّٕاء ,موإؼضوح مػّٔا مأنمب ماظـقّ٦ؼنيم
ضبؿؾّ٦نماظشوػّٓماظشعّٕيمسؾ ّ٧ماظضّٕورةمإنؿب مٕمؼؽّ٤مٔيمذوػّٓفب مغـّٕيمظؾؿلوظيمغػلكبفو,مصننؿب موردم
اظشوػّٓماظــّٕيمصفّ٦مذوذم ,مػّٔامعومأدظبمب ّ٥ماظؾغّٓاديمؼبمتعؾقؼّ٥مسؾّ٧مضّ٦لماظّٕضّ٨ماظّٔيمحؽّ٣م
بوظشّٔوذمسؾّ٧مبقًمذطّٕهماٌربد,مصؼولماظؾغّٓادي:م((مواِّحلؽبّ٤مأَنمؼؼّ٦لمضّٕورةمصنِغقبّ٥مٕمؼّٕدمؼبم
طالممعــّ٦ر))()8م .م
ممممموععـّ٧مػّٔامأنمبمإًّوجمسّ٤ماظؼقوسمؼبمعقّٓانماظشعّٕموحّٓهمؼؾبعّٓنبمضّٕورةمذعّٕؼيم,مصننؿبمطونم
ؼب ماظشعّٕ مواظــّٕ مدؾب كبؿّ٨ؽب مذّٔوذـبا; موهلّٔا محؽ ّ٣ماب ّ٤مجين مسؾ ّ٧محّٔف محّٕف ماظعط ّٟم(اظّ٦او)م
)ًُ (1ىٍش  :هخائج الفىش , 287:وَمْ الهىامْ . 226/3:
)ًُ (2ىٍش  :سـف املباوي. 414:
) (3ما ًجىص للؽاِش في المشوسة . 264 :
)ًُ (4ىٍش :لشائش الؽّش . 161 :
)ًُ (5ىٍش  :البعُي في ؼشح ظمل الضظاجي . 698-689/2:
) (6سـف املباوي. 414:
)ًُ (7ىٍش  :مٕني اللبِب. 831:
) (8خضاهت لادب. 474/9 :
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بوظشّٔوذم;مِّغّ٥مضّٓمأوردمعّٝماظشوػّٓماظشعّٕيممذوػّٓـبامغـّٕؼـبومصقؿومحؽوهم((مأبّ٦مسـؿون مس ّ٤مأبّ٨م
زؼّٓ:مأطؾً ميؿـبو ممسؽًو ممتّٕـبا))(,)1موػّ٦معومأ َّطّٓه ماظلفقؾّ٨مصعؾّ٢محؽؿّ٥مبوظشّٔوذموعّ٦اصؼؿّ٥مابّ٤م
جينمبلنمب ماظّٔؼّ٤مأجوزوهمضّٓم((احؿفّ٦ا مٌّٔػؾف ّ٣مبكيٍ مع ّ٤مطؿوب مآ متعوظب ,موأذقوء مع ّ٤مطالمم
اظعّٕب))( .)2م
مممممإنمب مورودمػّٔامائّفمؼبماٌلؿّ٦عماظعّٕبّ٨ماحملؿٍمبّ٥مجعّ٢مبعّٚماظـقّ٦ؼنيمصبقّٖوغّ٥م,م
صؼّٓ مذػى مأب ّ٦مسؾ ّ٨ماظػورد ,ّ٨مواب ّ٤معوظ ّ١مإظب مجّ٦از محّٔف م(واو) ماظعط ّٟمإذا مصّّمب ماٌعـّ٧م
حبّٔفماظعور ,)3(ّٟموضولمبفّٔا مأبّ٦محقونماِّغّٓظل,)4(ّ٨موغوزّٕماىقّ٘ماظّٔيمردمب مسؾّ٧معّ٤مٕم
صبّ٦ىبزمذظ )5(ّ١مثّ٣مادؿّٓلمب ميُؽؿكبّ٥مػّٔامبعّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓمعـفومضّ٦لماظـيبىبمربؿّٓلبم(:)م((تصّٓمبقم
رجّ٢فب مع ّ٤مدؼـورِه ,م كبع ّ٤مدرػؿكب ,ّ٥مع ّ٤مثّ٦بكب ,ّ٥مع ّ٤مصوع مبؾبّٕىبه ,مع ّ٤مصوع متؽبؿِّٕه))( ,)6مصضؾًومسؿقبومدؾب كبؿّٝؽبم
سّ٤ماظعّٕب,مطؿومأطّٓمورود م مػّٔامائّف مؼبمطالمماظعّٕب معّ٤ماحملّٓؽبثني ماُِّدؿوذمسؾوسمحلّ٤م
صلجوزهمسـّٓمأعّ٤ماظؾؾّٗ()7م.م م
مممممموضّٓمتلوقبلماٌوغعّ٦نمػّٔهماظشّ٦اػّٓمسؾّ٧مإرادةماظؾّٓل,مأومصػيمثوغقي(,)8محبفيمأنمب محّٔفم
ايّٕفمؼمديمإظبماإلجقوف(,)9مشريمأنمبمعومالمصبّ٦ىبزهماظؼقوسمجوءمبّ٥ماظلؿوعمظّٔامذػىمبعّٚم
عؽبّ٤معـّٝؽب مػّٔامائّف مإظبمجّ٦ازهمإنِ ماتضّّماٌعـّ٧مبّ٦جّ٦دماظّٓظق,)19(ّ٢موالمذّ١مؼبمأنمب محّٔفم
حّٕفم(اظّ٦او)مػـومإمنومجوءمؼبمغصّ٦صٍمأدفّ٣ؽبماظلقوقمؼبماظّٓالظيمسؾّ٧ماحملّٔوف;مظّٔاممصؿقووظيم
تلوؼ ّ٢متؾ ّ١ماظـصّ٦ص ماظيت ماذؿؿؾً مسؾ ّ٧محّٔف ماظعور ّٟمصق ّ٥مع ّ٤ماظؿؽؾّ ّٟمواظؾعّٓ مممو مؼؾعّٓم
) (1الخفائق. 298/1:
) (2هخائج الفىش. 287:
)ًُ (3ىٍش  :الحجت لللشاء العبّت ,ؤئمت الامفاس بالحجاص والّشاق والؽام الزًً رهشَم ابى بىش بً مجاَذ ,جذ :بذس
َ
وآخشًٍ  , 231/3:وؼشح الدعهُل(ابً مالً) . 378/3 :
الذًً كهىجي
)ًُ (4ىٍش  :البدش املدُي . 484/5 :
)ًُ (5ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ. 3588/7:
َ
وآخشًٍ . )19174( 589/31:
) (6معىذ إلامام ؤخمذ بً خىبل,جذ ؼُّب لاسهاوه ِ -ادٌ مشؼذ
)ًُ (7ىٍش :الىدى الىافي . 565/3:
)ًُ (8ىٍش  :الخفائق  , 288/2:وؤمالي العهُلي , 184-182:وهخائج الفىش 287:ـ ـ ـ , 288ومٕني اللبِب, 831:
والاظخلشاء الىاكق.458:
)ًُ (9ىٍش  :الخفائق . 274/2:
)ًُ (18ىٍش  :املددعب , 51/1:والبرَان في ِلىم اللشآن. 189/3:
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اٌعـ ِّ;)1(ّ٧مبنمؼبمتؾّ١ماظـصّ٦صمعومؼّٓلنبمسؾّ٧ماحملّٔوفموؼؾقىبـ,ّ٥مصؾقّٗمٔيمعومؼّ٦ضكبّٝمؼبماإلظؾوسم
اإلظؾوسمواإلذؽولم .موإنموضّٝؽب مؼبمعـ :ّ٢مضّٕبمزؼّٓـباموسؿّٕـباممصقؿؽّ٤مادؿــوؤهموؼؾبقؽّ٣مجبّ٦ازم
ائّفمبّٓظقّ٢موإالمصال;م((ِّن مػّٔا ماظّٕأي مؼطوب ّ٠ماُِّصّ٦ل ماظؾغّ٦ؼي ماظعوعي ماظيت متؼض ّ٨مجبّ٦ازم
ائّفمسـّٓمضقوممضّٕؼـيمجؾقيمتّٓلمسؾّ٧ماحملّٔوف,مومتـّٝمخػوءماٌعـ))ّ٧م( .)2م
مممممممإنمبمإجوزةمػّٔامائّفمتعضّٓهمعبؾيمعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظؼّٕآغقيماظؽّٕمييمأؼضـبو,معـفو مضّ٦ظّ٥م
تؾوركموتعوظب:مﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﮁ ﮆ

ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮇ ﮄﮅ ﮈ ﮉ ﮂﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﭼ ػدّ٦رةمايٍؼ,مصؼّٓمغّٙمبماظّٕازيمسؾّ٧م

حّٔفماظعورّٟمؼبمضّ٦ظّ٥متعوظب:م(ظؽِّ٢قبماعي)( .)3م
ممممممموعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظؼّٕآغقيمأؼضـبومضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ

ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﭼ ػدّ٦رةماظؿّ٦بيؼ,مصؼق:ّ٢ماظؿؼّٓؼّٕ:م(إذامعوم
أتّ٦كمظؿقؿؾفّ٣موضؾً)(.)4طؿومحؾب كبّٔصًؿبم(اظّ٦او)مبنيماىؿّ٢ماٌؿعورػيمطـريـبامؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مسؾّ٧م
سؾّ٧متؼّٓؼّٕماظلمال(,)5مػّٔامصضؾًومسّ٤مجّ٦ازمػّٔامائّفمبنيماىؿّ٢ماٌؿعورػيمإرادةًمظؾؿّ٦طقّٓ( .)6م
ظؾؿّ٦طقّٓ( .)6م
ممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔامائّفمؼبماظؽالمماظعؾَّ٦يماٌؾوركمضّ٦ظّ٥م()مظألذعٌ مبّ٤مضقّٗ()7موضّٓم
اسرتضّ٥مؼبمحّٓؼـ ((:ّ٥موعَام ُؼ ِدرِؼكَمعَام َسؾَيٖم ٔعؿٖامظٔي؟م َسؾَقِكَم َظعِ َـةُمآٔم َو َظعِ َـةُماظالَّسٔ ٔـنيَ!محَائٔكٌم
ابِنُمحَائٔك!معُـَاصٔقْمابِنُمطُاصٔر!))()1م .م

)ً (1ىٍش :جمهُذ اللىاِذ. 3588/7:
) (2الىدى الىافي.497/1:
)ًُ (3ىٍش  :مفاجُذ الُٕب . 248/23:
)ًُ (4ىٍش  :البدش املدُي . 484/5 :
)ًُ (5ىٍش  :هخاب دالئل الاعجاص  , 241:ومفاجُذ الُٕب . 376/12:
)ًُ (6ىٍش  :هخاب دالئل الاعجاص . 227:
)َ )7ى لاؼّض بً كِغ بً مّذي هشب الىىذي ,ؤبى مدمذ واهذ بكامخه في خمشمىث ,وان في الجاَلُت ً
سئِعا
ً
مىاِا في هىذة ووفذ ِلى الىبي()بّذ ٌهىس إلاظالم ,في ظمْ مً كىمه ,فإظلم ووان ً
وظيها في كىمه ,بال ؤهه وان
ممً اسجذ ًِ إلاظالم بّذ الىبي مدمذ ( ,)زم ساظْ إلاظالم في خالفت ؤبي بىش الفذًم ,وؤحى به ؤبى بىش الفذًم
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مممممممممممربّ٢ماظشوػّٓمػّ٦م(حؽبوئكبٌّ١مابؿبّ٤ؾبمحؽبوئكب!ّ١معؾبـؽبوصكبّ٠فبمابؿبّ٤ؾبمطُوصكبّٕ)مصؼّٓمحؾبّٔصًم(اظّ٦او)مبنيم
ايقوطيمواظـػوق,موظعّ٢مب مؼبمذظ ّ١مدالظيًممسؾّ٧ماظؿّ٦طقّٓمؼبمذمىبماِّذعٌ موتّ٦بقك;ّ٥مِّنمب ماىوعّٝم
بنيمػوتنيماظصػؿنيمػّ٦مدّ٦ءماًؾ ّ٠معّ٤ماظؽّٔبموذبوغؾيماظصّ٦ابمؼبماظؼّ٦لمواظػع,ّ٢م ,مصؼّٓم
رؾبويؽب مس ّ٤ماإلعومماظؽوزّ٣م( )مضّ٦ظ:ّ٥م((ال متلؿشريوا ماٌعؾَّؿني موال مايَّ٦ؽبطي مصننقب ماظؾَّ ّ٥متعوظب مضّٓم
دؾؾف ّ٣مسؼّ٦هل ّ٣م)) م( )2م ,مطّ٢نبمذظّ١مظؾؿؾوظغيمؼبمبقونمغؼصونمسؼّ٦هلّ٣م,موممومؼمطّٓمأنمب ماظـػوقم
وايقوطيمغظريانمؼبمدّ٦ءماًؾّ٠مضّ٦لماىوحّٜم(ت255:ػـ)م:م((موايوطيمأضّ٢موأدؼّٛمعّ٤مأنؿبم
ؼؾبؼول مهلو مغبؼ.ّ٧موطّٔظ ّ١ماظغّٖاظّ٦ن; مِّنمب ماِّغب ّ٠مػ ّ٦ماظّٔي مؼؿؽؾ ّ٣مبوظصّ٦اب ماىقّٓ مث ّ٣مصبّ٨ءم
خبطن مصوحّ٘ موايوئ ّ١مظقّٗ مسـّٓه مصّ٦اب مجقّٓ مؼب مصعول موال معؼول))( ,)3مهلّٔامسؾبّٓمبتؿب مايقوطيم
عّ٤ماٌؽودىماٌؽّٕوػي(.)4مأيمإ قبنمايوئّ١مطوذب,مواظؽّٔبمرأسماظـػوقم .م
مممممممهلّٔامؼؾّٓو مأنمب مؼبمإثؾوت م(اظّ٦او) معومؼؼؿضّ٨متغوؼّٕماٌؿعورػني,مصنذامحؾبّٔصًمدلمب ماظؽالمم
سؾّ٧مأنمب ماظؽّ٢مطوظّ٦احّٓموطلنماظصػؿنيمصػيمواحّٓةمضّٓ مطُ قبّٕرت مظؾؿّ٦طقّٓ,مسؾّ٧مأغمبّ٥مميؽّ٤مأنؿبم
غؾؿّّمبؾبعّٓـبامدالظقـبومآخّٕ,موػّ٦مإرادةماظلؾىمواظـؿقفيم,مأيمإنمبمعفـيمايقوطيمتمثّٕمؼبمسؼِّ٢معؽبّ٤م
ؼؼّ٦ممبفوموميؿفـفو,معومؼـؿٍمسّ٤مذظّ١مدؾّ٦كمغػوضّ٨مواضّّ ,مصضؾًومسّ٤مسّٓممععّٕصيمودراؼيمؼبم
عؽوعّ٤ماِّعّ٦رموغؿوئففو,مضولماظؾقّٕاغ:ّ٨م((امنومسقمبّٕهمبفّٔهماظصـعي;مِّغقبفومصـعيمدغقيمتلؿؾّٖمم
صغّٕماهلؿيموخلؿفوموتشؿؿّ٢مسؾّ٧مرذائّ٢ماالخالق,مصنغفومعظـيماظؽّٔبموماًقوغي))(,)5موطونم
ػّٔا ماظؿعؾري مع ّ٤ماإلعوم م( )م(( مادؿعورة مأذور مبفو مإظب مغؼصون مسؼؾ ّ٥مو مضؾي مادؿعّٓاده مظّ٦ضّٝم
اِّذقوء مؼب معّ٦اضعفو مو متلطقّٓ مظعّٓم مأػؾقؿ ّ٥مظالسرتاض مسؾق ;ّ٥مإذ مايقوطي معظـقبي مغؼصون ماظعؼ;ّ٢م

ً
ؤظحرا ,جىفي ظىت ()ٌ48

بّذ اظدؽهاد إلامام ِلي ( )بإسبّحن ً
ًىما ً .ىٍش :الاظدُّاب في مّشفت

لاصحاب 133/1:ـ ـ ـ. 135
) (1ؼشح (املّتزلي) . 291/1:
) (2معخذسن الىظائل ,محرصا خعحن الىىسي ,جذ :ماظعت آٌ البِذ إلخُاء الترار . 97/13 :
) (3البُان والخبُحن. 218/1:
)ًُ (4ىٍش  :بداس الاهىاس . 78/188:
) (5ؼشح (البدشاوي) . 324/1:
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وذظ ّ١مِّ مبنمذػّ٤مايوئ ّ١مسوعي موضؿكب ّ٥معؿّ٦ج ّ٥مإظبمجفيمصـعؿّ٥معصؾّ٦بماظػؽّٕ مإظبمأوضوعماًقّ٦طم
اٌؿػّٕضيمومتّٕتقؾفوموغظوعفومضبؿوجمإظبمحّٕطيمرجؾقّ٥مومؼّٓؼ)1())ّ٥م .م
ممممممموع ّ٤ماظشّ٦اػّٓ ماظعؾّ٦ؼي مأؼضـبو مضّ٦ل ماإلعوم م()ؼب مخطؾي مؼب مضّٕورة مادؿؿوع ماٌّ٦سظيم
حؽْؿّا صَوَسَى ،م()...رَاضَبَ مرَبَهُ م َوخَافَ مذَغِ َؾهُ م ،م َضدٖمَم
واظـصققي :م(( م َرحٔمَ مآُ ما ِعرَأً م َدؿٔعَ م ُ
قذُورّا))()2م .م
خَاظٔصّاموَ َسؿٔلَمصَأظقّا،ماطْؿَلَبَم َع ِذخُورّا،موَاجِؿَـَبَم َع ِ
ممممممممممؼبماظـّٙماظعؾّ٦يمحّٕفمسطّٟمربّٔوفمصطّ٤مظّ٥مابّ٤مأبّ٨مايّٓؼّٓماٌعؿّٖظ,ّ٨مصؼولم:م
((محّٔف م( )م"اظّ٦او" مؼب ماظؾػظوت ماُِّخّٕ مصؾ ّ٣مؼؼ :ّ٢مو مراضى مرب ّ٥مو مال مو مضّٓم مخوظصـبو موطّٔظّ١م
إظبمآخّٕ ماظؾػظوت مو مػّٔا مغّ٦ع مع ّ٤ماظػصوحي مطـري مؼب مادؿعؿوهل,)3())ّ٣مطؿومأذورمإظقّ٥ماظؾقّٕاغّ٨م
صؼول((:مراس )(ّ٧مؼبمطّ٢ىب معّٕتؾؿنيمع ّ٤مػّٔاماظؽالمماظلفّٝماٌؿّ٦ازي(,)...موسطّٟمطّ٢مضّٕؼـيم
سؾّ٧معشورطؿفومؼبمايّٕفماِّخريمعـفو,موحّٔفمحّٕفماظعطّٟمعّ٤ماظؾوضّ٨مظقؿؿقّٖمعومؼؿـودىم
عـفومسّ٤مشريهموطّ٢مذظّ١مبالشيم))( .)4م
ممممممموظعّ٢معومذطّٕهماٌعؿّٖظّ٨مواظؾقّٕاغ ّ٨مؼبمتّ٦جقّ٥ماظـّٙماظعؾَّ٦ي معؿلتلبمعّ٤مأنمبماظؾالشيمطّ٢قبم
اظؾالشي مػ ّ٨م((ععّٕصي ماظػص ّ٢مع ّ٤ماظّ٦ص,)5())ّ٢وهلّٔا مضول مسؾّٓ ماظؼوػّٕ ماىّٕجوغ :ّ٨م(( متّٕكم
اظعطّٟمصقفومواجملّ٨ءمبفومعــّ٦رة,متلؿلغّٟمواحّٓةمعـفومبعّٓمأُخّٕىمعّ٤مأدّٕارماظؾالشي,مومموم
ال مؼؿلتقب ّ٧مظؿؿوم ماظصّ٦اب مصق ّ٥مإال ماِّسّٕاب ماًُ َّؾ ,ّٙموإ ّظو مضّ٦م مرُ كبؾعّ٦ا مسؾ ّ٧ماظؾالشي ,موأُوتّ٦ا مصــبوم
عّ٤ماٌعّٕصيمؼبمذوقماظؽالممػّ٣مبفومأصّٕاد))()6م .م
مممممممموادؿـودـبا مإظبمطّ٢ىب معومتؼّٓممشبؾ ّٙمإظبمأنمبمحّٔفمحّٕفماظعطّٟم(اظّ٦او)مممومؼشقّٝمؼبم
اظؾغيم,موالمعّ٦جى مظّٕدمبهمأومإغؽوره ,مهلّٔامميؽّ٤متعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼيموصّ٦شفومسؾّ٧ماظـقّ٦م

) (1املفذس هفعه . 323 /1:
) (2ؼشح (املّتزلي). 172/6:
)(3ؼشح (املّتزلي). 172/6:
) (4ؼشح (البدشاوي) . 212-211/2:
) (5البُان والخبُحن ُ , 91/1:وٍىٍش  :هخاب دالئل الاعجاص. 222 :
) (6هخاب دالئل الاعجاص . 222 :
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اآلت :ّ٨مجيوز محذف محرف ماظعطف م(اظواو) معع مبؼاء مادلعطوف مسؾقه ميف ماظؾػظ ميف ماظشعرم
واظــرم،ماذاماتضحمادلعـىموبانمادلرادمظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةمصضؾًامسنماظؼرآنماظؽرؼم .م
م
م
م
م
ً

ادلسألت الثبلثت :جٌاس بقبء الشزط هسبٌقب بـ(إى) بال تقديز ضوري شأى بعدىب:

ؼؽود مؼؿػ ّ٠مأشؾى ماظـقّ٦ؼني مسؾ ّ٧مأنمب ماظرتتقى مؼب ماىؿؾي ماظشّٕرقي مؼؿؽّ٦ن مع ّ٤مأداةم

اظشّٕطموصعّ٢ماظشّٕطموجّ٦ابماظشّٕط,موأداةماظشّٕطمؼبمػّٔاماظرتطقىمهلوماظصّٓارةمؼبماظؽالمم,م
ضول ماب ّ٤ماظلّٕاج ((:ماِّمسوء مإذا مطوغً مجّٖاء مأو مادؿػفوعـبو مصؾفو مصّٓور ماظؽالم ,مطؿو مطونم
ظؾقّٕوف ماظيت موضعً معّ٦اضعفو))( ,)1موسؾ ّ٧مػّٔا مدور مسؾّٓ ماظؼوػّٕ ماىّٕجوغ ,ّ٨مصؼول((:وػّٔهم
اِّمسوءمالمؼعؿّ٢مصقفومعومضؾؾفوم()...موتؾّٖعفومصّٓرماظؽالمم))( .)2م
ممممممممموضّٓ مضّٕر ماظـقّ٦ؼّ٦ن مأغمب ّ٥مإذا متؼّٓمبم مادّ٣ؽب ماظشّٕط مأحّٓؾب ماظعّ٦اع ّ٢ماظؾػظقي مطوظـّ٦ادّْ معـؾًوم
أحولؽب مادّ٣ؽب ماظشّٕط مإظب ماد ٍّ٣معّ٦صّ٦ل موأصؼّٓؽبهؾب مذّٕرقؿ ّ٥مإال مؼب مضّٕورة ماظشعّٕ ,مطؼّ٦ظـو :مإنمب معؽبّ٤م
ؼلتقينمآتق,ّ٥مواظّٔيمأذػىؽب ماىّٖاءمػّ٦مإسؿولم(إنمب),موػّٔامالمصبّ٦زمإالمؼبماظشعّٕ,مسبّ٦مضّ٦لم
اِّسش(ّ٧عقؿّ٦نمبّ٤مضقّٗ)(:)3مػعّ٤ماًػقّٟؼ م
إنٖمعَنمالمَميفمبينمبٔ ِـتمحلٓاممممممنمأدلْهموأسِصٔهميفماخلُطوبٔ م

ُ
) (1لاـىٌ في الىدى .159/2:
) (2هخاب امللخفذ ُ , 1189/2 :وٍىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ).7/9:
)ًُ (3ىٍش  :الىخاب  , 72/3والبِذ في دًىاهه ,جذ :د .مدمذ خعحن  , 335:وسواًت البِذ فُه َ :مً ًلمني ِلى بني ابىت
ْ
ّ
خعا ن امله واِفه في الخىىب  .وِلى َزا فال ؼاَذ في البِذ ِلى معإلخىا َزٍ.
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مممممممهلّٔامضق:ّ٢مػّ٦مسؾّ٧محّٔفمضؿريماظشلن,مصننمسؿؾًؿب م(إنمب)مؼبمضؿريماظشلنمتعققبّ٤مؼبم
(ع)ّ٤مععـّ٧ماظشّٕرقي,موعـّ٥مضّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﭨﭼم

ػدّ٦رةمؼّ٦دّٟمعّ٤ماآلؼي99:ؼ ػّٔامعومغّٙمبمسؾقّ٥مدقؾّ٦ؼّ٥مبؼّ٦ظ:ّ٥م((وذظّ١مضّ٦ظ:ّ١مإنمبمعّ٤مؼلتقينم
آتق ,ّ٥موطون مع ّ٤مؼلتقين مآتق ,ّ٥موظقّٗ مع ّ٤مؼلتقين مآتق ,ّ٥موإمنو مأذػؾً ماىّٖاء مع ّ٤مػوػـو; مِّغّ١م
أسؿؾً م"طون" م,و"إنقب" ,موٕ مؼلّٞمظ ّ١مأنؿب متّٓع م"طون" موأذؾوػ ّ٥مععؾَّؼي مال متعؿؾفو مؼب مذّ٨ء مصؾؿوم
أسؿؾؿفّ٤مذػىماىّٖاءموٕمؼؽّ٤معّ٤معّ٦اضع .)1())ّ٥م
ممممموضّٓ مأؼقبّٓ مػّٔا مأٌّػىؽب معبّٝفب مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني معـف ّ٣ماب ّ٤ماظلّٕقباج( ,)2واظػورد,)3(ّ٨م
واظؼّٖقباز(,)4وأب ّ٦ماظربطوت ماِّغؾوري(,)5واب ّ٤مبّٕي(ت582:ػـ)( ,)6م مواب ّ٤مؼعقّ٘( ,)7موابّ٤م
سصػّ٦ر(,)8موآخّٕون()9م .م
والبّ٤معوظّ١مرأؼونمؼبمػّٔهماٌللظيمذػىمؼبماِّولمعـفؿومإظبماظؼّ٦لمبوظضّٕورةم(,)19موأذورمؼبم
اآلخّٕمعـفؿومإظبمجّ٦ازهمؼبماظــّٕمـموػّ٦ماظصّ٦ابمـمصؼول:م((موصبّ٦زمحّٔصّ٥معّٝم"إنقب"موأخّ٦اتفو,م
وال مطب ّٙمذظ ّ١مبوظضّٕورة موسؾق ّ٥مؼؾبقؿؽب ّ٢مضّ٦ظ ّ٥م(:)م"إنقب مع ّ٤مأذّٓ ماظـوس مسّٔابـبو مؼّ٦م ماظؼقوعيم
اٌصّ٦قبرون"م))م(.)11م م
مممممممواظعؾي مؼب معـ ّٝموّ٦ؼّٖ مػّٔا ماظـؿ ّٛمتؽؿ ّ٤مؼب مايػوز مسؾ ّ٧ماظّٕتؾي ماحملػّ٦زي مظؾرتطقىم
اظشّٕر,ّ٨موحؿّ٧مالمدبّٕجمأداةماظشّٕطمعّ٤مصّٓارتفومؼبمذظّ١ماظرتطقى,مجوءمذظّ١مصقؿومذطّٕهم
) (1الىخاب  71 /3:ـ ـ ـ. 72
ُ
)ًُ )2ىٍش  :لاـىٌ في الىدى166/2:
)ًُ (3ىٍش  :هخاب إلاًماح  125:ـ ـ . 126
)ًُ (4ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة. 346-345 :
)ًُ (5ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف ( 181- 188/1 :املعإلت . )22
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح ؼىاَذ إلاًماح  ,جلذًم وجدلُم  :دُِ .ذ مفىفى دسوَؾ ,ومشاظّت  :د .مدمذ مهذي ِالم:
. 114
)ًُ (7ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 115-114/3:
)ًُ (8ىٍش  :لشائش الؽّش . 178 :
)ًُ (9ىٍش  :ؤمالي ابً الشجشي  , 18/2:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 271/1:و ؼشح ؼىاَذ املٕني , 924 :
والمشائش وما ٌعىٓ للؽاِش . 74:
)ًُ (18ىٍش  :ؼشح الدعهُل(ابً مالً) . 89/4:
) (11ؼشح اليافُت الؽافُت  , 236/1 :والحذًض الؽشٍف في صحُذ البخاسي  , )5958( 167/7 :وصحُذ معلم
. )2189( 1678/3:
.
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ﰅ ﰅ ﰅ

ﰅ ﰅ ﰅ

ﰅ

ﰅ ﰅ ﭼ ػدّ٦رةمايٍمعّ٤ماآلؼي46:ؼ,صؼول:م((ماهلوء م"ػوءمسؿود"متؾبّ٦ؽبصَّّ٧مبفؽبو" مإنقب"م))(,)1م
وػّٔامعومذطّٕه ماظّٕضّ٨مضوئؾًو:م(( موأعومطؾؿوتماظشّٕطماىوزعيماظـوبؿيماإلضّٓاممؼبماظشّٕرقيمصالم
ؼّٓخؾفومعّ٤مغّ٦ادّْماالبؿّٓاءمإالمؼب ماظضّٕورةم,مصقؾبضؿؽبّٕمعّٝمذظّ١مبعّٓػومضؿريماظشلنمحؿّ٧مالم
دبّٕجمطؾؿوتماظشّٕطمؼب ماظؿؼّٓؼّٕمسّ٤ماظؿصّٓؼّٕمؼبمعبؾؿفوم))( )2م.مشريمأ مبن موزقػيمضؿريماظشلنم
ػـومظقلًمصـوسقيمؼؾبّٕادمعـفومصّ١ماظؿـوزعمبنيماظصّٓارتنيمصقلى,مبّ٢موزقػؿؾبّ٥مععـّ٦ؼيمتّٓلم
سؾّ٧ماظؼّ٦ةمواظؿعظقّ٣مأؼضـبوم()3م .م
ممممممممممممموعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظعؽبؾَّ٦ؼيمسؾّ٧مدخّ٦لم(إنمب)مسؾّ٧ماظشّٕطممضّ٦ظّ٥م( )مؼبمتّ٦حقّٓمآم
خؾْؼٔكَمصَؼَدِم َسدَلَمبٔكَموََا ْظعَادٔلُمبٔكَمطَاصٔرْم ٔبؿَامتَ َـ ٖزظَتِم
تعوظب:م((موَأَذِ َفدُمأَنٖمعَنِمداَوَاكَمبٔشَيِءٕمعٔنِم َ
ق َؽؿَاتُمآؼَاتٔكَ))م( .)4م
ٔبهٔم ُع ِ
مممممممممؼشري ماإلعومم( )مإظبمصـّٟمعّ٤مأصـوفماظؽػّٕمبوٓمتعوظبمأداتّ٥ماظؿشؾقّ٥مواٌلوواةم
خبَؾؼ ;ّ٥مإذمإنمب م((معّ٤مذؾّ٥مآمخبؾؼّ٥مصؼّٓمدوواهمبغريهم,موعّ٤مدوواهمبغريهمجعّ٢مظّ٥مذّٕؼؽًوم
وػّ٦مطػّٕمصّٕؼّّ))(,)5مواظلؾىمؼبمغبّ٢متؾّ١ماٌلوواةمسؾّ٧ماظؽػّٕم((مأغفّ٣مٌومذؾمبفّ٦همػدؾقوغّ٥ؼم
خبؾؼّ٥مودّ٦وهمبّ٥محقٌماسؿؼّٓوامأنمبمخوظؼفّ٣موصوغعفّ٣مػّ٦معومتّ٦ػؿّ٦همبلوػوعفّ٣ماظػودّٓةمووصػّ٦هم
بعؼّ٦هلّ٣ماظؽودّٓةمعّٝمسّٓممطّ٦غّ٥مخوظؼفّ٣مبّ٢مػّ٦مزبؾّ٦قمهلّ٣معصـّ٦عمعـؾفّ٣مالمجّٕممطوغّ٦امبّٔظّ١م
عؿكّٔؼ ّ٤مشري ماًوظ ّ٠مخوظؼو مجوسؾني مٓ مدؾقوغ ّ٥مغكب هبّٓا موسّٓؼؾًو موػ ّ٦ماظؽػّٕ مواظضالل))(,)6م
صوٌالزعيمواضقيمبنيماظشّٕطموجّ٦اب;ّ٥مظّٔام متعققبّ٤ماضرتانماىّ٦ابمبـ(اظػوء) ,موػّ٨ماظيت مهّٓىبدم

) (1مّاوي اللشآن(الفشاء) . 228/2:
) (2ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 271/1:
)ًُ (3ىٍش  :املفذس هفعه , 465/2:وَمْ الهىامْ, 521/1:وخاؼُت الفبان. 161/1:
) (4ؼشح (املّتزلي) . 413/6:
) (5ؼشح (املىظىي) . 67/2:
) (6منهاط البراِت(الخىئي) . 322/6:
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دالظيماظشّٕطمؼبمعـّ٢مػّٔاماٌّ٦ض ّٝمهّٓؼّٓـبامذؽؾقـبوم,مصضؾًومسّ٤مدالظيماٌعـّ٧ماظؼوئّ٣مسؾّ٧ماظؿعؾقّ٠م
اظشّٕرّ٨مبنيمصعّ٢ماظشّٕطموجّ٦اب .)1(ّ٥م
ممممممممموعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظعؽبؾَّ٦ؼيمأؼضـبومضّ٦ظّ٥م( )مؼبمتّ٦حقّٓمآمتعوظبمورصّٚمتشؾقفّ٥مخبؾؼ:ّ٥م
خؾْؼٔكَ موَ متَ َالحُمِ محٔؼَاقِ معَػَا ٔصؾٔفِمُ م َا ْظ ُؿقِ َؿفٔ َؾةٔ مظٔ َؿدِبٔريِم
(( َصلَذِ َفدُ مأَنٖ معَنِ مذَؾٖفَكَ مبٔؿَؾَاؼُنِ مأَسِضَاءٔ م َ
ح ْؽؿَؿٔكَمظَمِم َؼعِ ٔؼدِمشَقِبَمضَؿٔريِهٔم َسؾَىم َع ِعرِصَؿٔكَ))(,)2مواظؿعؾقّ٠ماظشّٕرّ٨مواضّّمؼبماظعؾورةم,مضولم
ٔ
اظؾقّٕاغ:ّ٨م((اٌشؾىبفيمضوظّ٦نمعّ٤مجفيمتشؾقففّ٣مآمخبؾؼّ٥موطّ٢معّ٤مطونمطّٔظّ١مصؾقّٗمبعورفم
بوٓ))( ,)3موػ ّ٦متعؾق ّ٠مضوئ ّ٣مسؾ ّ٧مرب ّٛماظرتطقى مسؾ ّ٧مسب ّ٦ماظلؾى مواظـؿقفي موػ ّ٦مع ّ٤مأمنوطم
اظرتطقىماظشّٕرّ٨مطؿومذطّٕمابّ٤مػشوم(,)4مأيمإنقبمتشؾقّ٥مآمتعوظبمخبَؾؼكبّ٥مغوتٍمسّ٤مجفّ٢ماظػّٕدم
اظػّٕدممبعّٕصؿّ٥مدؾقوغ .ّ٥م
مممممممممموعـؾ ّ٥مضّ٦ظّ٥م()مؼبماظّٖطوةَ ((:صنِنٖ معَنِ مأَسِطَاػَا مشَ ِقرَ مرَقِّبٔ ماَظـٖػْسِ مبٔفَا م َؼ ِرجُو مبٔفَا معَام
جرِمضَالٗمَا ْظ َعؿَلِمرَوِؼلُماَظ ٖـدَمِ))()5م.
ػُوَمأَصْضَلُمعٔـِفَامصَفُوَمجَاػٔلْمبٔاظلٗ ٖـةٔم َعغِؾُونُمَا ْظ َل ِ
مممممموإنمطونمصعّ٢ماظشّٕطمؼبماظشّ٦اػّٓماظعؾَؽبّ٦ؼيمعوضقـبوموٕمؼظفّٕمسؾقّ٥ماِّثّٕماإلسّٕابّ٨مظـ(ع)ّ٤م
صقؿومإذامطوغًمذّٕرقيم–موإنمطونماظؿعؾقّ٠مواالضرتانمبـ(اظػوء)مواضقـبومبقىبـومالمميؽّ٤مإغؽورهم–م
صننمب مممومؼعضؾبّٓمأنمب ماالضرتانمواردمؼبماظــّٕموظقّٗمعؼصّ٦رـبامسؾّ٧ماظشعّٕمورودهمأؼضـبومؼبماظصققػيم
اظلفقبودؼيمأؼضـبو( .)6م
ممممممممممإنمبماالحؿفوجمبوظلؿوع موحّٓهموإنمطونمطوصقـبومؼبماالدؿّٓاللمسؾّ٧مصقيمورودماظشّٕطم
علؾّ٦ضًو مبوظـودّْ مإال مأغ ّ٥مميؽ ّ٤ماالحؿؽوم مإظب ماظؼقوس مظؾقون ماتػوق مػّٔا ماظرتطقى مع ّٝمعو مضّٕرهم
سؾؿوءماظعّٕبقيمعّ٤مأُصّ٦ل,مصوظؽّ٦صقّ٦نمصبّ٦قبزونمتؼّٓممععؿّ٦لمصعّ٢ماظشّٕطمأومجّ٦ابّ٥مسؾّ٧مأداةم
)ً )1ىٍش  :الجملت الؽشوُت ِىذ الىداة الّشب ,ؤبى ؤوط ببشاَُم الؽمعان.229 :
) )2ؼشح (املّتزلي) .413/6:
) )3ؼشح (البدشاوي) . 339/2:
)ًُ )4ىٍش  :مٕني اللبِب. 858:
) )5ؼشح (املّتزلي) . 283/18:
)ًُ (6ىٍش :الصحُفت السجادًت  , 46:وسٍاك العالىحن في ؼشح صحُفت ظُذ العاظذًً ,العُذ ِلي خان املذوي,
املذوي ,جذ :العُذ مدعً الحعُني لامُني . 156 :
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اظشّٕط,مصؾقّٗمِّداةماظشّٕطماظصّٓارةمسـّٓػ ,)1(ّ٣مػّٔامعّ٤مجفيموعّ٤مجفيمأُخّٕىمصننمبمضؿريم
اظشلنمعّ٦ضّ٦عمظؾؿعظقّ٣مواظؿػكق ,)2(ّ٣مػّٔامصضؾًومسّ٤مأنمب مسّٓمماظؿؼّٓؼّٕمأوظبمعّ٤ماظؿؼّٓؼّٕموالدقؿوم
ع ّٝمطـّٕة ماظـصّ٦ص ماظّ٦اردة مؼب مػّٔه ماٌللظي( ,)3مصوظؿعّ٦ؼ ّ٢مسؾ ّ٧محّٔص ّ٥مبعّٓ م(إنمب) مصق ّ٥مغؼّٚم
ظؾغّٕضماظّٔيموؾبضّٝمعّ٤مأجؾّ٥م(.)4م م
مممممموممومؼؾبلؿّٓلنب مبّ٥مسؾّ٧متؼّ٦ؼيمسّٓمماظؿؼّٓؼّٕمػـومتالحّ٣معبؾيتماظشّٕطمواىّ٦ابموسّٓقبػؿوم
طوىؿؾي ماظّ٦احّٓة مسـّٓ مسّٓد مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني مصلجوزوا مدخّ٦ل ماالدؿػفوم مسؾ ّ٧معبؾيت ماظشّٕطم
واىّ٦ابمععـبو(.)5
مممممموتعؾقّ٢مسّٓممجّ٦ازماىّٖممبوالدّ٣ماٌّ٦صّ٦لمبعّٓمتضؿقبـّ٥مععـّ٧ماظشّٕطمغوبّٝمعّ٤مأغّ٥م(( مٕم
ؼؾبّ٦ضؽبّٝمسؾّ٧ماىّٖاءمؼبماِّص,ّ٢موإمنومدّٕىمذظّ١مصقّ٥ممبومتضؿـّ٥معّ٤ماظشقوع))(,)6موػّٔامصققّّم
صققّّمإالمأنماظشّٕطمبوقٍمصقّ٥مؼعضّٓمػّٔامعوموردمؼبمطالمماإلعوممسؾ,)(ّ٨مإذمضول:م((ػؽبقؿبفؽبوتؽبم
ؾبم,موعّ٤متـووظكبّ٥كبم
ؾب
ؿبمؼعؿبفكبّٖؾبمسّ٤مصػوتكبمذيماهلقل كبة مواِّدوات,مصفّ٦مسّ٤مصكبػَوتكبمخوظؼكبّ٥كبمأسؿبفّٖ
إنقب م ؽبع ّ٤ؽب
حبُّٓؾبودكبماٌكؾّ٦ضكبنيؽبمأبؿبعؽبّٓؾب))(,)7مصـ(عؽب)ّ٤مؼبماظـّٙمادّ٣معّ٦صّ٦لمأُذِّٕبؽب مععـ ّ٧ماظشّٕط م;وعّٝمذظّ١م
بؼ ّ٨ماظػع ّ٢م(ؼعفّٖؾب) معّٕصّ٦سـبو ,موػ ّ٦مخالف معو مذطّٕه مدقؾّ٦ؼ ّ٥موعؿوبعّ٦ه ,موهلّٔا مبؼ ّ٨ماظشّٕطم
عّ٦جّ٦دـبا مؼبماظرتطقىمبّٓظقّ٢ماضرتانماىّ٦ابمبـ(اظػوء),موهلّٔامالعـوصمعّ٤مسّٓىب مػّٔاماظرتطقىم
ذّٕرقـبومسؾّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤متؼّٓقبمم(إنقب)ماظـودكيمسؾق,ّ٥موبفّٔا مؼصّّ مبؼوءماظشّٕطموإنؿب متؼّٓمبمماظـودّْم
سؾّ٧مأداةماظشّٕط ,مودظقؾّ٨مسؾّ٧مػّٔامعومأذورمإظق ّ٥مدقؾّ٦ؼ ّ٥مدوئؾًوماًؾقّ٢مصؼول:م((مودلظؿ ّ٥مسّ٤م
ضّ٦ظ:ّ٥ماظّٔي مؼلتقين مصؾ ّ٥مدرػؿون ,مِٕؽب مجوز مدخّ٦ل ماظػوء مػفـو مواظّٔي مؼلتقين ممبـّٖظي مسؾّٓ مآ,م
وأغًمالمصبّ٦ز مظ ّ١مأن متؼّ٦لمسؾّٓ مآمصؾّ٥مدرػؿو؟ مصؼول:مإمنومضبلّ٤مؼبم"اظّٔي"م;مِّغّ٥مجعّ٢م
)ًُ (1ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف( 623/2:املعإلت  ,)87وؼشح الدعهُل(ابً مالً)  , 85/4:واسحؽاف
المشب , 1879/4:وؼفاء الّلُل. 961-968/3:
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 114/3 :والخزًُل والخىمُل . 271/2 :
ُ
)ًُ (3ىٍش  :مٕني اللبِب  , 229:وؼشح لاؼمىوي. 41/2:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ . 376/1 :
َّ
,وامللشب , 276/1:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 463/4:والجملت الؽشوُت. 432 :
)ً )5ىٍش  :الىخاب 82/3:
) (6هخاب امللخفذ ُ , 1118/2:وٍىٍش  :الجملت الؽشوُت 214:ـ ـ ـ.218
) (7ؼشح (املّتزلي) . 257/9:
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اآلخّٕمجّ٦ابومظألول,موجعّ٢ماِّولمبّ٥مصبىمظّ٥ماظّٓرػؿون,مصّٓخؾًم"اظػوء"مػفـو,مطؿومدخؾًم
ؼبماىّٖاءمإذامضول:مإنمؼلتينمصؾّ٥مدرػؿون))( .)1م
ممممممممصلقؾّ٦ؼّ٥محبلىمػّٔاماظـّٙمؼّٕىمأنمبماىّٖاءمبوقٍمسـّٓماضرتانماٌّ٦صّ٦لمبـ(إنمب)غبؾًومسؾّ٧م
بؼوئ ّ٥مسـّٓمخؾّّ٦همعـفو مؼب مسبّ٦م مضّ٦ظـو :ماظّٔي مؼلتقين مصؾ ّ٥مدرػؿون ,مظّٔاماضرتنماًربمبـ(اظػوء)م
ؼبماٌّ٦ضعني مظّ٦جّ٦دماظؿعؾقّ٠ماظشّٕر,ّ٨مودظقؾ ّ٥مضّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﭼ ػدّ٦رةماظربوجؼم,وػّ٦معوٕمؼمؼىبّٓؿبهمضلّ٣فبمعّ٤ماظـقّ٦ؼني;مِّنمبم

اٌّ٦صّ٦ل ماظّٔي مؼؿضؿمب ّ٤مععـ ّ٧ماظشّٕط مصبى مأنؿب مؼؽّ٦ن مصق ّ٥ماإلبفوم مواظعؿّ٦م م( ,)2موارتضوه مابّ٤م
عوظّ١مواظّٕض .)3(ّ٨م
ممممممموطونمابّ٤مؼعقّ٘ مضّٓمأصود معّ٤مضّ٦لمدقؾّ٦ؼّ٥مؼبمػّٔهماٌللظيمبلنؿب مزادؽب مذّٕرًومالضرتانمخربم
اٌؾؿّٓإ مبـ(اظػوء)وػ ّ٦مأن مؼؾبكربؽب مس ّ٤ماٌّ٦صّ٦ل .مواظعؾي متؽؿ ّ٤مؼب مايػوز مسؾ ّ٧ممتوم ماظؿصّٓؼّٕم
ظؾؿّ٦صّ٦لم,موإذامطونمطّٔظّ١مصالمؼعؿّ٢مصقّ٥مذّ٨ءمضؾؾّ٥مصشوبّ٥ماظشّٕطماظّٔيمظّ٥ماظؿصّٓرم,موهلّٔام
اعؿـعًم(اظػوء)مؼبماًربمإذامغلّْؽبمحؽّ٣ؽبماالبؿّٓاءمغودّْفبمسّٓام(إنؽبقب);م((مِّغّ١مإذامضؾً:مإنماظّٔيم
ؼلتقـومصؾّ٥مدرػ,ّ٣مصؿعـوه:ماظّٔيمؼلتقـومصؾّ٥مدرػّ٣م))(,)4مأيمإنمبم((دخّ٦هلومطكّٕوجفومِّغفومٕم
تغريمعّ٤ماٌعـّ٧مذقؽومإمنومدخؾًمظؾؿّ٦طقّٓ))( ,)5مصوظشّٕطمايوصّ٢مؼبمعبؾيماالبؿّٓاءمبالم(إنقب)م
علووٍمٌومدخؾؿّ٥م(إنمب)()6م .م
وضّٓ مغلى مسّٓد مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني مإظب ماِّخػّ٘ معـعؽب ّ٥مدخّ٦ل م(اظػوء) مؼب مخرب(إنؽبقب)(,)7م
واظؿقؼقّ٠مخالفمذظ ;ّ١مصؼّٓمذػىمابّ٤معوظ ّ١مإظبمأنمب م((ثؾّ٦ت مػّٔا مس ّ٤ماِّخػّ٘ معلؿؾعؽبّٓ))(,)8م
) (1الىخاب ُ ,182/3 :وٍىٍش  :هخاب امللخفذ  , 321/1 :وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 188/1:
ُ
)ًُ (2ىٍش  :لاـىٌ في الىدى , 166/2:وهخاب امللخفذ  , 1118/2:والجملت الؽشوُت  216:ـ ـ ـ.217
)ًُ (3ىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت  , 375/1:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 269/1:
ُ
) (4لاـىٌ في الىدى ُ , 168/2:وٍىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 181/1:
) (5البعُي في ؼشح ظمل الضظاجي . 573/1:
ُ
)ًُ (6ىٍش  :لاـىٌ في الىدى . 356/2:
)ًُ (7ىٍش  :هخاب امللخفذ  , 324/1 :وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  . 181/1:والبعُي في ؼشح ظمل الضظاجي
 , 573/1:والخزًُل والخىمُل . 118/4:
) (8ؼشح اليافُت الؽافُت. 88/1:
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ِّنمب ماِّخػّ٘مضولم:م((مصلعو مضّ٦ظ:ّ٥موؽباظؾَّّٔؽبانِمؼؽب ْلتكبقؽبوغكبفؽبومعكبـؽُّ٣ؿبمصَكذؾبوػؾبؿؽبو مصؼّٓمصبّ٦زمانمؼؽّ٦نمػّٔام
خربماٌؾؿّٓإ;مِّ مبنم"اظّٔي"ماذامطونمصؾؿّ٥مصعّ٢مجوزمأنمؼؽّ٦نمخربهمبـ"اظػوء"))م()1م,موايفيمؼبم
ذظّ١مأنم(إنمب)مهؼّّ٠ماًرب,مواظشّٕطمصقّ٥متّ٦ضّٟموإخّٕاجمسّ٤مصّٕؼّّماًربمصالمصبؿؿعون(.)2م م
ممممممممموسؾّ٧مأؼيمحولمصننمبماظرتطقىماظّٔيمسبّ٤مبصّٓدمبقوغّ٥مػّ٦متّٕطقىمذّٕرّ٨معمطَّّٓمبـ(إنمب)م
وعبؾيماظشّٕطموجّ٦ابّ٥مهّ٢نب مربّ٢مب مادّ٣م(إنمب)موخربػو;مِّنمب م(إنمب)متػقّٓمتّ٦طقّٓمععـّ٧ماىؿؾيم
اظّٓاخؾيمسؾقفومعّ٤مدونمتغقريمععـوػو,مخبالفمأخّ٦اتفوماظيت مإذامدخؾًمسؾّ٧معبؾيمشقمبّٕتم
ععـّ٧ماالبؿّٓاءموغؼؾؿ ّ٥مإظبمععـّ٧مآخّٕمطوظؿشؾق ,ّ٥مأوماظؿؿين ,مأوماظرتج,ّ٨موشريمذظ,)3(ّ١موإنؿبم
طوغًم(إنمب) مٕمتّٓخّ٢مظؾؿّ٦طقّٓمصقلى,مِّنمب مهلومأثّٕؼّ٤مععـّ٦يمػّ٦ماظؿّ٦طقّٓموإسّٕاب ّ٨مؼؿؿـّ٢مؼبم
اظعؿ,ّ٢مظؽ ّ٤ماالدؿغـوءمسّ٤مأثّٕػوماإلسّٕابّ٨مدونماٌعـّ٦يمغوتٍ معّ٤مأنقب م(( معومؼمثّٕمؼبماىؿؾيمالم
ؼّٓخّ٢مسؾّ٧معبؾيمعصّٓمبرةمبالزمماظؿصّٓقبر))(.)4م
ممممممممموضّٓ مسؾَّ ّ٢ماظّٕض ّ٨مجّ٦از مدخّ٦ل(إنمب) مسؾ ّ٧م(اظّٔؼ )ّ٤مؼب ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مواضرتان ماًربم
بـ(اظػوء) م,مبلنماالدّ٣ماٌّ٦صّ٦ل م((شريمرادّْ ماظعكبّٕقمؼب ماظشّٕرقي))(,)5موظلًؾبمأدريمعؿّ٧مؼّٕدّْم
االدّ٣ماٌّ٦صّ٦لمؼبمععـّ٧ماظشّٕطمودقؾّ٦ؼّ٥مأجوزماضرتانمخربهمبـ(اظػوء)متشؾقفـبومظّ٥مبوظشّٕطم,صضؾًوم
سّ٤مأنمبماٌّ٦صّ٦لمؼلّٕيمصقّ٥مععـّ٧ماظشّٕرقيمطؿوماتضّّ(,)6موظقّٗمعّ٤ماظصّ٦ابماظؼّ٦لمبعّٓممضؾّ٦لم
ضؾّ٦لماظشّٕطمؼبمتؾّ١ماظرتاطقىمحبفيمأنمبممحّٕفماىّٖاءكبمظّ٥ؾبمصّٓرماظؽالمِ,مصنذامسؽبؿكبّ٢ؽبمصقّ٥كبمسوعّ٢فبم
صورؽبمظّٔظ ّ١ماظعوع ّ٢مصّٓرماظؽالم,مصقؾطّ٢مسؿّ٢معومبعّٓه,موصورت( ؽبعّ٤ؿب) ممبـّٖظيم(اظّٔي),مطلغقبَّ١م
ضؾًؽب:مإنمبماظّٔيمؼلتقـومغؾبؽّٕعؾبّ٥ؾب م(,)7مصؿقّ٦قبلم(ع)ّ٤معكبّ٤ماظشّٕرقي مإظبماٌّ٦صّ٦ظيمالمؼؾغّ٨ماىّٖاءمعّ٤م
اظرتطقىمطؿومتؾقمبّ٤مذظّ١مؼبمضّ٦ل ماإلعوم مأٌّطّ٦رمآغػًو(:إنمب معؽبّ٤مؼعفّٖؾب,)...مهلّٔامالمأرىمعلِّ٦قبشًوم
) (1مّاوي اللشآن(لاخفؾ) ُ ,87/1 :وٍىٍش :ؼشح اليافُت الؽافُت  . 88/1:والىق اللشآوي مً ظىسة اليعاء مً
آلاًت.16:
)ًُ (2ىٍش  :الخزًُل والخىمُل . 118/4 :
)ًُ (3ىٍش  :هخاب ؤظشاس الّشبُت  , 151 :وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 64/8:
) (4ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 278/1:
) (5املفذس هفعه والصحُفت هفعها .
)ًُ (6ىٍش  :هخاب امللخفذ. 321/1:
)ًُ (7ىٍش  :الخبفشة والخزهشة  , 415/1:واملعائل املىشىسة . 173:
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إلبطولماظشّٕطمعّ٤مػّٔاماظرتطقى,موعّ٤مأجّ٢مػّٔامأضّ٦ل :مإنمبمػّٔا ماظرتطقى مؼؾؼّ٧معؿضؿــبو مععـّ٧م
اظشّٕطمأدؾّ٣موأوظبمعّ٤ماظؾفّ٦ءمإظبماظؿؼّٓؼّٕمواظؿلوؼ ,ّ٢مطؿو ماتضّّمذظ ّ١مبوظـصّ٦صماظعؾّ٦ؼي,موهلّٔام
صننمبماالحؿؽوم مإظبمدالظيماظرتطقىموععـوهمأوصّ٠م(( موظقّٗمػـوكمداعٍ مإظبمتؼّٓؼّٕمضؿريمذلنم,م
وأُدؾّ٦بماظشّٕطمػـومدّٓمب معلّٓمب مادّ٣م"إنمب" موخربػو))( ,)1موممومؼؼّ٦قبيمػّٔامأَنقبقبماظّٓىبعوذي( )2مأجوزم
معّ٤ؿب مؼ ْلتكبين مآتكبّ٥كب( ;)3مهلّٔا مصال مداس ّ٨مظؿؼّٓؼّٕ مضؿري ماظشلن مػفـو ,مظؽـّٕة ماظـصّ٦صم
اظؼّ٦ل :مطونؽب ؽب
اظّ٦اردةمؼبمتّٕاطقىمدظًَّمسؾّ٧ماظشّٕطمعّ٤مدوغ,ّ٥معّ٤مذظّ١مضّ٦ل ماإلعوممايل((:)(ّ٤إنمبمعؽبّ٤ؿبم
ُلنيِم(:)م((كباظّٖعّ٦امعؽبّ٦ؽبدمبتـومأػّ٢ؽبماظؾقًكب;مصننمبم
َرؾَىؽبماظعؾودةَمتؽبّٖؽبطَّّ٧مهلو))(,)4موضّ٦لؾب ماإلعومماي ؽب
ؽبعّ٤ؿبمظَؼكبّ٨ؽبمآَموػؾبّ٦ؽبمؼؽبّ٦دنبغومدؽبخؽبّ٢ؽبمؼبمذػوسؿكبـو))(,)5مؼعّٖىبزمػّٔاموؼعضؾبّٓهمأؼضـبومأنمب م(ع)ّ٤مصبّ٦زمصقفوم
اظشّٕرقيمواٌّ٦صّ٦ظي(,)6مظؽّ٤ماىؿّٝمبنيماٌّ٦صّ٦لماٌؿضؿىبـيمٌعـّ٧ماظشّٕطمأرجّّمظعّٓممسؿّ٢م(عؽب)ّ٤م
(عؽب)ّ٤موظؾؼوء مدالظيكبماظؿعؾقّ٠ماظشّٕر ّ٨موذؽؾكبّ٥مبّ٦جّ٦دم(اظػوء)مؼبمجّ٦ابماظشّٕط ,مصوٌللظيمدقوضقيم
خوضعيمظؾلقوقمواظؼّٕائّ٤ماحملقطيمبوظـ. )7(ّٙ
ممممممموخالصيمعومتؼّٓمبممأنقبماضرتانم(ع)ّ٤مبوظـودّْمالمؼؾبػؼّٓم(عؽب)ّ٤مذّٕرقؿؽبفومبّ٢متؾؼّ٧معؿضؿىبـيًم
ععـّ٧ماظشّٕطموذظّ١مظّ٦رودمغصّ٦صمصصققيماضرتنماىّ٦ابمصقفومبـ(اظػوء) مظّٔامصوٌللظيمظقلًم
ضّٕورةمذعّٕؼيمطؿومضّٕمبرمذظّ١معبّٝمعّ٤مسؾؿوءماظعّٕبقيم,موادؿـادّامإىلمذظكمميؽنمصوغماظؼاسدةم
باآلتي:مجيوزماضرتانم(عن) ماظشررقةمباظـادخمعنمشريماحلاجةمإىلمتؼدؼرمضؿريماظشلنميفم
اظــرمالميفماظشعرمخاصة،مظورودميفمغفجماظؾالشةمصضؾًامسنمطالممشريهمعنماألئؿةمادلعصوعنيم
( .)م
م
) (1خم الفذاسة في الىدى الّشبي بحن الىٍشٍت والخىبُم ,دِ .ضمي مدمذ ُِاٌ . 64:
َ
)ِ )2دمار الّبذي َ :ى ُسفُْ بً ظلمت بً معلم ,ؤبى ٔعان واجب ؤبي ِبُذة وـاخبه املخخق به  ,وله ؤبُاث ًزهش
فيها ؤهه َ
ؤحّب املاصوي بىىٌ املعائلًُ .ىٍش :ؤخباس الىدىٍحن البفشٍحن ,العحرافي ,جذ :وه مدمذ الضٍني ,ومدمذ ِبذ
املىّم خفاجي , 68:وبهباٍ الشواة. 6/2:
)ًُ (3ىٍش  :مخخاس جزهشة ؤبي ِلي الفاسس ي وتهزًبها البً ظني ,جذ :د .خعحن ؤخمذ بى ِباط. 137 :
ُ
( )4ج َدف الّلىٌ ًِ آٌ الشظىٌ ,ابً ؼّبت الحشاوي ,جذِ :لي ؤهبر الٕفاسيُ ,236 :وٍىٍش :بداس لاهىاس.189/75:
( )5املداظً ,ؤخمذ البرقي ,جذ :العُذ ظالٌ الذًً الحعُنيُ ,61:وٍىٍش :بداس لاهىاس.91/27:
)ًُ (6ىٍش  :اسحؽاف المشب1881-1888/4:
)ًُ )7ىٍش  :الجملت الؽشوُت. 218:
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م
م
م
م

ُ
ُ
ول على الضزًرة الشعزيت يف هسبئل أخز:
ادلبحث الثبني :هب ح ِ
ادلسألت األًىل :جٌاس دخٌل أداة الشزط على األمسبء:

ممممممممممإنمبماِّصّ٢مؼبمأدواتماظشّٕطمأالمؼؾقفومإالماِّصعول,مضولمدقؾّ٦ؼ:ّ٥م((واسؾّ٣مأنمبمحّٕوفم

اىّٖاء مؼؼؾّّ مأنؿب متؿؼّٓمبم ماِّمسوء مصقفو مضؾ ّ٢ماِّصعول ,موذظ ّ١مِّغف ّ٣مذؾفّ٦ػو ممبو مصبّٖم))(,)1مصفّ٨م
تّٓخ ّ٢مسؾ ّ٧معبؾؿني مصعؾقؿني ,مصرتب ّٛمإحّٓاػؿو مبوُِّخّٕى محؿ ّ٧مال متـػّٕد مإحّٓاػؿو مسّ٤م
اُِّخّٕى(,)2موتعؾقّ٢مذظ ّ١مأنمبم((ماظشّٕطمإمنومؼؽّ٦نممبومظقّٗمؼبماظّ٦جّ٦دموضبؿؿّ٢مأنؿبمؼّ٦جّٓموأالم
ؼّ٦جّٓمواِّمسوءمثوبؿيمعّ٦جّ٦دةمالمؼصّّمتعؾقّ٠موجّ٦دمشريػومسؾّ٧موجّ٦دػو))()3م .م
مممممممموضّٓ مادؿــ ّ٧ماظـقّ٦ؼّ٦ن مع ّ٤متؾ ّ١ماظؼوسّٓة مأداة ماظشّٕط م(إنؿب) مصلجوزوا مدخّ٦هلو مسؾّ٧م
اِّمسوء( ;)4مِّنمب م(إنؿب)مأمنب مبوبماظشّٕطمواِّصّ٢مؼبماىّٖممصفّ٨متؿصّٕفمأطـّٕمعّ٤مأخّ٦اتفومؼبم
اظشّٕط(,)5مواِّصّ٢مؼؿصّٕمبفمعومالمؼؿصّٕمبفماظػّٕع( ,)6م مسؾّ٧مأنمب ماظّ٦اجىؽب مؼبماظػعّ٢ماظؿوظّ٨مهلّٔام
االدّ٣مأنؿبمؼؽّ٦نمعوضقـبو( .)7م
ُ
) (1الىخاب , 112/3:و ًُىٍش  :لاـىٌ في الىدى. 232/2:
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  ,157/8:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 199/1:وؤوضح املعالً  , 79/2:وؼشح
الخفشٍذ , 396/1:وخاؼُت الفبان  , 183/1:والىدى الىافي , 147/2 :ومّاوي الىدى. 87/4:
) (3ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ). 157/8:
ُ
)ًُ (4ىٍش  :الىخاب , 113/3:وامللخمب  , 75/2:ولاـىٌ في الىدى , 232/2:والخبفشة والخزهشة , 418/1:وهخاب
امللخفذ  , 1122/2:وؼشح اليافُت الؽافُت , 1599-1598/2:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت ,92/4:والجملت
الؽشوُت 316:ـ ـ. 318
)ًُ (5ىٍش  :الىخاب . 112/3 :
)ًُ (6ىٍش  :هخاب امللخفذ . 1123/2:
)ًُ (7ىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت. 1599/3:
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ممممممممممأعومأخّ٦اتفومؼبماظشّٕطمصننمب ماظـقّ٦ؼني مسّٓقبوا مدخّ٦هلومسؾ ّ٧ماالد ّ٣معّ٤مبوب ماظضّٕورةم
اظشعّٕؼي ,مضول ماٌربد((:وال مؼؽّ٦ن معـ ّ٢مػّٔا مؼب ماىّٖاء مودوئّٕ محّٕوف ماىّٖاء مدّ٦ى م"إنؿب" مالم
صبّ٦زمصقفومػّٔامؼبماظؽالمموالمؼبم"إنؿب"مإذامجّٖعً.مالمتؼّ٦ل:معؽبّ٤ؿبمزؼّٓفبمؼلْ كبت كبّ٥مؼؾبؽِّٕعؿبّ٥ؾب,موالمإنؿبمزؼّٓفبم
ؼلتكبين مآتكب كب ,ّ٥موال مأؼ ّ٤مزؼّٓفب مأتوغ ّ٨مأتقؿ ,ّ٥موال معؽب ّ٤مزؼّٓفب مأتوه مأطّٕع ,ّ٥مصنن ماضطّٕ مذوسّٕ مجوز مصقفّ٤م
اظػصّ٢مجّٖعؿبّ٤ؽبمأومٕمصبّٖعؿبّ٤ؽب))(,)1موأخّٔمبفّٔامأٌّػىمابّ٤ؾبماظلّٕاج(,)2مواظصمبقؿبؿّٕي(,)3مواظؼّٖقباز()4م
واظؼّٖقباز()4موأبّ٦ماظربطوتماِّغؾوري()5م,مواظّٕضّ٨ماالدرتابودي(,)6موآخّٕون()7م .م
ممممممممإنمب ماظشّ٦اػّٓ مسؾ ّ٧متؾ ّ١ماٌللظي مشري معؼؿصّٕة مسؾ ّ٧ماظشعّٕ مصقلى ,مب ّ٢مػ ّ٨مواردة مؼبم
اظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مأؼضـبو,معّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ػدّ٦رةماالغػطورؼم,مصؼّٓمغّٙمبم
اظؾصّٕؼّ٦نمسؾّ٧مأنمبماالدّ٣ماٌؿؼّٓىبممصوسّ٢فبمظػعّ٢مربّٔوفمؼػلقبّٕهمأٌّطّ٦ر( .)8م
مممممممموضّٓمذؽبػؽبىؽبماظػّٕاءمعّ٤ماظؽّ٦صقنيمإظبمأغقبّ٥معّٕصّ٦عممبومسودمسؾقّ٥معّ٤ماظػعّ٢معّ٤مشريمتؼّٓؼّٕمأوم
تلوؼ,ّ٢مأيمإغقبّ٥معّٕصّ٦عمبوظػعّ٢مغػل,)9(ّ٥موضّٓمغلىؽبمسّٓدفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيماظؼّ٦لؽبمإظبمسوعيماظؽّ٦صقنيم
اظؽّ٦صقني موإظبماظؽلوئّ٨ممواِّخػّ٘مبلنمب ماالدّ٣معّٕصّ٦عمسؾّ٧ماالبؿّٓاء(,)19مواظؿقؼقّ٠مأنمب ماِّخػّ٘م
ذطّٕماظّٕصّٝمسؾّ٧ماالبؿّٓاءمظؽـمبّ٥مرجمبّّمرأيؽب ماظؾصّٕؼنيم,صؼولمؼب متػلريه مضّ٦ظّ٥متعوظب:م ﭽ ﯦ ﯧ

ﰅ ﰅ ﰅ ﰅ ﭼ ػدّ٦رةماظؿّ٦بي معّ٤ماآلؼي6:ؼ :م((مصوبؿّٓأ مبعّٓ م"إنؿب" ,موأنؿب مؼؽّ٦ن مرصّٝم

)(1امللخمب . 75/2:
ُ
)ًُ (2ىٍش  :لاـىٌ في الىدى.232/2:
)ًُ (3ىٍش  :الخبفشة والخزهشة. 418/1:
)ًُ (4ىٍش  :ما ًجىص للؽاِش في المشوسة. 238:
)ًُ (5ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف ( 619/2:املعإلت . )85
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 92/4:
)ًُ (7ىٍش  :ؼفاء الّلُل , 954/3 :وَمْ الهىامْ  , 553/2:وخضاهت لادب. 46/3:
)ًُ )8ىٍش  :امللخمب , 348/4:وإلاهفاف في معائل الخالف( 616/22:املعإلت , )85وؼشح اليافُت الؽافُت, 944/2:
 ,وجىلُذ امللاـذ , 818/2:ومٕني اللبِب , 127:وؼشح ابً ِلُل , 86/2:وؼشح الخفشٍذ. 781/1:
)ًُ (9ىٍش  :مّاوي اللشآن(الفشاء) ,574/2 :وإلاهفاف في معائل الخالف ( 616/2 :املعإلت . )85
)ًُ (18ىٍش  :إلاهفاف في معائل الخالف ( 616-615/2:املعإلت  , )85وؼشح الشض ي ِلى اليافُت , 98/4:واسحؽاف
المشب. 1788/4:
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"أحّٓـبا" مسؾ ّ٧مصع ّ٢معضؿؽبّٕ مأضقّٗ ماظّ٦جفني; مِّن محّٕوف ماجملوزاة مال مؼؾبؾؿّٓؽبأ مبعّٓػو,مإال مإقبغف ّ٣مضّٓم
ضوظّ٦امذظّ١مؼبم"إنؿب"مظؿؿؽّـفوموحلـفومإذاموظقؿفوماِّمسوء))( .)1م
مممممماظّ٦اضّّمممومتؼّٓمبممعّ٤متعؾقالتمأغمبفومبعقّٓةمسّ٤مروحماظؾغيموعوموردمصقفومعّ٤مذّ٦اػّٓم,وػّ٨م
تعؾقالتمىلمإظقفوماظـقّ٦ؼّ٦نمعّ٤مأجّ٢مايػوزمسؾّ٧معوموضعّ٦همعّ٤متؾّ١ماظؼّ٦اسّٓ(.)2م م
ممممممممإنمبمػّٔاماظـؿّٛمٕمؼؼؿصّٕمسؾّ٧ماظشعّٕمصؼّٛمطؿومغّٙمسؾّ٧مذظّ١مسّٓدفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيم,مبّ٢م
ػّ٦مواردمؼبمأصّّمعصودرماٌّ٦روثماظؾغّ٦يموػّ٦ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مطؿومادؿشفّٓتؾب مبؾعّٚماٌّ٦اضّٝم
سؾّ٧مذظّ١م .م
مممممممممموأعومؼبمطالمماإلعوممسؾّ٨م()مصؼّٓموردمذوػّٓمسؾّ٧متؾّ١ماٌللظيمػّ٦مضّ٦ظّ٥م()ؼبمذطّٕم
كؾَّفَمسَـِفَامزَػَقَموَمعَنِم
اظـيبِقبمربؿّٓلبم(:)م((مخَؾَّفَمصٔقـَامرَا َؼةَمَا ْظقَقِّمعَنِمتَ َؼ ٖدعَفَامعَ َرقَم َوعَنِم َت َ
َظ ِزعَفَا م َظقٔقَ م َدظٔقؾُفَا م َعؽٔقثُ مَا ْظؽَالَمِ مبَطٔيءُ م َاظْؼٔقَامِ م َدرِؼعْ م ِإذَا مضَامَم َص ِنذَا مأَغِؿُمِ مَأظَـِؿُمِ م َظهُ مرِضَا َبؽُمِ موَم
أَ َذرِتُمِم ِإظَ ِقهٔم ٔبلَصَا ٔب ٔعؽُمِمجَاءَهُمَا ْظؿَوِتُم َصذَػَبَم ٔبهٔم َصؾَؾٔـِؿُمِم َب ِعدَهُمعَامذَاءَماَظ َّؾهُمحَؿٖىمؼُ ْطؾٔعَماَظ َّؾهُم َظؽُمِم
ف َؿ ُعؽُمِ))()3م .م
عَنِم َؼ ِ
ممممممبعّٓمأنؿب مذطّٕؽب ماإلعومؾب م()مبعّٚؽب مصػوتكب ماظـيبىب مربؿّٓلب م()مأذور مإظبمعومخؽبؾّػ ّ٥مصقفّ٣معّ٤م
راؼيماي ,ّ٠موظعّ٢قب مؼبمذظّ١مإذورةمإظبمغػلّ٥ماظشّٕؼػي,مثّ٣مسؼىمذظّ١مبوإلٌوح مإظبمبعّٚمصػوت,ّ٥م
وضّ٦ظ :ّ٥م(صنذا مأغؿ ّ٣م )...مطـوؼي مس ّ٤مروسؿف ّ٣مظ ّ٥مواغؼقودػ ,ّ٣مواذا محص ّ٢مػّٔا ماالغؼقود موتؾّ١م
اظطوسيمومتمب ماإلدالممبّ٦جّ٦د ماإلعوممصنذامبوإلعوممضّٓمتؾبّ٦ؼبموتلؾَّّ٣ماالعوعيَمإعومفبمتؾّ٦ؽب ممإعوم مإظبمأنؿبم
ؼلذنؽبمآمتعوظبمجبؿّٝممشؾفّ٣مسؾّ٧مؼّٓمخومتماِّئؿي(,)4موؼبمذظّ١مإذورةمإظبمبؼوءمدؾلؾيماإلعوعيم
اظيتمصبىمسؾّ٧ماظـوسمادؿـؿورموجّ٦دػومبوظطوسيمهلومواالغؼقودمِّواعّٕػو;مِّنمؼبمذظّ١ماظػّ٦زؽبم
اٌؾنيؽب,مصؾؿقبومطونمػّٓفماإلعوممبقونمأػؿقيمحوظيماًضّ٦عماظيتمؼـؾغّ٨مأنؿبمؼؽّ٦نمسؾقفوماظـوس,م
صؼّٓمبمماظضؿريماظعوئّٓمسؾقفّ٣مِّمبغفّ٣مربّ٦رؾبمايّٓؼٌمواظعّٕبم((مؼؼّٓىبعّ٦نماظّٔيمبقوغّ٥مأػّ٣مهلّ٣موػّ٣م
) (1مّاوي اللشآن(لاخفؾ). 354/1:
)ًُ )2ىٍش  :الجملت الؽشوُت , 352:ومّاوي الىدى. 88/4:
) (3ؼشح (املّتزلي). 84/7:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح (البدشاوي)  , 8/3:وجىلُذ ههج البالٔت , 127/2:وؼشح (املىظىي) . 161/2:
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بؾقوغ ّ٥مأسـ,)1())ّ٧مصوظؾوسٌمسؾّ٧مػّٔاماظؿؼّٓؼّ٣مإذـبامػّ٦ماظعـوؼيمبوٌؿؼّٓىبم,مووجّ٥متؾّ١ماظعـوؼيمػّ٦م
اظؿكصقّٙماظّٔيمػّ٦مشّٕضماظؿؼّٓؼّ٣مؼبماظغوظىم,موهلّٔامٕمؼؽّ٤مدؾىمػّٔاماظؿؼّٓؼّ٣مصـوسقـبوم,م
صوظؿلوؼّ٢ماظيتمؼّٔطّٕهماظـقّ٦ؼّ٦نم((مبعقّٓمسّ٤ماٌعـّ٧معػلّٓمظصقيماظؽالمم,معمد مإظبم ِر ّطيمبوظغيم
صق;ّ٥مإذمعوماظغّٕضمعّ٤مػّٔامائّفمواظّٔطّٕمعّٝماظعكبؾّ٣مبلنمبماٌػلكبقبّٕؽبمواٌػلمبّٕمظػٌّٜمواحّٓمبعقـّ٥م,مالم
ؼّٖؼّٓه مإؼضوحـبو موال مبقوغـبو موال متػلريـبا؟ م ,مصؾ ّ٦مطون ماٌػلكبقبّٕ مؼعطقـو مععــب ّ٧مزائّٓـبا مسؾ ّ٧ماٌػلمبّٕم
وإؼضوحـبومٕمؼؽّ٤مصقّ٥مظؽون معؼؾّ٦ظًو ,موظؽ ّ٤ماظػع ّ٢مأٌّطّ٦ر ػّ٦مغػّٗماحملّٔوف,مصؿوماظغّٕضمإذـبام
عّ٤ماظّٔطّٕموائّف؟))( )2مدّ٦ىماظّٓصوعمسّ٤مضّ٦اسّٓمؼؾبّٕادمهلوماالرّّٕادمواظشقّ٦عمعّ٤مدونماالدؿـودم
إظبماٌعـّ٧مؼبمإؼضوحمطّ٢ىبموجّ٥م .م
مممممموضّٓ مادؿـّٓ ماظّٖزبشّٕي مإظب ماٌعـ ,ّ٧مصػّٕمبقؽب مبني ماظؿؼّٓؼّٕ ماظّٔي متػّٕض ّ٥ماظصـوسي ماظـقّ٦ؼيمم
واٌعـّ٧ماظّٔيمؼؾبؿؽبقصمبّ٢مسؾقّ٥معّ٤مسؾّ٣ماظؾقون,معّ٤مذظّ١مدالظيماظؿكصقّٙمؼبمػّٔهماظؿؼّٓؼ,ّ٣مذطّٕم
ذظّ١مؼبمتػلريهمظؼّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﭼ

ػدّ٦رةماإلدّٕاءؼ,مصؼول:م((صلعقبو معو مؼؼؿضق ّ٥مسؾ ّ٣ماظؾقون ,مصف:ّ٦مأنقب م"أغؿ ّ٣ممتؾؽّ٦ن" مصق ّ٥مدالظيم
سؾّ٧ماالخؿصوص,موأنقبماظـوسمػّ٣ماٌكؿصّ٦نمبوظشنبّّماٌؿؾوظ)3())ّٞم .م
ممممممموممومؼعضؾبّٓمتؾّ١ماظّٓالظيَ مورودؾبػومؼبمطالم ماإلعوممايلّ٤م( )مأؼضـبومؼبمطؿوبلب مأردؾ ّ٥مإظبم
ععووؼي:م((وإنمأغًمأبقًؽبمإالماظؿؿودقبيمؼبمشقىبّ١مغفّٓتمإظقّ١مبوٌلؾؿنيمصقوطؿؿّ١محؿّ٧مضبؽّ٣ؽبم
آُمبقــوموػّ٦مخريؾبمايوطؿني))()4م .م
مممممممشبؾّٙمممومتؼّٓمبم مإظبمجّ٦ازمتؼّٓؼّ٣ماالدّ٣مبعّٓمأداةماظشّٕطمظؾّٓالظيمسؾّ٧ماظعـوؼيمبوالدّ٣م
اٌؿؼّٓىبمم,موٕمتؽّ٤ماٌللظيمربصّ٦رةًمسؾّ٧ماظشعّٕمطؿومذطّٕمذظّ١مسّٓدفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼني,موادؿـودـبامإظبم
ػّٔا مميؽ ّ٤متعّٓؼ ّ٢ماظؼوسّٓة ماظـقّ٦ؼي مبوظؼّ٦ل :مجيوز مدخول مأدوات ماظشرط م مسؾى ماألمساء ميفم
) (1الىخاب. 34/1:
) (2مّاوي الىدى. 87/4:
ّ
) (3الىؽاف ُ , 696/2:وٍىٍش  :مذاسن الخجزًل وخلائم الخإوٍل,اليعفي ,خلله ّ
وخشط ؤخادًشهً :ىظف ِلي بذًىي
اظّه وكذم له :مديي ّ
الذًً دًب معخى . 288/2:
س
ِ
) (4ملاجل الىالبُحن ,ؤبى الفشط لاـفهاوي ,جلذًم وبؼشاف :واٌم املٍفش , 36 :وبداس لاهىاس , 48/44:نهذث :نهمذ
ِلى ول خاٌ  ,لعان الّشب( 438/3:نهذ) .
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اظلٖعةمواالخؿقارمظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةمصضؾًامسنماظؼرآنماظؽرؼم موطالمماظعربموظقسم
األعرمعؼصورّامسؾىم(إنِ)موحدػا .م
ً

ً

ً

ادلسألت الثبنيت :جٌاس ًرًد فعل الشزط هضبرعب رلشًهب ًاجلٌاة هبضيب:

ممممممذطّٕماظـقّ٦ؼّ٦نمأنمب ماظشّٕطموجّ٦ابّ٥مإذامطوغومصعؾنيِ مصننؽبقب ماِّحلّ٤مصقفؿومػّ٦ماظؿؿوثّ٢مبنيم
صقغؿقفؿو,مضولمدقؾّ٦ؼ ((:ّ٥مصلحلّ٤ماظؽالممأنؿب مؼؽّ٦نماىّ٦ابم"أصعّ٢ؿب" موػّ٦مذبّٖوممبوىّٖاء.م
صنذامضؾً:مإنؿبمتػعّ٢مصلحلّ٤ماظؽالممأنمؼؽّ٦نماىّ٦ابم"أصعّ٢ؿب";مِّغّ٥مغظريهمعّ٤ماظػع)1())ّ٢م .م
ممممممممموإذامعومخّٕجممنٌّٛمذّٕرّ٨مسّ٤متؾّ١ماٌؿوثؾيموضّٟماظـقّ٦ؼّ٦نمإزاءهمعّ٦اضّٟؽبمزبؿؾػيموآراءم
عؿعّٓدة ,مع ّ٤مذظ ّ١معّ٦ضػف ّ٣مع ّ٤ماظـؿ ّٛماظشّٕر ّ٨ماظّٔي مؼلت ّ٨مصع ّ٢ماظشّٕط مصق ّ٥معضورسـبو مذبّٖوعـبوم
واىّ٦ابمعوضقـبومصننمب مخّٕوجّ٥مسّ٤مػّٔاماظؿؿوثّ٢مأصض ّ٧مإظبماخؿالفمغظّٕةماظـقّ٦ؼنيمظ,ّ٥ممصؼّٓم
سّٓمبه مدقؾّ٦ؼ ّ٥ممنطًو مضعقػًو ,مإذ مضول ((:مصؽؿو مضعؾب ّٟم"صعؾً" مع ّٝم"أصع ,"ّ٢مو"أصع "ّ٢معّٝم
"صعؾً",مضؾّّم"ٕمأصع"ّ٢معّٝم"ؼػع"ّ٢م))()2م .م
ممممممموتعؾقّ٢مػّٔامغوتٍمعّ٤ماظؼّ٦لمبنظّٖاممسؿّ٢مأداةماظشّٕطمؼبمصعّ٢ماظشّٕطموجّ٦ابّ٥م,وهلّٔامصالم
صبّ٦زمأنؿب متعؿّ٢ماىّٖممؼبمصعّ٢ماظشّٕطمدونمجّ٦اب,ّ٥مضولمدقؾّ٦ؼ:ّ٥م((وضؾّّ مؼب ماظؽالم مأن متعؿّ٢م
"إنؿب" مأو مذّ٨ء مع ّ٤محّٕوف ماىّٖاء مؼب ماِّصعول محؿ ّ٧موّٖع ّ٥مؼب ماظؾػ ّٜمث ّ٣مال مؼؽّ٦ن مهلو مجّ٦ابم
ؼـفّٖمممبومضؾؾ))ّ٥م(,)3مواسؿّ٢مبفّٔهماظعؾيمأؼضـبومسّٓدمآخّٕمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيم( .)4م
ممممممممممورأى مضلّ٣مآخّٕ معّ٤ماظـقّ٦ؼنيمأنمب مػّٔاماظرتطقىمربؿّ٦لمسؾّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼي,معّ٤م
بقـفّ٣مابّ٤مسصػّ٦ر(,)5موأبّ٦محقون()6موإنؿبمرأىمأبّ٦محقونمجّ٦ازهمإذامطوغًماِّداةم(إذا)()7م,مطؿوم
) (1الىخاب ُ , 91/3:وٍىٍش  :مّاوي اللشآن (الفشاء) , 276/2:واسحؽاف المشب , 1886 /4:وَمْ الهىامْ. 551/2 :
) (2الىخابُ , 91/3:وٍىٍش  :اسحؽاف المشب. 1887/4:
) (3الىخاب . 66/3:
)ً (4ىٍش :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) , 175/8:و ؼشح الخفشٍذ , 481/2:ولُاء العالً بلى ؤوضح املعالً  ,مدمذ
ِبذ الّضٍض الىجاس . 43/4:
)ًُ (5ىٍش  :امللشب. 275/1:
)ًُ (6ىٍش  :اسحؽاف المشب , 1886/4:وجلشٍب امللشب  ,ؤبى خُان  ,جذ :دِ .فُف ِبذ الشخمً. 82:
)ًُ (7ىٍش  :البدش املدُي. 389/5:
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طؿومارتضّ٧ماظؼّ٦لمبوظضّٕورةمأؼضـبو مإٌّادي( ,)1مواِّزػّٕي( ,)2مواظلقّ٦ر ,)3(ّ٨موضق :ّ٢مػ ّ٦معّٔػىم
أطـّٕماظـقّ٦ؼني()4م .م
ممممممممموضّٓ مذػؾًؿب مروئػي مأُخّٕى مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني مإظب مأنمب مػّٔا ماظرتطقى مضؾق ,ّ٢مأو مغودر ,مأوم
ضعق.)5(ّٟم
ؼؾّٓومممومتؼّٓمبممأنمبماالحؿؽوم مإظبماظعوعّ٢مواِّثّٕماإلسّٕابّ٨مواضّّمؼبمتعؾقالتمعؽبّ٤معـّٝؽبم
ػّٔاماظـؿّٛمأومومسؽبّ٥ؾب مبوظـّٓرةم,أوماظؼؾي,مأوماظضع,ّٟمسؾ ّ٧محني مأنمبمضلؿـبومآخّٕمضّٓكب مادؿـّٓمؼبم
عـع ّ٥مإظب ماظّٓالظي ماظّٖعـقي مأو مإظب ماِّثّٕ ماٌعـّ٦ي ماظّٔي متمدؼ ّ٥مأداة ماظشّٕط ,مصعؾّ ّ٢مابّ٤م
اًشقبوب(ت :م567مػـ)مذظّ١مبؼّ٦ظ:ّ٥م((ِّنقبماىّٖاءمأضعّٓمؼبماالدؿؼؾولمعّ٤ماظشّٕط,مصودؿؼؾقّ٦ام
أنؿب مصبّ٨ءماظشّٕطمسؾّ٧ماِّصّ٢ماظّٔيمؼلؿقؼّ٥معّ٤مظػّٜماالدؿؼؾولموععـوه,موصبّ٨ءماىّٖاءمسؾّ٧م
ظػّٜماٌض,ّ٨موػّ٦مأحّ٠مبوالدؿؼؾولمظػظًوموععــب,)6())ّ٧موإظبمػّٔاماٌعـّ٧مذػىماظّٕضّ٨مأؼضـبو()7م.
ممممممممإنمب مضصّٕ ماظشّٕط مسؾ ّ٧ماالدؿؼؾول متـؼض ّ٥مطـّٕة ماظشّ٦اػّٓ ماظؼّٕآغقي ماظيت مجوء مبفو مصعّ٢م
اظشّٕطمعوضقـبو مبالمتلوؼّ٢مأومتؼّٓؼّٕ(,)8موايولمتـطؾّ٠مسؾّ٧مجّ٦ابماظشّٕطمإذمجوءمعوضقـبومظػظًوم
وععــبّ٧مبالمتلوؼّ٢مؼبمطـريمعّ٤ماظـصّ٦صماظؼّٕآغقي,موإذامطونماظّٕضّ٨مضّٓمجّٖممبعّٓمموضّ٦عمجّ٦ابم
اظشّٕطمعوضقـبومؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ)9(ّ٣م;ممصننقبماظشقّْمربؿّٓمسؾّٓماًوظّ٠مسضقؿيمضّٓمأحصّ٧مأطـّٕمعّ٤م
عّ٤مذوػّٓمضّٕآغّ٨مسؾّ٧ممتؾّ١ماٌللظي(,)19ممعّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥متعوظب:مﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ػدّ٦رةمايٍؼ م,موضّ٦ظّ٥متعوظب ﭽ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ ػدّ٦رةماظؿّ٦بي معّ٤م
)ًُ (1ىٍش  :جىلُذ امللاـذ. 1278/3:
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ. 481/2:
)ًُ (3ىٍش َ :مْ الهىامْ. 551/2:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت  , 1586/3:واللمدت في ؼشح امللحت. 773/2:
)ًُ (5ىٍش  :هخاب الجمل في الىدى ,الضظاجي ,جذِ :لي جىفُم الحمذ ,212:وهخاب مّاوي الحشوف ,الشماوي ,جذ :د.
ِبذ الفخاح بظماُِل ؼلبي , 74:والخبفشة والخزهشة , 414/1:وؼشح ظمل الضظاجي ابً خشوف ,جدلُم ودساظت:
ظلىي مدمذ ِمش , 878/2:والخىوئت , 51 :وؼشح الشض ي ِلى اليافُت ,98/4:وؼشح ابً ِلُل.33/4:
) (6املشججل في ؼشح الجمل  ,جدلُم ودساظتِ :لي خُذس . 228:
)ًُ (7ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 89/4:
)ًُ (8ىٍش  :مّاوي الىدى . 54/4:
)ًُ (9ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 89/4:
)ًُ (18ىٍش  :دساظاث لظلىب اللشآن . 218-281/3/1:
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اآلؼي49:ؼ ,موممو مؼعضؾبّٓ مذقّ٦ع مػّٔا ماالدؿعؿول مؼب ماٌّ٦روث ماظؾغّ٦ي ماظػصقّّ موروده مؼب ماظلـيم
اظـؾّ٦ؼيماٌطفمبّٕةمأؼضـبومعّ٤مذظّ١مضّ٦لماظـيبىبمربؿّٓلبم(((:)عّ٤مؼؼُّ٣ؿبمظقؾيماظؼّٓر,مإميوغـبومواحؿلوبـبو,م
شُػّٕمظ ّ٥معومتؼّٓمبممعّ٤مذغؾ,)1())ّ٥موعـّ٥معومرويمسّ٤ماظلقّٓةمسوئشيمؼبماًؾقػيمأبّ٨مبؽّٕ,مإذم
ضوظًم((:مإغّ٥مرجّ٢فبمأدق,ّٟمعؿّ٧مؼؼّ٣ؿبمعؼوعّ١مرق))(.)2م م
ممممممممموٕمؼّٕتِّٚمأشؾىماٌػلّٕؼّ٤مزوػّٕماظـصّ٦صماظؼّٕآغقيماظشّ٦اػّٓمسؾّ٧متؾّ١ماٌللظيمصقووظّ٦ام
تلوؼؾفو ممبو مؼـلف ّ٣مع ّٝمعو مضّٕروا ,مصّٔػؾّ٦ا مإظب مأ مبن مأٌّطّ٦ر مظقّٗ مجّ٦ابـبو مب ّ٢مػ ّ٦مدظقّ٢فب مسؾّ٧م
اىّ٦اب,مواىّ٦ابمربّٔوف(,)3وطونمعّ٤معبؾيماظؿعؾقالتمتؾّ١مأنمبم(إنؿب)ماظشّٕرقيمإذامجّٖعًم
صبىمأنؿبمؼظفّٕمأثّٕػومؼبماىّٖممؼبمصعؾَّ٨ماظشّٕطمواىّ٦ابمالمؼبمصعّ٢ماظشّٕطمصؼّٛم;مِّنمؼبمذظّ١م
تّٕاجعـبومسؿوماسؿّٖعّ٦ه()4م.مم م
مممممممممممسؾ ّ٧مأنمب ماظشقّْ ماظطّ٦د(ّ٨ت469:ػـ) مع ّ٤ماٌػلّٕؼ ّ٤مأصفّ٣ؾب مممو مذطّٕه ماظؼّ٦ل مجبّ٦ازم
ذظّ١ماظرتطقى ,مصؼّٓ مصلقبّٕ م مضّ٦ظّ٥متعوظب :ﭽ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ مبؼّ٦ظ((:ّ٥ضّٓمصعّ٢مآمبّ٥ماظـصّٕم
حنيمأخّٕجّ٥ماظؽػّورمعّ٤معؽي))( ,)5موواصؼّ٥ماظطربد(ّ٨ت548:ػـ)مسؾ ّ٧مػّٔاماٌعـ ,)6(ّ٧مصفؿوم
حبلىمػّٔامالمميـعونمعّ٤موضّ٦عمجّ٦ابماظشّٕطمعوضقـبو .م
ممممممممممموإذامطونمضّ٦ظّ٥مسّٖموج:ّ٢م((صؼّٓمغصّٕه))مضبؿؿّ٢ماظؿلوؼّ٢مواظؿؼّٓؼّٕمصؿومضّ٦لماٌػلّٕؼّ٤م
بؼّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ػدّ٦رةمايٍؼ ,مصفّ٦ابم
اظشّٕطمعوضٍ مظػظًوموععــبّ٧موالمضبؿؿّ٢ماظؿلوؼّ٢مواظؿؼّٓؼّٕمبوٌلؿؼؾّ٢مظّ٦جّ٦دمضّٕائّ٤مظػظقيموععـّ٦ؼيم
متـ ّٝمذظ ,ّ١مظؽ ّ٤مع ّٝمطّ٢ىب مػّٔا منّٓ معبؾيً مع ّ٤ماٌػلّٕؼ ّ٤مضّٓ مأخضعّ٦ا ماآلؼي مإظب معو مضّٕقبرهم
اظـقّ٦ؼّ٦ن(,)7مسؾّ٧مأنمب موضّ٦حفو مؼبمدالظيمجّ٦ابماظشّٕطمصقفومسؾّ٧ماٌضّ٨مظػظًوموععــبّ٧مرمبوم
) (1صحُذ البخاسي. )35( 16/1:
) (2املفذس هفعه .)3384( 149/4:
)ًُ (3ىٍش  :الىؽاف , 272/2:ومذاسن الخجزًل , 688/1 :والبدش املدُي  , 428/5 :والذس املفىن  , 51/6 :والخفعحر
والخفعحر الفافي ,الفُن الياؼاوي,جذ:الؽُخ خعحن لاِلمي , 344/2 :وفخذ اللذًش , 413/2 :ولامشل في جفعحر
هخاب هللا املجزٌ ,هاـش مياسم  56 /6:ـ ـ. 57
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 157/8:
) (5الخبُان في جفعحر اللشآن,جذ :ؤخمذ كفحر الّاملي . 221/5:
)ًُ (6ىٍش  :مجمْ البُان . 57/5:
)ً (7ىٍش :البدش املدُي  , 685/2:والذس املفىن  , 686/2:واللباب في ِلىم الىخاب. 419/4:
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عـ ّٝماظّٖزبشّٕيمعّ٤مضؾؾفّ٣معّ٤ماظؿعؼقىمسؾقفوموتلوؼؾفومطؿومصعّ٢مؼبمغظرياتفو,ممإذمضولمؼبم
ععـوػو((:ؼؼّ٦لمظّٕدّ٦ظّ٥م( )متلؾقيمظ:ّ٥مظلًؽب مبلوحّٓيمؼبماظؿؽّٔؼى,مصؼّٓمطّٔمببؽب ماظّٕدّ٢ؽب مضؾؾّ١م
أضّ٦اعؾبف)1())ّ٣م .م
مممممممممأعومعّ٦ضّٟماظـقّ٦ؼنيمعّ٤مضّ٦لماظـيبىبمربؿّٓلبم()مربّ٢ىبماظشوػّٓمصننمضضقيمادقبسوءمرواؼؿّ٥م
()2م م .م

بوٌعـّ٧محوضّٕةمؼبمعلّ٦شوتفّ٣مظؾؿـّٝمأوماظؿضعق. ّٟ

ممممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمػّٔهماٌللظيمؼبماظؽالمماظعؽبؾَّ٦يماٌؾورؽبكمضّ٦ظّ٥م()موضّٓمادؿشورهماًؾقػيم
سؿّٕمبّ٤ماًطوبمؼبمإًّوج مإظبمشّٖوماظّٕنبوممبـػلكب:ّ٥م(( م َوإِنِم َتؽُنِماألُخرى مطُـِتَم ِردِءّا مظؾـٖاسِ
َوعَـَا َبةًمٔظ ْؾؿُلِٔؾ ٔؿنيَ))()3م .م
ممممممممطالعؾبّ٥م()مغصققيمظؾكؾقػيمسؿّٕمبّ٤ماًطوب()مبعّٓمأ ِنمادؿشورهمظؾكّٕوجمإظبمشّٖوم
اظّٕوم,موٌومطونمػّٓفؾب ماإلعوممحػ َّٜماِّعيمعّ٤ماٌكورّٕمواظشّٕورمجوءتمغصققؿّ٥مظؿقؼقّ٠مػّٔام
اهلّٓف,مصؼّٓمأذورمسؾّ٧ماًؾقػيمسؿّٕمأنؿب مؼؾبّٕدّ٢ؽب مذكصـبومشريهمإلدارةمايّٕبمخّ٦صًومسؾّ٧ماِّعيم
بعّٓ مذػوبمضوئّٓػو موؼب مذظ ّ١معؽلؾون; مإعو ماظـصّٕ موػ ّ٦مإٌّوَ ّ٧مأومحػ ّٜماظؾالد مع ّ٤ماًطّٕ,م
وادؿـودـبا مإظبمػّٔاماٌعـّ٧مطونمورودمجّ٦ابماظشّٕطمعوضقـبومؼبمربؾخمل ;ّ٥مِّن ماإلعوممأرادمبقونمأنمبم
اظـصّٕمإنؿب مهؼّّ٠مسؾّ٧مؼّٓمضوئّٓمطُّٟءمشريماًؾقػيمسؿّٕمصػّ٨مذظّ١مبؼوءماًؾقػيمسؾّ٧موجّ٦دهم
اظلوبّ٠موبؼوءماٌلؾؿنيمسؾّ٧معؽوغؿفّ٣مؼبمحص ّ٤محصنيمبّ٦جّ٦دماًؾقػي ,موالمذّ١مؼبمأنمب مػّٔام
ععـّ٧مؼّٓلمسؾّ٧ماٌض,)4(ّ٨مسؾّ٧مأنمب مؼبمػّٔاماظّ٦جّ٦دماظلوبّ٠مصوئّٓةً مؼبمأعّٕمعلؿؼؾؾّ٨مػّ٦محػّٜم
اُِّعيمعّ٤ماٌؽورهمواظشّٕور,موبفّٔامدلمب ماظػعّ٢م(طـً)مسؾّ٧مععـنيمػؿوماٌضّ٨مواٌلؿؼؾ ,ّ٢موالم
ذّ١مؼبمأنقبماإلعوممظّ٦مضول:م((إنمتؽّ٤ؿبماُِّخّٕىمتؽّ٤مردءـبا))...مصن مبنمذظّ١مؼّٓلنبمسؾّ٧ماٌلؿؼؾّ٢مظؽّ٤م
المؼعطّ٨مدالظيماٌض;ّ٨مِّنماٌعـّ٧مسؾّ٧مػّٔامؼؽّ٦نماًؾقػيمسؿّٕ مإمنو مأُرؼّٓؽب مظّ٥مأنؿب مؼصؾّّؽب مسّ٦غـبوم
ظألُعيمعّ٤مدونمعـصىمدوبّ٠مظ,ّ٥مظؽّ٤ماظّ٦زقػيماظلوبؼيمظّ٥متلؿؾّٖمماظؿعؾريمبوظػعّ٢ماٌوض.ّ٨ممممممم م

) (1الىؽاف 161/3:
)ًُ (2ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ481/2:
) (3ؼشح (املّتزلي)  .296/8:الشدء :املّحن  ,والجمْ :سدوء ً .ىٍش  :هخاب الّحن( 67/8:سدؤ).
)ًُ (4ىٍش  :في ٌالٌ ههج البالٔت , 282/2:وؼشح (املىظىي) 397/2:

الباب الشاوي...........................................

116

ما خمله ؤٔلب الىدىٍحن ِلى المشوسة الؽّشٍت ووسد في هالم إلامام

مممممممواظظوػّٕ مأغمبّ٥مالمدؾىمؼّٓسّ٦مػمالءماظـقّ٦ؼني مإظبمرصّٚمػّٔهماظـصّ٦صماظػصققيمدّ٦ىم
ادكبقبسوءمارّّٕادماظؼّ٦اسّٓمأوماالحؿؽوم مإظبماظؼقوسمبالمعلِّ٦قبغ,موطونمسؾقفّ٣مأنؿب مؼؼؾؾّ٦امػّٔهماظـصّ٦صم
بالمتلوؼّ٢مأومتؼّٓؼّٕم,مصؿّ٤مشريماٌؿؽّ٤ماظّٔػوبمإظبمتلوؼّ٢متؾّ١ماظـصّ٦صماظؽـريةمأومتؼّٓؼّٕػوم;م
والدقؿو مأنمب متؼّٓؼّٕ مبعضفو مضّٓ مؼؾبػؼّٓ ماظـصّ٦صؽب مصصوحؿفو موبالشؿفو ,مصضؾًو مس ّ٤مأنقب مؼب مبعضفوم
ؼؿعّٔمبرماظؿلوؼ ّ٢مأوماظؿؼّٓؼّٕ;مظّٔام مطونماالجّٓرمبوظـقّ٦ؼني ماالحؿؽوم مإظبمعوم ؾبدؿكبّٝؽب مواظّٕطّ٦نمإظق;ّ٥م
ِّنمب ماظلؿوع مأص ّ٢مع ّ٤مأُصّ٦ل ماظـق ّ٦ماظعّٕب ّ٨موػ ّ٦معؼّٓمبم مسؾ ّ٧ماظؼقوس موالدقؿو مإذا مخوظ ّٟمػّٔام
()1
اظؼقوسمعومجوءمسّ٤ماظعّٕب  .م

ممممممممإنمبمطـّٕةماظشّ٦اػّٓماظــّٕؼيمعّ٤ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣موطالمماظـيبمربؿّٓم()موطالمماإلعوممسؾّ٨م
( )ماٌمؼىبّٓةمهلّٔاماظـؿّٛمطوصقيمظرتجقّّمورودهمؼبماظلعيمواالخؿقورمالمؼبماظضّٕورةماظشعّٕؼيم,م
وػ ّ٦معّٔػىماظػّٕاء,مصؼولمؼبمتػلريهمظؼّ٦ظّ٥متعوظب:ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭼ م(دّ٦رةماظشعّٕاء) :م((ضولم"صظؾً" موٕمؼؼّ٢م"صؿظؾ "ّ٢مطؿومضولم(غـّٖل)موذظّ١مصّ٦اب:م
أنمتعطّٟمسؾّ٧مذبّٖومماىّٖاءمبـ"صَعؽبّ٢ؽب";مِّنماىّٖاءمؼصؾّّمؼبمعّ٦ضّٝم"صعّ٢مؼػع,"ّ٢موصّ٧م
عّ٦ضّٝم"ؼػعّ٢مصع,"ّ٢مأالمتّٕىمأغّ١متؼّ٦ل:مإنؿب مزرتينمزرتّ١موإنؿب متّٖرغّ٨مأزركمواٌعـّ٧مواحّٓ.م
صؾّٔظّ١مصؾّّمضّ٦ظّ٥م"صظؾً"معّٕدودةمسؾّ٧م"ؼػع)2())"ّ٢م.
وضّٓ مأخّٔ مبّٕأي ماظػّٕاء مػّٔا معبؾيٌ مع ّ٤ماظـقّ٦ؼني ,معـف ّ٣ماٌربد( ,)3موسؾّٓ ماظؼوػّٕم
اىّٕجوغ ,)4(ّ٨موتؾـقبوه ماب ّ٤معوظ ّ١مصؾل ّٛماظؼّ٦ل مصق ّ٥مبعّٓ مأنِ مادؿّٓلمب مظ ّ٥مبشّ٦اػّٓ مع ّ٤مايّٓؼٌم
اظـؾّ٦يماظشّٕؼ,)5(ّٟمثّ٣مسضّٓهمبوظؼقوسمأؼضـبو,مصؼول:م((ماٌضورعمبعّٓمأداةماظشّٕطمشريمعصّٕوفم
ضّٝؽب مظ,ّ٥مإذمػّ٦مبوقٍ مسؾّ٧ماالدؿؼؾول,مواٌوضّ٨مبعّٓػومعصّٕوفمسؿقبوموضّٝمظ;ّ٥مإذمػّ٦م
سؿقبوموؾب كب
عوض ّ٨ماظؾػّٜمعلؿؼؾّ٢ماٌعـ,ّ٧مصفّ٦مذومتغققبّٕمؼبماظؾػّٜمدونماٌعـ,ّ٧مسؾّ٧متؼّٓؼّٕمطّ٦غّ٥مؼبماِّصّ٢م
)ًُ (1ىٍش  :الىخاب  , 414/1:والخفائق 125/1:ـ ـ . 126
) (2مّاوي اللشآن(الفشاء)  , 276/2:مشدودة ؤي مّىىفت ً ,ىٍش :املفىلح الىدىي وؽإجه وجىىسٍ ختى ؤواخش اللشن
الشالض الهجشيِ ,ىك خمذ اللىصي  163 :ـ ـ ـ . 164
)ًُ (3ىٍش :امللخمب. 59/2:
)ًُ (4ىٍش  :هخاب امللخفذ . 1182/2:
)ًُ (5ىٍش  :ؼشح اليافُت الؽافُت , 1586/3:وؼىاَذ الخىلُذ , 67:وؼشح ِمذة الحافَ وِذة الالفَ ,جذ:
ِذهان ِبذ الشخمً الذوسي , 372/1:والاظخلشاء الىاكق. 471 :
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عضورسـبومصّٕدقبتّ٥ماِّداةمعوضّ٨ماظؾػّٜموٕمتغريمععـوهموػّٔامعّٔػىماٌربد,مأومػّ٦مذومتغريمؼبماٌعـّ٧م
دونماظؾػّٜمسؾّ٧متؼّٓؼّٕمطّ٦غّ٥مؼبماِّصّ٢معوضّ٨ماظؾػّٜمواٌعـّ٧مصغقمبّٕتماِّداةمععـوهمدونمظػظّ٥م
وػّٔامػّ٦مأٌّػىماٌكؿور ,موإذا مطونمذامتغريممصوظؿلخّٕمأَوظب مبّ٥معّ٤ماظؿؼّٓقبمم;ِّنمب متغقريماالواخّٕم
أطـّٕمعّ٤متغقريماالوائ .)1())ّ٢م
مممممممممموضّٓماخؿورمعّٔػىؽب ماظػّٕاءمؼبمإجوزتّ٥مػّٔاماظـؿّٛمسّٓدفب معّ٤ماظـقّ٦ؼنيمإالمأغمبفّ٣مموصػّ٦هم
بوظؼؾيمأوماظـّٓرةم(,)2مأوماظضع,)3(ّٟموػّ٨مأحؽوممتؾّٓومعؿلّٕقبسي موزبوظػيمٌومسؾقّ٥ماالدؿعؿولم
اظؾغّ٦يماظّ٦اردمؼبماظلمبعيمواالخؿقورمبؽـّٕة,مإذمجوءمػّٔاماظـؿ ّٛمبؽـّٕةمطؿومذفّٓمبّٔظّ١ماظؼّٕآنم
اظؽّٕؼ ّ٣موايّٓؼٌ ماظـؾّ٦ي ماظشّٕؼ ,ّٟموع ّ٤مأج ّ٢مػّٔا مرجمبّّ معّٔػىؽب ماظػّٕاء ماظشقّْؾب معصطػّ٧م
اظغالؼقينمواُِّدؿوذمسؾوسمحلّ٤معّ٤ماحملّٓثنيم(.)4م م
ممممممممممموادؿـودـبامإظبمعومتؼّٓمبممميؽّ٤مصّ٦غماظؼوسّٓةمبوآلت:ّ٨مجيوزميفماظلٖعةمواالخؿقارموضوعم
اظشرطمعضارسّامجمزوعّامواجلوابمعاضقّامظورودهميفمغفجماظؾالشة مصضؾًامسنماظلـةماظـؾوؼةم
اظشرؼػة .م
م
م
م
ْ

ادلسألت الثبلثت :جٌاس ًقٌع اجلٌاة للشزط ًإى تقدم القسن عليو:

) (1ؼىاَذ الخىلُذ78-69:
ّ
)ًُ (2ىٍش  :هخاب مّاوي الحشوف  ,الشماوي ,جذ :دِ .بذ الفخاح بظماُِل ؼلبي , 74:والخبفشة والخزهشة. 414/1:
والخىوئت , 151:وؼشح ابً ِلُل. 33/4:
)ًُ (3ىٍش  :هخاب الجمل (الضظاجي) , 212:وؼشح ظمل الضظاجي (ابً خشوف) , 878/2:وؼشح الشض ي ِلى
اليافُت. 98/4:
)ًُ (4ىٍش  :ظامْ الذسوط الّشبُت , 288/2:والىدى الىافي . 473/4:
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عّ٤ماًصوئّٙماُِّدؾّ٦بقيمؼبماظؼَلؽبّ٣مطـّٕةماضرتاغّ٥مبلُدؾّ٦بماظشّٕطمسؾّ٧مسبّ٦معؿّ٦الٍمؼبم
طالمماظعّٕبمغظؿـبوموغـّٕـبا,ممصننؿب ماجؿؿعومؼبمتّٕطقىمواحّٓمصننمبماظـوبًمظّٓىماظـقّ٦ؼنيمأنمؼؽّ٦نم
اىّ٦ابمظؾلوبّ٠معـفؿوموؼؽّ٦نمجّ٦ابماظـوغّ٨مربّٔوصًومظّٓالظيماِّولمسؾقّ٥م,مصننؿبمتؼّٓمماظؼلّ٣م
طونماىّ٦ابؾبمظّ٥مظؿؼّٓقبع,ّ٥مضولمدقؾّ٦ؼّ٥مؼب:م((مبوبماىّٖاءمإذامطونماظؼلّ٣مؼبمأوظّ٥موذظّ١مضّ٦ظ:ّ١م
وآمإنؿب مأتقؿينمالمأصع,ّ٢مالمؼؽّ٦نمإالمععؿؿّٓةمسؾقّ٥ماظقؿني.مأالمتّٕىمأغّ١مظّ٦مضؾً:موآمإنم
تلتينمآتّ١مٕمصبّٖموظّ٦مضؾً :موآمعّ٤مؼلتينمآتّ٥مطونمربوظًو,مواظقؿنيمالمتؽّ٦نمظغّ٦ـبامطالم
واِّظ ;ّٟمِّن ماظقؿني مآلخّٕ ماظؽالم موعو مبقـفؿو مال مميـ ّٝماآلخّٕ مأن مؼؽّ٦ن مسؾ ّ٧ماظقؿني))(;)1م
وتعؾقّ٢مػّٔامأنمبماظؽالممضّٓمبؾبينمسؾقّ٥معّ٤مأولمعّٕة,موالمصبّ٦زمجعّ٢ماىّ٦ابمظؾشّٕطمإذامتلخّٕ;م
ِّنمب م((اٌؿؼّٓقبم مؼؽّ٦ن ماظؽالم معؾـقـبو مسؾق ,ّ٥مصنذا مضؾً :موآ مإنؿب مزرتين مِّطّٕعـ ,ّ١مصؼّٓ مبـقًم
اظؽالممسؾّ٧ماظؼل,ّ٣موطونماظشّٕطمعؼقىبّٓـبامظ,ّ٥موإنؿب مضؾً:مإنؿب مزرتينموآماطّٕعّ١مطـًمبـقًم
اظؽالممسؾّ٧ماظشّٕطموجعؾًماظؼلّ٣مععرتضـبوم))()2م .م
ممممممموممومؼمطّّٓممتلقبّ١ماظـقّ٦ؼنيمبفّٔاماظّٕأي مأمبغفّ٣ماذرترّ٦اموجّ٦دم(اظالم)مزوػّٕةً مأومعضؿّٕةًم
تلطقّٓـبامسؾّ٧مأنقبماىّ٦ابمظؾؼل,ّ٣مضولمدقؾّ٦ؼ((:ّ٥مصؾّ٦مضؾً:إنؿبمأتقؿينمُِّطّٕعـمب,ّ١موإنؿبمٕمتلتينم
ِّشؿـقب,ّ١مجوزمِّغّ٥مؼبمععـ :ّ٧مظؽّ٤مأتقؿينمُِّطّٕعـمبّ١موظؽّ٤مٕمتلتينمِّشؿـ,ّ١موالمبّٓمعّ٤مػّٔهم
"اظالم" معضؿّٕة مأو معظفّٕةمِّغفو مظؾقؿني ,مطلغّ١مضؾً :موآ مظؽ ّ٤مأتقؿين مُِّطّٕعـ ,)3())ّ١مػّٔام
صقؿو مإذا مٕ مؼؿؼّٓمبعفو معو مؼؿطؾى مخربـبا ,مصننؿب متؼّٓمبعفو معو مضبؿوج مإظب ماًرب مطوٌؾؿّٓإ مواظـودّْم
صؽالػؿومضبؿوج مإظبمخربمأو مإظبمعومؼلّٓنب معلّٓمب ماًربمصالمؼؾبـظّٕمحقـؽّٔ مإظبماظلوبّ٠معـفؿو ,مإمنوم
ؼؽّ٦نماىّ٦ابمظؾشّٕطمعطؾؼًومدّ٦اءمأتؼّٓمبمماظشّٕطمأممتلخمبّٕ( .)4م
مممممموضّٓمدورمسؾّ٧معّٔػىمدقؾّ٦ؼّ٥مؼبمػّٔهماٌللظي معبّٝفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيمعـفّ٣ماٌربد(,)5موأبّ٦م
سؾّ٨ماظػورد)1(ّ٨م .م
) (1الىخاب . 84/3:
) (2مّاوي الىدى . 181-188/4:
) (3الىخاب 65/3 :ـ ـُ , 66وٍىٍش  :لاظالُب إلاوؽائُت في الىدى. 178:
)ًُ (4ىٍش  :الىخاب  , 84/3:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 459/4:وخاؼُت الخمشي  ,126/2:ومّاوي الىدى 4:
. 188/
)ًُ (5ىٍش  :امللخمب. 68/2:
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مممممممممموظؾّٖزبشّٕيمرأؼونمؼبمتؾّ١ماٌللظيمواصّ٠مؼبمأحّٓػؿومدقؾّ٦ؼ,ّ٥مجوءمذظّ١متعؼقؾـبومسؾّ٧م
ضّ٦ظَّ٥متعوظب:ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼػدّ٦رةم

اٌوئّٓةؼ ,مصؼول:م(( مصننمضؾًٕ:ؽبمجوءماظشّٕطمبؾػّٜماظػعّ٢مواىّٖاءمبؾػّٜمادّ٣ماظػوس ّ٢موػّ٦مضّ٦ظ:ّ٥م
ؽبلطًْؽب )...م(عو مأَغؽبو مبكبؾو كبدّٛلب) م؟ مضؾً :مظقػقّٓ مأغمب ّ٥مال مؼػع ّ٢معو مؼؽؿلى مب ّ٥مػّٔا ماظّ٦صّٟم
( َظ كبؽّ٤ؿب مب ؽب
اظشـق.)2())ّٝم م
ممممممممصوظّٖزبشّٕيمسؾّ٧موصّ٠ممػّٔاماظـّٙمأجوزموضّ٦عم(عومأغومبؾود)ّٛمجّ٦ابـبومظؾشّٕطمسؾّ٧ماظّٕشّ٣م
عّ٤متؼّٓقبمماظؼلّ٣مسؾق,ّ٥موأ مبؼّٓمعّٔػىؽب مدقؾّ٦ؼ ّ٥مأؼضـبومابّ٤ؾب مؼعقّ٘(,)3موابّ٤مسصػّ٦ر( ,)4موأبّ٦محقونم
االغّٓظل,)5(ّ٨موآخّٕون()6م .م
مممممممممسؾّ٧مأنمبمعومضّٕمبرهمأشؾىماظـقّ٦ؼنيمدبّٕضّ٥ماظؽـريمعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظشعّٕؼيماظيتمجوءمصقفوم
إسطوء ماىّ٦اب مظؾشّٕط مبوظّٕش ّ٣مع ّ٤متؼّٓقبم ماظؼل ّ٣مسؾق ّ٥مإنؿب مٕ مؼؿؼّٓمبم مذو مخرب ,معـفو مضّ٦لم
اِّسش(ّ٧عقؿّ٦نمبّ٤مضقّٗ)()7م:ممػعّ٤ماظؾلقّٛؼ م
مممممممممممممممظؽنِمعُـٔقتَمبٔـامسنمشٔبِّمععرطةٕمممممالمتُؾػٔـامسنمدعاءٔماظؼوممغـؿػلُ م
ممممممصفوءماظػعّ٢م(تؾػكبـو)مذبّٖوعـبو;مِّغمبّ٥مجّ٦ابفبمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓقبمماظؼلّ٣مسؾق,ّ٥موعـؾّ٥مأؼضـبومضّ٦لم
ؽبعٍّ٤م(سّ٤ماظعّٕب)م(:)8ممػعّ٤ماظطّ٦ؼّ٢ؼ م
اظؼودّ٣مبّ٤مع ؿب
حؾَػْتُمظهمإِنِمتُ ِدظٔجِماظؾَّقِلَمالم َؼزَلِممممممَأعَاعكَمبقتْمعٔنِمبُقوتٔيمدائٔرُ م
َ
ممممممصفّٖمؽب ماظشوسّٕؾب ماظػعّ٢ؽب م(ؼّٖل); مِّمبغّ٥موضّٝمجّ٦ابـبومظػعّ٢ماظشّٕطم(تّٓجل)سؾّ٧ماظّٕشّ٣مع ّ٤متؼّٓقبمم
صعّ٢ماظؼلّ٣م(حؾػً)مسؾقّ٥م .م
)ًُ (1ىٍش  :الخّلُلت . 197/2:
) (2الىؽاف  625/1 :ـ ـُ , 626وٍىٍش  :جىلُذ امللاـذ . 1298/3:
)ًُ (3ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 22/9:
)ًُ (4ىٍش  :امللشب. 288/1:
)ًُ (5ىٍش  :البدش املدُي . 238-229/4:
)ًُ (6ىٍش  :املعاِذ  , 176/3:وخاؼُت الفبان , 174/1 :وخاؼُت الخمشي . 126/2:
)ًُ (7ىٍش  :مّاوي اللشآن (الفشاء)  , 68 /1:والصحاح ( 1833/5:هفل) ولعان الّشب( 672/11:هفل)  ,وخضاهت
لادب , 358/11:والبِذ في دًىاهه  63:وفُه( :لم جلفىا) بذٌ (ال جلفىا)  ,وما ُ
ؤزبخه َى لاؼُْ ِىذ ِلماء الّشبُت .
)ًُ (8ىٍش  :مّاوي اللشآن (الفشاء) 68/1:ـ ـ, 69وخضاهت لادب , 332/11:وَى بال وعبت فيهما(( .الذلج :ظحر اللُل))
معجم ملاًِغ اللٕت( 294/2 :دلج).
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ممممموطونماظػّٕقباءمادؿشفّٓؽب مبعّٓدمعّ٤ماظـصّ٦صماظؼّٕآغقي موضّٕرمادؿـودـبامهلومجّ٦از مإسطوءماىّ٦ابم
ظؾشّٕطموإنؿبمتؼّٓمبمماظؼلّ٣مسؾقّ٥محوعؾًومجّ٦ابؽبماظشّٕطمسؾّ٧مجّ٦ابماظؼلّ٣مبلؾىمايّٕفماظّٔيم
ؼلؾ ّ٠ماىّ٦اب ,مصؼول((:الم ماظقؿني; مطون معّ٦ضعفو مؼب مآخّٕ ماظؽالم ,مصؾؿقبو مصورت مؼب مأوظّ٥م
ُؼقًممبومؼؾْؼَّ٧مبّ٥ماظقؿني,موإنؿب مأزفّٕتماظػعّ٢مبعّٓػومسؾّ٧م"ؼػع "ّ٢مجوزم
ؾب
صورتمطوظقؿني,مصؾ
ذظّ١موجّٖعؿ;ّ٥مصؼؾً:مظؽّ٤متؼّ٣مالمؼؼّ٣مإظق,)1())ّ١موضّٓماحؿٍقبماظػّٕاءمبشّ٦اػّٓمأُخّٕ مسؾّ٧مإسطوءم
اىّ٦ابمظؾشّٕطمعّٝمتؼّٓقبمماظؼل,)2(ّ٣موضّٓمغؼّ٢مرأيمبماظػّٕاءمػّٔامضلّ٣فبمعّ٤ماظـقّ٦ؼني()3م .م
مممممممموضّٓمسؾَّّ٢ماظػّٕاءمإجوزتّ٥متؾّ١مبلنؿبمجعّ٢ؽبماظػعّ٢ؽبماجملّٖوممؼبمجّ٦ابماظشّٕطمسؾّ٧مإرادةم
تّ٦ػقبّ٣موجّ٦دمحّٕفم(اظالم),موظّ٦المتصّ٦رؾبهموجّ٦دمايّٕفماظلوبّ٠مظؾػعّ٢ماجملّٖوممظؽونماظػعّ٢م
ػّٔامعّٕصّ٦سـبومجّ٦ابـبومظؾؼل;ّ٣مِّغّ٥مممّّ٤مؼّ٦اصّ٠معّٔػىماىؿفّ٦رمؼبمجعؿبّ٢ماىّ٦ابمظؾؼل,ّ٣مظؽـقبّ٥م
ظقّٗ مسؾ ّ٧مدؾق ّ٢ماظّ٦جّ٦ب ,مصف ّ٦مؼّٕى مأغمب ّ٥مإذا متؼّٓمبم ماظؼل ّ٣مسـّٓ ماجؿؿوس ّ٥مع ّٝماظشّٕط مصورم
اىّ٦اب مظؾؼل ّ٣مصقؾبّٕصَ ,ّٝموؼؾبرتك مجّ٦اب ماظشّٕط مادؿغـوءـب مجبّ٦اب ماظؼل ,ّ٣مسؾ ّ٧مأنؿب مؼؽّ٦ن مصعّ٢م
اظشّٕطمبصقغيماٌوض .)4(ّ٨م
مممممممموتوبّٝماظػّٕاءؽبمؼبمإجوزتّ٥موضّ٦عماىّ٦ابمظؾشّٕطموإنمتؼّٓمبمماظؼلّ٣مسؾقّ٥مسّٓدفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيم
عـفّ٣مابّ٤معوظّ١ماظّٔيمضول((:وإنمأخّٕماظشّٕطمادؿؾبغينمؼبمأطـّٕماظؽالممسّ٤مجّ٦ابّ٥مجبّ٦ابماظؼلّ٣م
طؼّ٦ظ ّ٥متعوظب :م ؽبوأَضْلؽبؿؾبّ٦ا مبكبوظؾَّّ٥كب مجؽبفؿبّٓؽب مأَؼؿبؿؽبوغكبفِّ٣ؿب م َظ كبؽّ٤ؿب مأَعؽبّٕؿبتؽبفؾبّ٣ؿب مظَقؽبكؿبّٕؾبجؾب,ّ٤وال مميؿـ ّٝماالدؿغـوءم
جبّ٦ابماظشّٕطمعّٝمتلخقبّٕه))(,)5مواتػّ٠مععّ٥ماظشورحؾبمابّ٤ؾبمسؼقّ٢مصقؿّ٢ماٌللظيمسؾّ٧ماظؼؾي(,)6موإظبم
وإظبمػّٔامذػىماظشوريبمؼبمذّٕح,)7(ّ٥مإالمأغقبّ٥مغبّ٢ماٌللظيمسؾّ٧ماظضّٕورةمطؿومدقؿؾنيم .م

) (1مّاوي اللشآن(الفشاء)ُ , 66/1:وٍىٍش  :خضاهت لادب338/11:
) (2هٍش  :مّاوي اللشآن (الفشاء) 67/1:ـ ـ ـ. 69
)ًُ (3ىٍش  :جىلُذ امللاـذ  , 1298/3 :وخضاهت لادب , 341/11 :وخاؼُت الخمشي  , 126/2 :واملذاسط الىدىٍت
( ,ؼىقي لُف) 215 :
)ً (4ىٍش  :مّاوي اللشآن(الفشاء)  , 65/1:والجملت الؽشوُت . 256 :
) (5ؼشح اليافُت الؽافُتُ , 889/2:وٍىٍش  :اسحؽاف المشب  , 1783/4:والىق اللشآوي مً ظىسة الىىس ,مً
آلاًت. 53:
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح ابً ِلُل.45/4:
)ًُ (7ىٍش  :امللاـذ الؽافُت . 174/6:
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ممممممموضّٓمردقبمابّ٤ؾبمسصػّ٦رمػّٔامعؿؿلؽًومبكبؿومسؾقّ٥ماىؿفّ٦رمعّ٤مإسطوءماىّ٦ابمظؾؼل,ّ٣مصّٕأىم
أنمب مبع ّٚماالصعول مال مؼؾبّٕاد مبفو ماظؼل ّ٣مواإلغشوء مب ّ٢مؼؾبّٕاد معـفو ماإلخؾور ,موظّٔا مجؽبع ّ٢ماىّ٦ابم
صؼول:م((مصؾـكبّ٨ؽبماىّ٦ابمصقّ٥مسؾّ٧ماظشّٕطم;ِّنمبم"حؾػً"مٕمتؾبضؽب مبؿّ٤مععـّ٧ماظؼل,ّ٣مبّ٢م
ؾب
ظؾشّٕط,مم
ػّ٨مخربمرب .)1())ّٚم
ممممممموالمأدريمأمعؼصّٓمابّ٤مسصػّ٦ر معّ٤مػّٔامأنمبماظػعّ٢م(حؾػً)معػّٕقبشًومعّ٤مدالظيماظؼلّ٣مؼبم
ػّٔاماظؾقًمأممؼبمطّ٢ىبمعوموردمصقّ٥؟مِّنقبماظـوبًمؼبمظغيماظعّٕبمأنمبماظػعّ٢م(حؾ(()ّٟمأصؾّ٥ماظقؿنيم
اظّٔيمؼلخّٔمبعضفّ٣معّ٤مبعّٚمبفوماظعفّٓ,مثّ٣قبمسؾقبّٕمبّ٥مسّ٤مطّ٢ىبممينيم))(,)2مصفّ٦مصعّ٢فبمصّٕؼّّمؼبم
اظؼل,)3(ّ٣موهلّٔامالمأرىموجفـبومعّ٤ماظصقيمٌومذػىمإظقّ٥مابّ٤مسصػّ٦رمػفـو .م
مممممممموضّٓمغبّ٢مسبّ٦ؼّ٦نمآخّٕونمتؾّ١ماٌللظي مسؾ ّ٧ماظضّٕورةماظشعّٕؼي,معـف ّ٣مابّ٤ؾبمعوظّ١مؼبم
أحّٓمآرائ,ّ٥مإذمضول((:وضّٓمؼؾبلؿغـّ٧مجبّ٦ابماظشّٕطماٌؿلخىبّٕمسّ٤مجّ٦ابماظؼلّ٣ماٌؿؼّٓىبمموالمؼؽّ٦نم
ذظّ١ماالمضّٕورة))(,)4موأخّٔمبّ٥مماظّٕض,)5(ّ٨مواخؿورهماظشوريب(,)6موغلؾّ٥ماًضّٕيمإظبمعبفّ٦رم
عبفّ٦رماظـقّ٦ؼني(,)7مومسّٖاهمخوظّٓماِّزػّٕيمإظبمسؿّ٦مماظؾصّٕؼني()8م .م
مممممممموؼؾّٓومأنمبماِّرجّّمممومتؼّٓمبمممػّ٦ماىّ٦ازمعطؾؼًوموػّ٦معّٔػىماظػّٕقباءموعؿوبعق;ّ٥مإذماٌللظيم
ظقلً معؼؿصّٕة مسؾ ّ٧ماظشعّٕ مب ّ٢مػ ّ٨مواردة مؼب ماظــّٕ مواظشعّٕ( ,)9موممو مؼعضؾبّٓ مػّٔا ماظّ٦ج ّ٥مأنم
اظـقّ٦ؼنيمضّٓمرجمبقّ٦امأنمؼؽّ٦نماىّ٦ابمظؾشّٕطمدونماظؼلّ٣مإنمتؼّٓمبممذومخرب(,)19مظّٔامصوِّوظبم
االدؿغـوء مجبّ٦اب ماظشّٕط معطؾؼًو م(( مِّنمب متؼّٓؼّٕ مدؼّ٦ر ّ٥مزبّ٢فب ممبعـ ّ٧ماىؿؾي ماظيت مػ ّ٦معـفوم

) (1امللشب ُ , 288/1:وٍىٍش  :خضاهت لادب 342/11:
) (2مفشداث ؤلفاً اللشآن ,الشأب لاـفهاوي,جذ :ـفىان ِذهان( 252:خلف).
)ًُ (3ىٍش  :جمهُذ اللىاِذ . 3878/6 :
) (4ؼشح ِمذة الحافَ . 367/1:
)ًُ (5ىٍش :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 457/4:
)ًُ (6ىٍش :امللاـذ الؽافُت. 175/6:
)ًُ (7ىٍش :خاؼُت الخمشي. 126/2:
)ًُ (8ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ . 414/2:
)ً )9ىٍش  :الجملت الخبرًت في ههج البالٔت. 398:
)ًُ (18ىٍش  :الىخاب  , 84/3:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت, 459/4:وخاؼُت الخمشي , 126/2 :ومّاوي
الىدى.188/4:
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وتؼّٓؼّٕ مدؼّ٦ط ماظؼل ّ٣مشري مزب ;ّ٢مِّغمب ّ٥معلّ٦ق مجملّٕد ماظؿّ٦طقّٓ ,مواالدؿغـوء مس ّ٤ماظؿّ٦طقّٓم
دوئ,)1())ّٞموػّٔامعومأ َّطّٓهماظّٓطؿّ٦رمإبّٕاػقّ٣ماظلوعّٕائّ٨مأؼضـبو( .)2م
مممممممممموضّٓ موردتمأعـؾيمهلّٔهماٌللظيمؼب ماظؽالمماظعؾَّ٦يماٌؾورؽبكمؼبمأطـّٕمعّ٤معّ٦رّ٤م,معّ٤م
ذظ ّ١مضّ٦ظ ّ٥م( )مؼب معؼؿ ّ٢ماًؾقػي مسـؿون مب ّ٤مسػّون :م(( َصؾَؽٔنِ مطُـِتُ م َذرِؼؽَفُمِ مصٔقهٔ م َصنِنٖ مظَفُمِم
ظَـَصٔقؾَفُمِمعٔ ِـهُ،م َوظَؽٔنِمطَاغُوام َوظُوهُمدُوغي،م َصؿَاماظؿٖ ٔؾ َعةُم ِإالَّمسٔ ِـدَػُمِ))(.)3
ممممممممؼبماظشوػّٓماظعؽبؾَّ٦يمعّ٦ضعونماضرتنماظشّٕطمصقفؿومبوظؼل,ّ٣ماِّولمضّ٦ظ:ّ٥م(ظؽّ٤مطـً),م
صـ(اظالم) معّ٦رخملؽي مظؾؼل ,ّ٣موحبلى معو مؼّٕى مأشؾى ماظـقّ٦ؼني مصننؽبقب ماىّ٦اب مصبى مأنؿب مؼؽّ٦نم
ظؾؼل,ّ٣مظؽّ٤ماإلعوممجعّ٢ماىّ٦ابمظؾشّٕطمبّٓظقّ٢مأغقبّ٥معؼرتنمبـ(اظػوء)موػّ٨مممومتؾّٖممؼبمعـّ٢مػّٔام
اٌّ٦ض ;ّٝمإذ مػ ّ٦معمطَّّٓ مبـ(إنمب) ,مواٌّ٦ض ّٝماظـوغ ّ٨معـؾ ّ٥موػ ّ٦م( َوظَؽٔنِ مطَاغُوا م َوظُوهُ) ,مصؼّٓ ماضرتنم
جّ٦اب ّ٥مبـ(اظػوء) مأؼضـبو;مِّغقبّ٥معـػّ٨مبـ(عو),موػ ّ٨مممومؼؾبفوبمبفوماظشّٕطمالماظؼل,ّ٣موضّٓمجوءم
اظػعّ٢مبعّٓمأداةماظشّٕطمؼبمطالماٌّ٦ضعنيمعوضقـبومظػظًوموععــب,ّ٧موػّٔامعومؼمطّٓهماظـقّ٦ؼّ٦نم,مصؼّٓم
ضّٕقبروامأنؿب مؼؽّ٦نمصعّ٢ماظشّٕطمبصقغيماٌوضّ٨مسـّٓماجؿؿوعماظشّٕطمواظؼل,)4(ّ٣موإمنومجع ّ٢ماإلعومم
()ماظرتطقىمضوئؿـبومسؾّ٧ماظشّٕطم;مِّغّ٥مؼّٕؼّٓمبقونمبّٕاءتّ٥معّ٤معؼؿّ٢ماًؾقػيمسـؿونمبلُدؾّ٦بم
جؽبّٓؽبظّ٨مضوئّ٣مسؾّ٧مدؽبّٕؿبدمايفٍماظعؼؾقي,ماهلّٓف معّ٤مػّٔا موضّٝمضوبطي مظؽِّ٢قب مصعّ٢معشوب,ّ٥موػّ٦م
اُِّدؾّ٦بمغػلّ٥ماظّٔيمؼلؿعؿؾّ٥ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مؼبمدّ٦قماِّدظيمواظرباػنيماظعؼؾقي,مصويودثيماظيتم
ؼشري مإظقفو ماإلعوم مال مدبّٕج مس ّ٤ماحؿؿوظني مال مثوظٌ مهلؿو; مإعو مأنؿب مؼؽّ٦ن مدخّ٦هل ّ٣مؼب معؼؿّ٢م
سـؿونمبوظشّٕطيموإعومأنؿب مؼؽّ٦نمبوالدؿؼالل,موسؾّ٧مطالماظػّٕضنيمصوإلعوممبّٕيءموظقّٗمهلّ٣مأنؿبم
ؼطوظؾّ٦همبّٓممسـؿون,مأعومسؾّ٧ماالحؿؿولماِّولمصفّ٣مٕمؼؼّ٦ظّ٦امبلغفّ٣مذّٕطوءم;مِّنمبمذظّ١مؼلؿؾّٖمم
تلؾق ّ٣مأغػلف ّ٣مإظب مأوظقوء ماٌؼؿّ٦ل ,موٌّو مٕ مؼؽ ّ٤مذظ ّ١ماغؿػ ّ٧ماىّ٦اب مبوغؿػوء مذّٕر ,ّ٥موبؼّ٨م
) (1ؼشح اليافُت الؽافُتُ , 888/2:وٍىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 458/4:
)ً (2ىٍش :الخىىس اللٕىي الخاسٍخي . 148:
) (3ؼشح (املّتزلي)  , 383/1:الشواًت املىلىلت بةزباث الالم املىوئت باللعم في (لئن هىذ ؼشٍىهم) و( ولئن واهىا وله)
ً
ُ
اجبّذ الشواًت لاؼهش
وله) هي لاؼُْ ولاؼهش جذاوال بحن ؼشوح الىهج واهفشد ابً ؤبي الحذًذ بّذم بًشادَا  ,ولهزا
التي ؤوسدَا ِذد مً ؼشاح الىهجً ,ىٍش :منهاط البراِت(الشاوهذي) , 182/1 :وخذائم الحلائم , 228/1 :وؼشح
(البدشاوي) , 332/1 :وبهج الفبأت , 358/9 :ومنهاط البراِت(الخىئي) , 387/3 :وفي ٌالٌ ههج البالٔت,168/1:
وجىلُذ ههج البالٔت , 27/1 :وؼشح (املىظىي)  , 187/1 :ههج البالٔت(الفالح). 63 :
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 457/4:واسحؽاف المشب . 1783/4:
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احؿؿولمواحّٓموػّ٦معؾوذّٕتفّ٣مػّ٣مبوظؼؿ,ّ٢موهلّٔامؼؿعققب ّ٤مسؾقفّ٣مأنؿب مطبصقبّ٦امأغػلفّ٣مبوٌطوظؾيمالم
اإلعومم(,)موأنؿبمؼؿقؿمبؾّ٦امطّ٢مبماآلثورماٌرتتؾيمسؾّ٧معومضوعّ٦امب)1(ّ٥م.م م
ممممممماتقبضّّمممومتؼّٓمبممأنؽبقب مسّٕضمايودثيموعومصقفومعّ٤مإذؽوالتمواحؿؿوالتمؼؿطؾّىمسّٕضفوم
بلُدؾّ٦بلب مضوئ ٍّ٣مسؾ ّ٧ماظؿعؾق ّ٠ماظشّٕر .ّ٨مصؽّ٢نب ماحؿؿول مؼؿطؾى مبقون مسوضؾؿ ّ٥موعصريه موغؿقفؿ,ّ٥م
وػّٔامعومحّٓث,مإالمأنمب ماإلعوممابؿّٓأماظرتطقىمبوظؼلؽبّ٣موػّ٦متّ٦طقّٓ;مِّغمب )(ّ٥مطونمؼبمععّٕضم
اتفوم ,مواظؿّ٦طقّٓمإمنومؼؾبّٕاسّ٨محولماٌكورَى مطؿومععؾّ٦م,موبفّٔامؼؽّ٦نماظرتطقىماظشّٕرّ٨مطؾُّّ٥م
عمطَّّٓـبا مبوظؼل ,)2(ّ٣وػّ٦موجّ٥فب مؼؾعّٓغومعّ٤ماًّ٦ضمؼبمخالفماظـقّ٦ؼنيمؼعضؾبّٓمذظّ١معوموردمعّ٤م
ذّ٦اػّٓمصصققي .م
ممممموممومؼؾػًماظـظّٕمؼبمتعؾري ماإلعوممأنمب مصقّ٥متؼوبؾًو مدالظقـبومرائعـبومبنيمأُدؾّ٦بّ٨ماظشّٕطمواظؼلّ٣مم
إذمابؿّٓأماظرتطقىمبوظؿّ٦طقّٓمواظشّٕطموخؿؿّ٥مبوظشّٕطماٌمطَّّٓمأؼضـبو,مصوبؿؾبّٓئماٌّ٦ضّٝماِّولمبـ(ظؽ)ّ٤م
وػّ٦مذّٕطمعمطَّّٓمبوظؼلؽب,ّ٣موأُجقىؽبمبوظشّٕطماٌمطَّّٓمبـ(أنمب),مو(اظالم),موأعوماٌّ٦ضّٝماظـوغّ٨مصوبؿّٓأهم
بـ(ظؽ)ّ٤مأؼضـبوموخؿؿ ّ٥مبلُدؾّ٦بماظؼصّٕم(عو) ,مو(إال)موػّ٦مممومؼػقّٓماظؿّ٦طقّٓمأؼضـبو,مؼبمإذورة مإظبم
وثوضيمرأؼّ٥م()موطّٔبف .ّ٣م
ممممممممموعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظعؾَّ٦ؼيمأؼضـبومضّ٦ظّ٥م()مؼبمتّ٦بقّْمأصقوب:ّ٥م((م َوظَؽٔنِمَأعِفَلَماَظ َّؾهُماَظظَّاظٔمَم
خذُهُموَمػُوَم َظهُمبٔا ْظ ٔؿرِصَادٔ))( .)3م
َصؾَنِمؼَػُوتَمَأ ِ
م
مممممماإلعوم مؼب مععّٕض ماظؿفّٓؼّٓ مِّػ ّ٢ماظشوم مبلنمب مآ متعوظب مدقلخّٔػ ّ٣موأغ ّ٥مدؾقوغ ّ٥مهلّ٣م
بوٌّٕصود ,موظّٔا مال مؼؿصّ٦مبر مأحّٓ مأ مبن مآ مدؾقوغ ّ٥مؼؾبؿفؾف ّ٣مإظب مأج ّ٢مشري مربّٓمبد( ,)4مصوظؿعؾقّ٠م

)ًُ (1ىٍش  :منهاط البراِت (الخىئي)  , 318/3 :وؼشح (املىظىي) .189/1:
)ًُ )2ىٍش  :الجملت الؽشوُت  , 454 :و. 475
) (3ؼشح (املّتزلي)  , 78/7:وٍىٍش :ؤظلىب اللعم في ههج البالٔت (ِشك وبخفاء)  ,م.م .فالح سظىٌ خعحن ,
بدض ميؽىس في مجلت ؤَل البِذ ( )الّذد الشامً  ,خضٍضان 2889م . 238 :

)ً (4ىٍش  :ؼشح (البدشاوي) , 484/2:وجىلُذ ههج البالٔت. 118/2:

الباب الشاوي...........................................

114

ما خمله ؤٔلب الىدىٍحن ِلى المشوسة الؽّشٍت ووسد في هالم إلامام

اظشّٕر ّ٨مضوئ ّ٣مبني مرطـؽب ّ٨ماظرتطقى ماٌصّٓمبر مبوظؿّ٦طقّٓ مواٌكؿؿؽب ّ٣مب ّ٥مأؼضـبو ,مصفؿؾي ماظشّٕط م(ظؽّ٤م
أعف)ّ٢موجّ٦اب(ّ٥صؾّ٤مؼػّ٦ت)ماٌؼرتنمبـ(اظػوء) .م
مممممممممموعـؾّ٥مضّ٦ظّ٥م( )مؼبمبقونمذفوسؿ :ّ٥م(( موَاَظ َّؾهٔمظَوِمتَظَا َػرَتٔمَا ْظ َعرَبُمسَؾَىمضٔؿَاظٔيم َظؿَام
َوظَّقِتُمسَـِفَا))( .)1م
مممممممموعـؾّ٥مضّ٦ظ )(ّ٥مؼب محّٚىب مأصقوبّ٥مسؾّ٧ماظؼؿول:م((وَماَؼِمُماَظ َّؾهٔمظَؽٔنِم َص َررِتُمِمعٔنِمدَقِفٔم
خرَةٔ))(.)2ممم م
ج َؾةٔمالَمتَ ِل َؾؿُونَمعٔنِمدَقِفٔمَا ْآل ٔ
َا ْظعَا ٔ
مممممممممممموادؿـودـبامإظبمطّ٢قبمعومتؼّٓممشبؾّٙمإظبمغؿقفيمعػودػومأنقبمػّٔاماُِّدؾّ٦بمسّٕبّ٨مصصقّّم
واردمؼبماظؽالمماظعّٕبّ٨مذعِّٕهموغـّٕهمطـريـبامالمضؾقؾًوم,مهلّٔمصبىمتعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةمبوآلت:ّ٨ممجيوزم
ـمسـدماضرتانماظؼلممباظشرطمـموضوعماجلوابمظؾشرطميفماظلٖعةمواالخؿقارمخالصًامدلنمعـعهمأوم
ومسهمباظضرورةماظشعرؼةمظورودمذظكميفمغفجماظؾالشةم .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ادلسألت الزابعت :جٌاس ثبٌث (هين) (فن) عند اإلضبفت:

ذػى ماظـقّ٦ؼّ٦نمإظبمأنمب ماِّصّ٢مؼبماإلسّٕابمػّ٦مايّٕطوتمواظلؽّ٦نمصوظضؿيمظؾّٕص,ّٝم

واظػؿقيمظؾـصى ,مواظؽلّٕةمظؾفّٕ ,مواظلؽّ٦نمظؾفّٖم(,)1مإالمأغمبّ٥مؼؾبعّٓلمسّ٤مػّٔاماِّصّ٢مؼبمسّٓدم
) (1ؼشح (املّتزلي) , 289/16 :وٍىٍش :ؤظلىب اللعم في ههج البالٔت. 238:
) (2ؼشح (املّتزلي) . 5 /8 :
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عّ٤ماِّبّ٦ابماظـقّ٦ؼي مصؿؾبعّٕب محقـؽّٔلب مبويّٕوفمعّ٤مذظّ١ماِّمسوءماظلؿي,مصؿؾبعّٕبمبويّٕوف;م
بـ(اظّ٦او) ,مأو م(اِّظ ,)ّٟمأو م(اظقوء) مغقوبيمسّ٤مايّٕطوتمبشّٕوطمسوعي(,)2وذّٕرنيمخوصنيمؼبم
(ذو),مو(ص .)3()ّ٦م
مممممممممموضّٓمسؾَّّ٢ماظـقّ٦ؼّ٦نمخّٕوجمتؾّ١ماِّمسوءمسّ٤ماِّصّ٢مؼبماإلسّٕابمبعؾّ٢مزبؿؾػي,معـفوم
أنمب مإسّٕابفو مبويّٕوف مجوء ممتفقّٓـبا مإلسّٕاب ماٌــ ّ٧مواىؿ ,ّٝموطوغً ماَِّوظب مبّٔظ ;ّ١مِّغفو مالم
تـػ ّ١مس ّ٤ماإلضوصي ,مضول ماب ّ٤ماظّ٦رقباق(ت381:ػـ) :م((جعؾّ٦ا مػّٔه ماِّمسوء مزبؿؾػي ماِّواخّٕ,م
تّ٦رؽيمٌومؼلتّ٨معّ٤ماظؿــقيمواىؿ,ّٝموصورتمػّٔه ماِّمسوءمأوظبمبوظؿّ٦رؽيمعّ٤مشريػو; مِّغفوم
أمسوءمالمتـػّ١معّ٤مإضوصيماٌعـ,ّ٧مواإلضوصيمصّٕعمسؾّ٧ماِّص,ّ٢مطؿو مأنمب ماظؿــقي مواىؿ ّٝمصّٕعم
سؾّ٧ماظّ٦احّٓ))(,)4موضّٓمتؾعؽبّ٥ؾبمؼبمػّٔامضلّ٣فبمعّ٤ماظـقّ٦ؼني( .)5م
مممممموظعّ٢مبماالحؿؽوممإظبمضضقيماِّصّ٢مواظػّٕعمأضّٕبمإظبماظػؾلػيمعـفومإظبماظؾغي,مصؿومأدراغومأنمبم
اظعّٕبمضّٓمغطؼّ٦امبوٌػّٕدمأوظًومثّ٣مأرادوامبّ٥ممتفقّٓـبامظؾؿــقيمواىؿّٝ؟ مإٔمتـطّ٠ماظعّٕبمبلظػوزم
عــ ّ٧موال معػّٕد مهلو؟ مظّٔا مؼؾّٓو مظ ّ٨مأنمب ماِّضّٕب مإظب ماظّ٦اض ّٝماظؾغّ٦ي مأنمب مػّٔه ماِّمسوء متؾبلؿعؿؽبّ٢م
عضوصيًمطـريـبامهلّٔامأُسِّٕبؽبًؿبمبويّٕوفم,موػّٔامعومأطّٓهمابّ٤مبوبشوذمضوئؾًو:م((مأُسّٕبًمبويّٕوفم
وػّ٨مسؾّ٧مػّٔهمايوظيمأسينمإذامطوغًمعضوصي;مِّغفومأمسوءمحؾب كبّٔصًؿبمالعوتفوم,موضؽبؿـًؿبمععـّ٧م
اإلضوصي,مصفؾبعّ٢ؽبمإسّٕابفومبويّٕوفمطوظعّ٦ضمعّ٤محؽبّٔفكبلبمالعوتفو))()6م.م م
مممممممإنمب مجّٖءـبامعّ٤متؾّ١ماظؿعؾقالت مصققّّ ,مذظّ١معومطبّٙمطـّٕةمإضوصيمتؾّ١ماِّمسوءمادؿـودـبام
إظبمعومأجّٕؼؿؾبّ٥معّ٤مإحصوءمٌّ٦اضّٝم(ص)ّ٦مؼبمايّٓؼٌماظـؾّ٦يموؼبمطالم ماإلعوممسؾ )(ّ٨مخوصيم
وطالممأػّ٢ماظؾقًم()مسوعيمتؾقمبّ٤معـّ٥مطـّٕةماظشّ٦اػّٓماظيتموردمصقفوم(ص)ّ٦معضوصًو,مإالمأغّ٥معّٝم
تؾّ١ماإلضوصيمأُسّٕبؽب مبويّٕطوت ,موٕمؼؾبعّٕؽببؿب مبويّٕوفمطؿومضق,ّ٢مإالمؼبمبعّٚماظشّ٦اػّٓماظيتم
أُضقّٟؽبمصقفوم(ص)ّ٦مإظبماظضؿريم,ممصوظؿعؾقّ٢متـؼصّ٥ماظّٓىبضيموؼػؿؼّٕمإظبماالرّّٕادمطؿومدقلت .ّ٨م
)ًُ (1ىٍش ِ :لل الىدى  , 142 :واللباب في ِلل البىاء وإلاِشاب  , 54 /1 :وَمْ الهىامْ  78/1 :ـ ـ. 79
)ًُ (2ىٍش  :اسحؽاف للمشب  , 841/2:وجىلُذ امللاـذ  , 323/1 :ؼشح ابً ِلُل . 53/1:
ُ
)ًُ (3ىٍش  :ؼشح ابً ِلُل 45/1:و , 48وؼشح لاؼمىوي  , 49/1 :والىدى الىافي .189/1:
)ِ (4لل الىدى.158:
ُ
)ًُ (5ىٍش  :هخاب اظشاس الّشبُت , 43:وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) , 52/1:وؼشح لاؼمىوي.52/1:
) (6ؼشح امللذمت املدعبت .119/1 :
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مممممموأعقبومايّٓؼٌمسّ٤م(ص)ّ٦مخوصيمصننمب ماظـقّ٦ؼني مضّٓماذرترّ٦امإلسّٕاب ّ٥مبويّٕوفمخؾّ٦مبه معّ٤م
(اٌق )ّ٣ماٌؾّٓؽبظيمعّ٤م(اظّ٦او) موجّ٦بـبو;مِّنمأصؾَّ٥م(صّ٦ه),مواىؿّٝم(أصّ٦اه),مصفّ٦مؼبمشريماإلضوصيم
(ص,)ّ٣مغؼّ٦ل:مػّٔامصّ٣ؾب,مصؿظفّٕمايّٕطوتماإلسّٕابقيمسؾّ٧مآخّٕه;مِّغّ٥مؼشؾّ٥ماِّمسوءماٌػّٕدةمؼبم
ذظ,ّ١مضولمدقؾّ٦ؼّ٥م((موأعمبوم"ص"ّ٣مصؼّٓمذػىمعّ٤مأصؾّ٥محّٕصون,مِّغّ٥مطونمأصؾّ٥م"صّ٦هفب",مصلبّٓظّ٦ام
"اٌق "ّ٣معؽونم"اظّ٦او",مظقشؾّ٥ماِّمسوءماٌػّٕدةمعّ٤مطالعف.)1())ّ٣موإبّٓالم"اظّ٦او" م"عقؿـبو"مضؾق,)2(ّ٢م
وتعؾقّ٢مػّٔاماإلبّٓالمأنمب ماالدّ٣مالمؼصؾّّمأنؿب مؼؾؼّ٧مسؾّ٧محّٕفلب مواحّٓلب مأحّٓػؿومحّٕفمظني;مِّنمبم
حّٕفماظؾنيمػّٔامدقلؼّٛمعّ٤ماظؽؾؿيمإنؿب مهّٕطًؿب مؼبماإلسّٕابموحؾبّٔصًؿب مبوظؿـّ٦ؼ,ّ٤مصؾفّٔامطونم
اإلبّٓالمواجؾـبومػفـو(,)3موضّٓماخؿكبريتؿبم(اٌق)ّ٣مػـو;مِّغقبفومػّ٨مو(اظّ٦او)معّ٤مزبّٕجٍمواحّٓ(,)4موإنم
وإنمطونمٔيمخالفمبنيمسؾؿوءماظعّٕبقيمؼبماذرتاطماهودماٌكّٕجمسـّٓماإلبّٓال()5م .م
ممممممصوظّٔيمجّٕى مؼب م(ص )ّ٣م(( ممبـّٖظي متـؼق ّ٢م"ظ "ّ٦مظقشؾ ّ٥ماِّمسوء مصنذا ممسمبقؿؽبّ٥مبفّٔا مصشؾكبىبفؿبّ٥ؾبم
بوِّمسوءمطؿومذؾمبفًؿبماظعّٕبموظّ٦مٕمؼؽّ٦غّ٦امضوظّ٦ا:مصّ٣فبمظؼؾً:مصّ٦هفبمِّغمبّ٥معّ٤م"اهلوء"مضوظّ٦ا:مأصّ٦اهفبم
طؿومضوظّ٦ا :مدؽبّ٦طموأدّ٦اط))( )6م,موضّٓمصلمبّٕمابّ٤مجينمععـّ٧مػّٔاماظؿـؼقّ٢مبؼّ٦ظ:ّ٥م((مأصّ٢مذظّ١م
أغمبفّ٣مثؼَّؾّ٦ام"اٌق"ّ٣مؼبماظّ٦ض;ّٟمصؼوظّ٦ا:مػّٔامصّ٣قب,مطؿومؼؼّ٦ظّ٦ن:مػّٔامخوظّٓقب,موػّ٦مصبعّ٢قب,مثّ٣مإغفّ٣م
أجّٕواماظّ٦صّ٢مذبّٕىماظّ٦ض,ّٟمصؼوظّ٦ا:مػّٔامصّ٣وب,مورأؼًمصؿـبقبو,مطؿومأَجّٕواماظّ٦صّ٢مذبّٕىماظّ٦ضّٟم
صقؿومحؽوهمدقؾّ٦ؼّ٥مسـفّ٣معّ٤مضّ٦هلّ٣مثالثيمأربع)7())ّ٥م.
مممممموؼؾّٓومواضقـبومممومتؼّٓمبممأثّٕؾب ماظصّ٦تمؼبماظّٓرسماظـقّ٦ي,مصعّٓمممضّٓرةم(اظّ٦او)ممـمبعّٓم
هّ٦قبهلو مإظبمصّ٦تم"اِّظ "ّٟموػّ٦مصوئًمرّ٦ؼّ٢مـممسؾّ٧مإزفورمحّٕطوتماإلسّٕابمأصض ّ٧مإظبم

) (1الىخاب . 365/3 :
)ًُ (2ىٍش  :املفذس هفعه . 248/4:
)ًُ (3ىٍش  :امللخمب  , 158/3:واللباب في ِلل البىاء وإلاِشاب  , 88/1:والىدى الىافي. 791-798/4:
)ًُ (4ىٍش  :امللخمب. 158/3:
)ًُ (5ىٍش  :ظش ـىاِتإلاِشاب , 188/1:والاكخماب في ؼشح ؤدب الىخاب  ,البىلُىس ي,جذ :مفىفى العلا ,ود.
خامذ ِبذ املجُذ ,253/2:واملخفق ,ابً ظُذٍ ,جذ :خلُل ابشاَُم ظفاٌ.121/1:
) (6الىخابُ , 264/3:وٍىٍش  :املدىم واملدُي الاٍِم(434/4:فىٍ) .
) (7ظش ـىاِت إلاِشاب. 416/1:
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إبّٓاهلوم"عقؿـبو"مصفّ٨مصوعًمظّ٥ماظؼّٓرةمسؾّ٧مادؿقعوبماظصّ٦ائًماظؼصريةموػّ٨م(اظضؿيمواظػؿقيم
واظؽلّٕة).م
ممممممموأعومؼبمحوظيماإلضوصيمصقعّ٦دمعومأُبّٓكبلؽب مإظبمأصؾّ٥موػّ٦م(اظّ٦او),مصقؼول:مػّٔامصّ٦مزؼّٓ; مِّنمبم
اإلضوصيمتّٕدماِّذقوء مإظبمأصّ٦هلو(,)1موضّٓمثؾؿًم(اٌق)ّ٣مؼبماإلضوصي,مصـؼّ٦ل:مػؽبّٔامصؿؾبَّ١مورأؼًؾبم
صَؿؽب َّ١موؼب مصؿكب ,)2(َّ١مأي :مإنمب مؼب م(ص )ّ٣مسـّٓ مإضوصؿ ّ٥مظغؿني مإحّٓاػؿو :مبـؾّ٦ت م(اٌق )ّ٣موتؾبعّٕؽببؾبم
بويّٕطوتموحبلىمسّٓدمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيمأغمبفومضؾقؾيمـموظقّٗمبصققٍّّ; مصفّ٨ماِّطـّٕمطؿومدريدم
صقؿومأحصقًمـمواُِّخّٕى:مبنبّٓالم(اٌق)ّ٣م(واوـبا)موػّ٨ماِّطـّٕ()3م .م
مممممممموضّٓمرآىمأبّ٦مسؾّ٨ماظػوردّ٨مأنمثؾّ٦تم(اٌق )ّ٣مؼبماإلضوصيمعّ٤مضّٕائّٕماظشعّٕ,مإذمأوردم
ضّ٦لمرؤبيمبّ٤ماظعفوج(:)4ممػعّ٤ماظّٕجّٖؼ
مممممممممممممطاحلوتٔمالمؼَ ِروؼهٔمذيءْمؼؾفؿُهممممؼُصؾحمضؿكنمويفماظؾَقرِمصَ ُؿه
ممممممممثّ٣مأبّٓىمرأؼؽبّ٥مصقّ٥مضوئؾًو:م((مضّٓماضطّٕماظشوسّٕمصوبّٓلمعّ٤م"اظعني"مؼبم"ص"ّ٣مم"اٌق"ّ٣ممؼبم
اإلضوصي))()5م .م
مممممممموضّٓمواصؼّ٥مسؾّ٧مػّٔامسّٓدفبمعّ٤ماظـقّ٦ؼني,معـفّ٣مايقّٓرةماظقؿين(ت592:ػـ)()6م,موابّ٤م
وابّ٤مسصػّ٦ر()7م,موسّٖاهماظلقّ٦رّ٨مإظبماٌغوربي()8م .م
ممممممممإنمب ماالحؿؽوم مإظب مايّٓؼٌ ماظـؾّ٦ي ماظشّٕؼ ّٟمؼب متعّٓؼ ّ٢ماظظّ٦اػّٕ ماظـقّ٦ؼي مهل ّ٦مدؾقّ٢م
حلّ٤مورّٕؼّ٠مدّٓؼّٓممضبّ٢نبمطـريـبامعّ٤معشؽّ٢ماظعّٕبقيم,موؼلفّ٣ممؼبماظؿكؾّٙمعّ٤مطـريمعّ٤ماظّ٦ػّ٣م
)ًُ (1ىٍش ِ :لل الىدى  , 231 :وؼشح الخفشٍذ  , 742/2:وَمْ الهىامْ . 534/2 :
ُ
)ًُ (2ىٍش  :الىخاب , 412/3 :ولاـىٌ في الىدى . 273/3:
ُ
ُ
)ًُ (3ىٍش  :لاـىٌ في الىدى , 273/3:وؼشح لاؼمىوي , 53/1:والىدى الىافي . 791-798/4:
) (4مجمىِت ؤؼّاس الّشب وَى مؽخمل ِلى دًىان سئبت بً العجاط وِلى ؤبُاث مفشدة ميعىبت بلُه ,اِخنى
بخصحُده وجشجِبه :ولُم بً الىسد البروس ي . 159:
) (5البٕذاًاثُ , 156:وٍىٍش :الاظخلشاء الىاكق.68:
)ًُ (6ىٍش  :هؽف املؽيل في الىدى ,جذ:دَ .ادي ِىُت مىش.181/1:
)ًُ (7ىٍش  :امللشب . 216/1:
)ًُ (8ىٍش َ :مْ الهىامْ . 143/1:
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اظّٔيموضّٝمصقّ٥مبعّٚمسؾؿوءماظعّٕبقيمبلؾىمغؼّٙمادؿؼّٕائفّ٣م,مصويّٓؼٌماظـؾّ٦يمغّٙوب مسّٕبّ٨م
صصقّّ ,مودظق ّ٢موافلب مع ّ٤مأدقبظي ماظعّٕبقي مؼب ماالحؿفوج ,موع ّ٤مػّٔا مصؼّٓ مادؿـّٓ مإظق ّ٥مسّٓد معّ٤م
اظـقّ٦ؼنيمؼبمتصّ٦ؼىمعوموػّ٣مبّ٥ماظػورد,ّ٨مصؾػظيم(ص)ّ٣ماظيتمضصّٕمإضوصؿفومسؾّ٧ماظشعّٕمضّٓم
وردتمؼبمضّ٦لماظـيبىبمربؿّٓلبم(:)م((طّ٢نبمسؿِّ٢مابِّ٤مآدممظّ٥مإالماظصّ٦م,مصنغمبّ٥مظّ٨موأغومأجّٖيمب,ّ٥م
وًؾّ٦فمصّ٣ماظصوئّ٣مأرقىمسـّٓمآمعّ٤مرؼّّماٌل;)1())ّ١مظّٔام مضّٓمجّ٦مبزمسّٓدمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيم
ثؾّ٦ت م(عق )ّ٣م(ص )ّ٣مسـّٓ ماإلضوصي مؼب ماظلمبعي مواالخؿقور ,معـف ّ٣ماب ّ٤معوظ ّ١ماظّٔي مضول :م((وزسّ٣م
اظػوردّ٨مأ مبنمضّ٦ظ:ّ٥م"مؼصؾّّمزؿكنموؼبماظؾقّٕمصؿّ٥م"معّ٤ماظضّٕوراتمبـوءـب مسؾّ٧مأنمبم"اٌق"ّ٣محؼفوم
أ ّظومتـؾًؽبمؼبمشريماظشعّٕم,موػّٔامعّ٤مهؽؿوتّ٥ماظعورؼيمعّ٤ماظّٓظق,ّ٢مواظصققّّمأ مبنمذظّ١مجوئّٖمؼبم
اظـظّ٣مواظــّٕ))(,)2مظؽّ٤مابّ٤معوظّ١مسّٓمبهممنطًو مضؾقؾًومؼبماظعّٕبقي(,)3واصػًومأبومسؾّ٨ماظػوردّ٨مبؼؾّيم
اظعؾ,)4(ّ٣مموضّٓمأؼقبّٓمابّ٤ؽبمعوظّ١مؼبمجّ٦ازمثؾّ٦تم(عق)ّ٣مسـّٓماإلضوصيمؼبماظلعيمواالخؿقورمسّٓدفبمعّ٤م
سؾؿوءماظعّٕبقي,معـفّ٣مأبّ٦محقون(,)5موإٌّادي(,)6موابّ٤مسؼق,)7(ّ٢مواظلؾلقؾ,)8(ّ٨مواظّٓعوعقين(,)9م
واظّٓعوعقين( ,)9مواُِّمشّ٦غ ,)19(ّ٨مواِّزػّٕي( ,)11مواظلقّ٦ر ,)12(ّ٨مواظّٓطؿّ٦ر مربؿّ٦د مصفول معّ٤م
احملّٓثني()13م .م
مممممممإنمب متّٕجقّّمعومرآهمابّ٤ؾب معوظّ١موعمؼّٓوهمتعضؾبّٓهمطـّٕةماظشّ٦اػّٓمايّٓؼـقيماظّ٦اردةمؼبمػّٔام
اظؾوب,مصفّ٨مظقلًمضؾقؾيمطؿومحؽّ٣ؽب مسؾقفومابّ٤ؾب معوظّ١مغػلؾب ;ّ٥مإذمضّٓموردتمؼبمأطـّٕمعّ٤معّ٦رّ٤م
) (1صحُذ البخاسي  ,)5927( 164/7 :وٍىٍش  :بداس لاهىاس,258/93:والخلىف  :حٕحر سائدت الفم ًُ ,ىٍش  :لعان
الّشب( 93/9:خلف).
) (2ؼشح الدعهُل(ابً مالً). 49/1 :
)ًُ (3ىٍش  :ؼشح ِمذة الحافَ . 516 /1:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الدعهُل(ابً مالً) . 285/3 :
)ًُ (5ىٍش  :اسحؽاف المشب . 841/2:
)ًُ (6ىٍش  :جىلُذ امللاـذ . 322- 321/1:
)ًُ (7ىٍش  :املعاِذ . 38/1:
)ًُ (8ىٍش :ؼفاء الّلُل . 123/1:
)ًُ (9ىٍش  :حّلُم الفشائذ ِلى حعهُل الفىائذ ,جذ :د .مدمذ بً ِبذ الشخمً بً مدمذ املفذي . 158/1:
ُ
)ًُ (18ىٍش  :ؼشح لاؼمىوي. 53/1:
)ًُ (11ىٍش  :ؼشح الخفشٍذ. 68/1:
)ًُ (12ىٍش َ :مْ الهىامْ . 143/1:
)ًُ (13ىٍش  :الحذًض الىبىي في الىدى الّشبي . 155:
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جّٕؿبتؽب مسؾقفو,محؿّ٧معوم
عّ٤مذظّ١مضّ٦ظّ٥م(:)م(( مإغّ١مظّ٤متؾبـػّ٠ؽب مغػؼيً متؾؿغّ٨مبفوموجّ٥مآمإالمأُ كب
وعّ٢مؼبمصّ٣ماعّٕأت))ّ١م(,)1موضّ٦ظّ٥م(((:)اخؿب كبـٌؿبمصَّ٣ؽبما ْظنِدؽباوؽبةكبمثّ٣مبمذؽبِّٕبؽبم كبعّ٤ؿبمصكبقفؽبو))(.)2م م
ممممممممممموعّ٤مذّ٦اػّٓمتؾّ١ماٌللظيمؼبماظؽالمماظعؾَّ٦يماٌؾوركمضّ٦ظّ٥م( )مؼبمبقونمزػّٓه((:وإنٖم
جرَادَةمتَؼْ َضؿُفَا))( .)3م
دُغِقَاطُمِمسٔ ِـدٔيمألػونمعٔنِم َورَضَةمصٔيمصَمِم َ
ممممممممطالعّ٥م()مؼبمبقونمزػّٓهمؼبمػّٔهماظّٓغقوماظّٓغققبيماظيتمرؾَّؼفومثالثـبو;موعّ٤مأجّ٢مػّٔامم
أضوصفوم( )مإظبماٌكورَؾنيمؼبمإضبوءمعـ ّ٥مإظبممتلقبؽفّ٣مبفو,مظؽـمبفومسـّٓهمالمتلوويمورضيمؼبم
ص ّ٣مجّٕادة متؼضؿفو ,موؼب مػّٔا معـؿف ّ٧ماظّٖنبػّٓ موأضص ّ٧مشوؼوت مايّٕص مٌ ّ٤مضبؽ ّ٣ماالعي موؼّٓؼّٕم
ذموغفوم(.)4موضّ٦ظ(:ّ٥صّ٣مجّٕادة)مإذورة مإظبمحؼورةماظّٓغقومسـّٓهم(,)موضّٓمؼؽّ٦نمإثؾوتم(اٌق)ّ٣م
ػـوموسّٓممادؿعؿول(ؼب)مإمنومجوءمظؾعّٓؼّ٤مأوهلؿومصّ٦تّ٨مؼفّٓفمإظبماظؿكؾّّٙمعّ٤ماظـؼّ٢مايوصّ٢م
ع ّ٤ماظؿضعق ّٟمصقؿو مظ ّ٦مضق :ّ٢م( ...مورضي مؼب مؼبِقب مجّٕادة); مِّنمب ماظعّٕب((ؼلؿـؼؾّ٦ن مؼب مطالعفّ٣م
اظؿضعق ,)5())ّٟمواظلؾى مؼب مػّٔا ماظؿضعق ّٟمػ ّ٦مأنمب ماظؽؾؿي مثـوئقي موثوغقفو محّٕف مظني ,مهلّٔام
ؼؾبضوسؽبّٟمحّٕفماظؾنيمػّٔا,مصقؼولمؼبم(ظّ٦ؿب):مظّ٦وب,موؼبم(ؼب):مؼبوبم()6م,مأعومإذاممأُرؼّٓؽبماظؿكؾّٙمعّ٤م
عّ٤متؾّ١ماظؽّٕاػيموضعـومؼبمتّ٦اظّ٨ماٌؼورّٝماٌؿؿوثؾيماظّٔيمتؽّٕػّ٥ماظعّٕبقيمأؼضـبو,مػّٔامصضؾًومسّ٤مأنمبم
دبػقّٟم(اظقوء) مضّٓمؼؿلؾمبىمؼبمإدؼورفومالظؿؼوءماظلوطـني,موػّٔامبّٓورهمؼمدي مإظبماظؾعّٓماآلخّٕم
اٌؿؿـ ّ٢مؼب ماظؾَّؾّٗ مواظغؿّ٦ض مؼب ماظرتطقى م ,موظع ّ٢مػّٔا مؼػلىبّٕ مضؾي مادؿعؿول مػّٔا ماظـؿ ّٛمعؼوبّ٢م
ادؿعؿولم(ؼبمصِّ;)ّ٣نماظعّٕبقيمعّ٦ضّ٦سيمظإلصفوم,موػّٔامعومسؾقّ٥مغّٙنبماإلعومم( .)م

) (1صحُذ البخاسي . )56( 28/1 :
) (2ظجن ؤبي داوود  ,)3721( 337/3:واخىض فم لادواة مإخىر مً كىلهم(( :خىصذ العلاء ,برا هعشث فمه بلى
ُ
خاسط فؽشبذ مىه)) .معجم ملاًِغ اللٕت(222/2 :خىض) .وله هٍائش ؤخشي  :معىذ ؤخمذ ,)13586( 218/21
ولادب املفشد بالخّلُلاث ,البخاسي,جذ :ظمحر بً ؤمحن الضَحري ,)591( 522:واملعجم الىبحر ,الىبراوي,جذ :خمذي
بً ِبذ املجُذ العلفي . )7876( 228/8:
) (3ؼشح (املّتزلي) . 246/11:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح (املىظىي). 54/4:
) (5الىخاب. 369/2:
)ًُ (6ىٍش  :خاؼُت الفبان , 56/1:والىدى الىافي. 31/1:
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مممممممممموممّو مؼمطخملّٓ معو مذػؾًؾب مإظق ّ٥مأنقب مػّٔا ماالدؿعؿول مػ ّ٦ماظشوئ ّٝمؼب معّٕوؼوت مأػ ّ٢ماظؾقًم
( )مطـريـبا ,مع ّ٤مذظ ّ١مضّ٦ل ماإلعوم ماظؾوضّٕ م( :)م((إغقبؿو معؽبـ ّ٢مايوجي مإظب مع ّ٤مأصوب معوظّ٥م
حّٓؼــبومطؿـّ٢ماظّٓرػّ٣مؼبمصّ٣ماِّصعّ٧مأغًمإظقّ٥معؾبقِّ٦جموأغًمعـفومسؾّ٧مخطّٕم))(,)1موضّ٦ل ماإلعومم
اظصودقم(:)م((تؾبّٓخكبّ٢مؼّٓؽبكمؼبمص ِّ٣ماظؿـقبني مإظبمإٌّصّ٠مخريفب مظ َّ١معّ٤مرؾىمايّ٦ائٍ مإظبمعؽبّ٤مٕم
ؼؽّ٤ؿبمثّ٣قبمطون))()2م .م
مممممممممشبؾّٙمممومتؼّٓمبممإظبمأنمب مثؾّ٦تم(عق )ّ٣م(ص)ّ٣مجوئّٖفب مؼبماظلمبعيمواالخؿقورموظقّٗمعؼؿصّٕـبام
سؾّ٧مظغيماظشعّٕمطؿومذػىماظػوردّ٨موعّ٤متؾعّ٥م,مػّٔامصضؾًومسّ٤مأنمبمتؾّ١ماإلضوصيمظقلًمضؾقؾيم,م
صوظشّ٦اػّٓ مطؿو ماتضّّ مطـرية; مهلّٔا مال مميؽّ٤مضؾّ٦ل ماظؿعؾق ّ٢ماظّٔي مؼّٔػى مإظب مأغفو مضّٓ مأُسِّٕبؽبًم
بويّٕوفمبلؾىمإضوصؿفو;مِّنم(اٌق)ّ٣مضّٓمثؾؿًمعّٝماإلضوصيمإظبماظظوػّٕمخوصي,موادؿـودـبامإظبم
طّ٢ىب مػّٔامميؽّ٤مإسودةمصّ٦غماظؼوسّٓةمبوآلت:ّ٨مجيوزميفماظلٖعةمواالخؿقارمثؾوتم(عقم) م(صم)م
طـريّاميفماظلٖعةمواالخؿقارمظورودمذظكميفماظشواػدماظــرؼةماظػصققةمعنمغفجماظؾالشةمصضؾًام
سنماظلٗـةماظـؾوؼةماظشرؼػةم .م
م
م
م
م
م
ادلشتول على ضوري ادلٌصٌف:
ادلسألت اخلبهست :جٌاس إضبفت الصفت ادلشبيت اجملزدة إىل هعوٌذلب
ِ

) (1بداس لاهىاس . 174/75:
) (2جدف الّلىٌ. 365:
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ممممممممماظصػيماٌشؾفيمضلّ٣معّ٤مأضلومماٌشؿؼوتمؼبماظعّٕبقيمتؾبشؿ ّ٠مشوظؾـبو معّ٤ماظػعّ٢ماظالزممٌّ٤م
ؼؼّ٦ممب;ّ٥مظّٔام مػّ٨متّٓلنب مسؾّ٧ماظـؾّ٦تمواظّٓوام(,)1موٌّومطوغً معشؾمبفيمبودّ٣ماظػوسّ٢ماٌؿعّٓي مإظبم
واحّٓمطوغًمصّٕسـبومسؾقّ٥مؼبماظعؿ,ّ٢مواظػّٕوعمتـقُّّٛمسّ٤ماُِّصّ٦ل()2م .م
ممممممممأعقبو مسؿؾُفو مصف ّ٨مال متعؿ ّ٢مإال مصقؿو مإذا مطون ماٌعؿّ٦ل مع ّ٤مدؾؾفو معؾبعّٕمبصًو مبـ(اِّظ,)ّٟم
و(اظالم) مأو مطون مغؽّٕةً( ,)3مبشّٕوط مسؿ ّ٢ماد ّ٣ماظػوس ّ٢مغػلفو مع ّ٤ماالسؿؿود مسؾ ّ٧ماظـػ ,ّ٨مأوم
االدؿػفوم()4م .م
ممممممموظؾصػيماٌُشؽبؾمبفؽبيمحوظؿونمإعومأنؿبمتؽّ٦نمعؼرتغيً مبـ(اِّظ ,)ّٟمو(اظالم) مأومذبّٕدةًمعـفؿو(,)5م
وسؾّ٧مطالماظؿؼّٓؼّٕؼّ٤مصننمبمإسّٕابمععؿّ٦هلومظّ٥م(( مثالثمحوالت:ماظّٕصّٝمسؾّ٧ماظػَوسكبؾقي,موضولم
اظػورد:ّ٨أومسؾّ٧ماإلبّٓالمعّ٤مضؿريمعلؿرتماظصىبػي,مواًػّٚمبوإلضوصي,مواظـصىمسؾّ٧ماظؿشؾقّ٥م
بوٌػعّ٦لمبّ٥مإنمطونمععّٕصيً ,موسؾّ٧ماظؿؿققّٖمإنمطونمغؽّٕةً م))( )6م.مسؾّ٧مأنمب مصّ٦رؽب مػّٔاماٌعؿّ٦لم
طـريةٌ مجّٓـبامؼصعىماإلحوريمبفو ,مصؼّٓمأوصؾفومبع ّٚماظـقّ٦ؼنيمإظبمأربعيمسشّٕمأظػًو موعوئؿنيم
ودًموػبلنيمصّ٦رة(,)7موصقفومعّ٤ماظصّ٦رمايلـي,مواظؼؾققيم,مواٌؿؽبؿـكبعؽبيم.
ممممممموع ّ٤متؾ ّ١ماظصّ٦ر مإضوصي ماظصػي ماٌشؾفي ماجملّٕمبدة مع ّ٤م(اِّظ ,)ّٟمو(اظالم) مإظب مععؿّ٦هلوم
اٌشؿؿ ّ٢مسؾ ّ٧مضؿري ماٌّ٦صّ٦ف ,مسب :ّ٦معّٕرتؾب مبوعّٕأةمحلـيكب موجفِفو,موػ ّ٦موجّ٥فب مضّٓ ماخؿؾّٟم
اظـقّ٦ؼّ٦نمصقّ٥مسؾّ٧معّٔاػىؽبموآراءم .م
مممممصؼّٓمذػىمصّٕؼّ٠معّ٤ماظـقّ٦ؼنيمإظبمأغّ٥مٕمؼّٕدمؼبمعــّ٦رماظعّٕبموإمنومبوبّ٥ماظشعّٕممعّ٤مذظّ١م
ضّ٦لماظشؿوخمبّ٤مضّٕارماظّٔبقوغ:)8(ّ٨مػعّ٤ماظطّ٦ؼّ٢ؼ م
(ًُ )1ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) ,81/6 :وؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 431/3:
(ًُ )2ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ)  , 82 / 6 :وؼشح الخفشٍذ. 45 /2:
)ًُ ( 3ىٍش  :الىخاب, 194/1 :وامللخمب  , 164/4:والبٕذادًاث . 132:
(ًُ ) 4ىٍش :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 79 / 6 :
(ًُ ) 5ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت  , 435 / 3 :وؼشح ابً ِلُل  143 / 3 :ـ ـ . 144
( ) 6ؤوضح املعالً ُ 222 / 3 :
,وٍىٍش  :ؼشح الخفشٍذ . 52 / 2 :
(ًُ ) 7ىٍش :ؼشح الخفشٍذ . 56 / 2 :
)ًُ (8ىٍش  :الىخاب , 199/1:وخضاهت لادب , 293/4:والبِذ في دًىاهه ,جدلُم وؼشح :ـالح الذًً الهادي,388:
والففا :الحجش الاملغ ًىٍش :معجم ملاًِغ اللٕت(292/3:ـفى) ,همُخا  ,مً الىمخت وهي الحمشة الؽذًذة املائلت
الى العىادً .ىٍش :معجم ملاًِغ اللٕت(137/5:همذ).

الباب الشاوي...........................................

112

ما خمله ؤٔلب الىدىٍحن ِلى المشوسة الؽّشٍت ووسد في هالم إلامام

أضاعتِمسؾىمرَ ِبعَقفؿامجارتَامصػًاممممم ُطؿَقِؿَاماألساظيمجَوِغَؿامعُصِطالػُؿا م
مممممممصؼّٓمسّٓمبهمدقؾّ٦ؼّ٥موجفـبومضؾققـبو,مصؼول:م((موضّٓمجوءمؼبماظشعّٕمحلـيموجففو,مذؾمبفّ٦هم
حبلـيماظّ٦ج,ّ٥موذظّ١مرديء;م مِّغّ٥مبـ"اهلوء" مععّٕصيمطؿومطونمبـ"اِّظ "ّٟمو"اظالم",موػّ٦معّ٤م
دؾىماِّولمطؿومأغمبّ٥معّ٤مدؾؾّ٥مبـ"اِّظ,"ّٟمو"اظالم"م))()1م .م
ممممممموضّٓ مواص ّ٠مدقؾّ٦ؼ ّ٥مسؾ ّ٧مػّٔا معبّٝفب مع ّ٤ماظعؾؿوء معـف ّ٣ماب ّ٤ماظلّٕاج( ,)2موأب ّ٦مسؾّ٨م
اظػورد,)3(ّ٨موأطَّّٓهمتؾؿقّٔهمابّ٤مجين(,)4مطؿومدورمسؾّ٧مذظّ١مطّ٢وبمعّ٤ماِّسؾ,)5(ّ٣مواظصقبقؿبؿّٕي()6م,م
واظصقبقؿبؿّٕي()6م,مواظّٖزبشّٕي(,)7ممواخؿورهمابّ٤مؼعقّ٘(,)8موابّ٤مابّ٨ماظّٕبق)9(ّٝم .م
ممممممموٌومطونماٌعـّ٧مدؾقؾًومعفؿـبومؼبمصفّ٣ماظؿّ٦جقّ٥ماظـقّ٦يمطونمالمبّٓمعّ٤ماظّ٦ضّ٦فمبنصبوزم
سؾّ٧مععـّ٧مبقًماظشؿوخم,وظعّ٢مب معو مصلّٕمبّ٥ماظلرياؼب مؼغين ماظؼّ٦لمبّٔظ ,ّ١مإذمضول:م((موععـّ٧م
"جورتو مصػو" ماِّثوؼب,مو م"اظصػو" مػ ّ٦ماىؾ ّ٢م ,موإمنو مؼؾبؾـ ّ٧مؼب مأص ّ٢ماىؾ ّ٢مؼب معّ٦ضعنيمعوم
ؼّ٦ضّٝمسؾقّ٥ماظؼّٓرموؼؽّ٦نماىؾّ٢مػّ٦ماظـوظٌم,مصوظؾـوءمؼبماٌّ٦ضعنيمػؿومجورتومصػو,موضّ٦ظ:ّ٥م
"طؿقؿوماِّسوظ,"ّ٨مؼعينمأ مبنم"اِّسوظ"ّ٨معّ٤معّ٦ضّٝماالثوؼبمٕمتؽبلؿبّ٦ؽبد;مِّ مبنماظّٓخونمٕمؼصّ٢مإظقفوم
صف ّ٨مسؾ ّ٧مظّ٦ن ماىؾ ,ّ٢موجع ّ٢معو مسال مع ّ٤ماىؾ ّ٢مأسوظ ّ٨ماىورتني ,م"وجّ٦غؿو معصطالػؿو"م
ؼعينمعلّ٦دتوماٌصطؾ,ّ٧مؼعينماىورتنيمعلّ٦دتوماٌصطؾ,ّ٧موػّ٦معّ٦ضّٝماظّ٦ضّ٦د))(,)19موسؾّ٧م
ػّٔامؼؽّ٦نمربّ٢ماظشوػّٓمصقّ٥مػّ٦م((م"جّ٦غؿومعصطالػؿوم"مصفّ٦غؿومعــ,ّ٧موػّ٦ممبـّٖظيم"حلـؿوم"م
وضّٓ مأضقػؿو مإظب م" معصطالػؿو م" ,موعصطالػؿو ممبـّٖظي م"وجّ٦ػفؿو" مصؽلغ ّ٥مضول:حلـؿوم
وجّ٦ػفؿو,مواظضؿريماظّٔيمؼبمعصطالػؿومؼعّ٦دمإظبم"مجورتومصػوم"))()11م.مممم م
) (1الىخاب . 199/1:
ُ
)ًُ (2ىٍش  :لاـىٌ في الىدى . 475/3:
)ًُ (3ىٍش  :البٕذادًاث . 133:
)ًُ (4ىٍش  :الخفائق . 421-428/2:
)ًُ (5ىٍش  :الىىذ في جفعحر هخاب ظِبىٍه . 136/1 :
)ًُ (6ىٍش :الخبفشة والخزهشة . 234/1:
)ًُ (7ىٍش  :املففل . 231:
)ًُ (8ىٍش  :ؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 87-86/6 :
)ًُ (9ىٍش  :البعُي في ؼشح ظمل ّ
الضظاجي . 1188/2 :
) (18ؼشح هخاب ظِبىٍه(العحرافي)ُ , 57/2:وٍىٍش  :خضاهت لادب. 297-296/4 :
) (11ؼشح هخاب ظِبىٍه (العحرافي). 57/2:

الباب الشاوي...........................................

113

ما خمله ؤٔلب الىدىٍحن ِلى المشوسة الؽّشٍت ووسد في هالم إلامام

ممممممموظؾقونمسؾّيموصّٟمػّٔهمماظّ٦جّ٥معّ٤ماإلضوصيمبوظؼؾّّمأوماظّٕداءةمالمبّٓمعّ٤ماظّ٦ضّ٦فمسؾّ٧م
أصّ٢ماٌللظي,مصوِّصّ٢مؼبماظصػيماٌشؾقبفيمأنؿبمتعؿّ٢ماظّٕصّٝمصقؿومػّ٦مدؾؾفو,مسؾّ٧مأنؿبمؼشؿؿّ٢مػّٔام
اٌعؿّ٦لمسؾّ٧مضؿريٍ مؼعّ٦دمسؾّ٧ماٌّ٦صّ٦ف .مصلصّ٢ؾب مضّ٦ظـومعـؾًو:م(عّٕرتمبّٕجّ٢محلّ٤ماظّ٦ج)ّ٥مػّ٦م
(عّٕرتمبّٕجّ٢محلٍّ٤موجفؾبّ٥م),مصؼّٓمرؽبصعًؿبماظصػيُم(حل)ّ٤مععؿّ٦ظَفوم(وجف)ّ٥موصقّ٥مضؿريفبمؼعّ٦دم
سؾّ٧ماظصػيموػّ٦م(اهلوء),مصعـّٓمحؽبّٔفكب مػّٔاماظعوئّٓمظؾعكبؾّ٣مبّ٥مؼصريؾب مؼبماظصػي; مِّغمبّ٥مالبّٓمعّ٤م
اذؿؿول ماظصػي مسؾ ّ٧مراب ّٛم ,مواظّٓظقّ٢مسؾ ّ٧مادؿؽون مػّٔا ماظضؿري مؼب ماظصػي مػ ّ٦متلغقٌماظصػيم
بلؾؾّ٥مصـؼّ٦ل:معّٕرتمبوعّٕأةمحلّ٤موجففو,مصـ(ايل)ّ٤موصّٟمظؾّ٦ج,ّ٥مواظضؿريم(اهلوء)مؼبم
(اظّ٦ج)ّ٥مسوئّٓمإظبم(إٌّأة)م()1م .م
مممممممموادؿـودـبامإظبمعومتؼّٓمبممصننمضق:ّ٢معّٕرتمبوعّٕأةمحلـيموجففو,مسودمسؾّ٧مإٌّأةمضؿريانم
أحّٓػؿو:مضؿريماظصػيم(حلـي),مواآلخّٕ:ماظضؿريمؼبم(وجففو)موػّٔامخطل;مإلضوصيم(حلـي)م
إظبم(اظّ٦ج,)ّ٥مواظشّ٨ءمالمؼؾبضوف مإظبمغػلّ٥مسـّٓماظؾصّٕؼني(,)2مسؾّ٧مأنمب ماظّٕضّ٨مزادمسؾّ٧مذظّ١م
تعؾقؾًومآخّٕ,مصّٕأىمأنمب ماإلضوصيمعّ٦ضّ٦سيمعّ٤مأجّ٢ماظؿكػق,ّٟمصؼؾقّّمأنؿب مصبّٕيماظؿكػقّٟمعّ٤م
وجّ٥موػّ٦محّٔفماظؿـّ٦ؼّ٤معّ٤ماظصػيموؼؾبرتؽبكماظّ٦جّ٥ماِّػّ٣موػّ٦مبؼوءماظضؿريمؼبمععؿّ٦لماظصػي(.)3
مممممممموضّٓمذػؾًمروئػيمأُخّٕى معّ٤ماظـقّ٦ؼني مإظبمعـّٝمػّٔه ماالضوصيمعطؾؼًومؼبماظشعّٕمواظــّٕ,م
وضّٓمغؾب كبلىؽبماظؼّ٦لمبفّٔاماظّٕأيمإظبماٌربد(,)4موػّ٦معوماخؿورهماظّٖجقبوجّ٨مغودؾـبوماظؼّ٦لمبّ٥مإظبمعبقّٝم
عبقّٝماظـقّ٦ؼني(,)5موضّٓمأجوبّ٦امس قبؿومادؿشفّٓمبّ٥مدقؾّ٦ؼّ٥مبلنمب ماظضؿريمؼبم(عصطالػؿو)مظقّٗم
سوئّٓـبا مسؾ ّ٧ماٌّ٦صّ٦ف ,موامنو مػ ّ٦مسوئّٓ مسؾ ّ٧مدؾؾ ّ٥م( ماِّسوظ )ّ٨موضّٓ مثؾبين ماظضؿري مؼبم
(عصطالػؿو);ِّنمب م(اِّسوظ)ّ٨معبّٝفب مظػظًومعــّ٧مععــب,)6(ّ٧موضّٓمرؾبدمبمػّٔاماظؿّ٦جقّ٥مظػلودماٌعـ;ّ٧م

)ًُ (1ىٍش  :البٕذادًاث  , 134-133:وؼشح املففل(ابً ٌِّؾ) . 84/6 :
)ًُ (2ىٍش  :البٕذادًاث  , 134- 133 :وؤمالي العهُلي  , 117-116:وؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 244/2:
)ًُ (3ىٍش  :ؼشح الشض ي ِلى اليافُت. 436/3:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الدعهُل(ابً مالً)  , 99-96/3:وؼشح اليافُت الؽافُت  , 1868/2:والبعُي في ؼشح ظمل
الضظاجي . 1181/2:
)ًُ (5ىٍش  :البعُي في ؼشح ظمل الضظاجي  , 1188-1899/2:وامالي العهُلي  116:ـ ـ . 117
)ًُ (6ىٍش  :الخبفشة والخزهشة  235/1:ـ ـ ـ ـ , 236وؼشح الدعهُل(ابً مالً)  , 99/3:والبعُي في ؼشح ظمل الضظاجي
الضظاجي . 1188/2:
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ِّنمب مععـّ٧م(طؿقؿوماِّسوظّ٨مجّ٦غؿومعصطالػؿو)مادّ٦دقبتماىورتونمواصطؾّ٧مأسوظقفؿو,موػّٔامالم
ؼلؿؼقّ٣مودالظيماظؾقً;مِّنماِّسوظّ٨مٕمتؽبلّ٦دقبمظعّٓمموصّ٦لماظّٓخونمإظقفو(.)1م م
ممممممموؼؾّٓومأنمبماظلؿوعمؼؼّٟمبوظضّٓمعّ٤مأضقليماظـقّ٦ؼني,مصؼّٓموردتمذّ٦اػّٓمسبّ٦ؼيمعّ٤ماظــّٕم
اظػصقّّ مطوغً مصقفو مإضوصي ماظصػي ماٌشؾفي ماجملّٕدة مإظب مععؿّ٦هلو ماٌضوف مواضقي مال مميؽّ٤م
تلوؼؾفو,معّ٤مذظّ١مضّ٦لماظـيبىبمربؿّٓلبم()مؼبموصّٟماظّٓجقبول:م((م َأظَامإِ ٖغهُمظَمِم َؼؽُنِمغَؾٔيٌّمضَ ِؾؾٔيم ِإظَّام
ح ٖذرَماظدٖجٖالَمُأعٖ َؿهُ،موَػُوَمأَسِ َورُمسَقِ ٔـهٔماظْقُلِرَى))(.)2
َ
مممممممموع ّ٤مذّ٦اػّٓ مػّٔه ماإلضوصي مؼب مطالم مأعري ماٌمعـني م( )مضّ٦ظ ّ٥مؼب موص ّٟماظـيب مربؿّٓم
( :)م((طونؽب مرَدُولُ ماظؾَّهٔ م( )م َضكِمَ ماظْفَا َعةٔ ،مطَـٔريَ م َذ َعرِ ماظرٖأْسِ مرَجٔال ،مأَبِقَضَ معُ ِشرَبّام
ح ِؿرَةً،مرَوِؼلَما ْظؿَ ِلرُ َبةٔ،مذَـِنَما ْظؽَػَّقِنِموَاظْ َؼ َدعَقِنِ،مرَوِؼلَمأَصَا ٔبعٔفَا))()3م .م
ُ
ممممممموضّٓمغظّٕمعبّٝمعّ٤ماظـقّ٦ؼنيمؼبمػّٔهماظـصّ٦صمودّ٦اػومصؼّٕقبروامأنقبمتؾّ١ماإلضوصيمواردةمؼبم
اظلمبعيمواالخؿقور,موػّ٦مأٌّػى ماظّٔيمغؾبلىمإظبماظؽّ٦صقني(,)4مواخؿوره ماظلفقؾ,)5(ّ٨مسؾّ٧مأنمبم
ابّ٤معوظّ١مأجوزهمسؾّ٧مضعّٟمعلؿـّٓـبامؼبمذظّ١مإظبمسّٓدمعّ٤ماظشّ٦اػّٓماظــّٕؼي(,)6مععرتضـبومسؾّ٧معؽبّ٤م
عؽبّ٤مذػىمإظبمتلوؼّ٢مبقًماظشؿوخمسؾّ٧مأ مبن(اِّسوظ)ّ٨معبّٝمؼبماظؾػّٜمعــّ٧مؼبماٌعـ,ّ٧مصؼول:م((م
وػّٔا مصققّّ مؼب ماالدؿعؿول معـوصّٕ مظؾؿعـ ;ّ٧مِّنمب م"عصطؾ ّ٧ماِّثػقي" مأدػؾفو ,مصنضوصؿ ّ٥مإظبم
"أسالػو"ممبـّٖظيمإضوصيم"أدػ"ّ٢مإظقّ٥م,موأدػّ٢ماظشّ٨ءمالمؼؾبضوف مإظبمأساله,موالمأساله مإظبم
أدػؾ,ّ٥مبّ٢مؼؾبضوصونمإظبمعومػؿومظّ٥معّ٤مأدػّ٢موأسؾ)7())ّ٧م.مػّٔامصضؾًومسّ٤مأ مبنمغبّ٢ماظؿــقيمسؾّ٧م

)ًُ (1ىٍش  :خضاهت لادب. 297/4:
) (2معىذ اخمذ . )21929( 258/36:
) (3لامالي  ,اللاليُِ ,ني بىلّها وجشجُبها :مدمذ ِبذ الجىاد لاـمعي  , 69/2:وؤمالي العهُلي  , 118-117:وؼشح
الدعهُل(ابً مالً)  , 95/3:وؼشح اليافُت الؽافُت  . 1869/2:املعشبت :ؼّش الفذسً .ىٍش :لعان الّشب:
(465/1ظشب) .
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح الدعهُل(ابً مالً) , 96/3:وؼشح اليافُت الؽافُت. 1869/2:
)ًُ (5ىٍش  :ؤمالي العهُلي 118-117 :ؼشح الدعهُل(ابً مالً)95/3:
)ًُ (6ىٍش  :ؼشح الدعهُل(ابً مالً) . 95/3:
) (7املفذس هفعه. 99/3:
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اىؿّٝمصقّ٥مبؾبعّٓم;مواٌعّٕوفمغبّ٢ماىؿّٝمسؾّ٧ماظؿــقي(,)1مثّ٣مإنمبمؼبمػّٔاماظؿلوؼّ٢مرجّ٦سـبومإظبمعوم
اغصؾبِّٕفمسـّ٥م,مواظعّٕبمالمتّٕتضّ٨مػّٔام()2م .م
مممممممأعومادقبسوءمطّ٦نماإلضوصيمتػضّ٨مإظبمإضوصيماظشّ٨ءمإظبمغػلكبّ٥موػّ٦مممومميـعّ٥ماظـقّ٦ؼّ٦نمصؼّٓم
تؽػَّ ّ٢ماظّٕض ّ٨مبوظّٕدىب مسؾق ّ٥مضوئؾًوٌ((:و مضصّٓوا مإضوصي ماظصػي مإظب معّٕصّ٦سفو ,مصفعؾّ٦ه مؼب مصّ٦رةم
اٌػعّ٦ل,ماظّٔيمػّ٦مأجـيبمعّ٤مغوصؾ,ّ٥مثّ٣مأضقػًمإظقّ٥محؿّ٧مالمؼلؿـؽّٕمؼبماظظوػّٕ,موإنمأرادم
أغّ٥مأُضقّٟؽب م"حل"ّ٤مإظبم"وج"ّ٥ماٌضوف مإظبمضؿريمراج ّٝمإظبمصوحىم(حل)ّ٤مصؽلغمبّ١مأضػًم
(حلـو)مإظبمضؿريمغػلّ٥موذظّ١مالمصبّ٦ز,مصؾقّٗمبشّ٨ء;مِّنمذظّ١مظّ٦ماعؿـّٝمالعؿـّٝمؼبماحملضيم
أؼضو,موضّٓمضقّ٢مصقفو:مواحّٓمأع,ّ٥موسؾّٓمبطـّ٥موصّٓرمبؾّٓهمورؾقىمعصّٕه,موسبّ٦مذظ,)3())ّ١م
وممو مؼعضّٓ مإضوصي ماظشّ٨ء مإظب مغػل ّ٥مأؼضـبو مورودػو مؼب مطالم مأعري ماٌمعـني م( )مؼب مأطـّٕ معّ٤م
عّ٦ض.)4(ّٝم م
مممممموادؿـودـبا مإظبمطّ٢ىب معومتؼّٓممؼرتجمبّّمظّٓيمبمعّٔػىؾب معّ٤مأجوزمتؾّ١ماإلضوصيمظّ٦رودػومؼبمأصّّم
أدظّيماظلؿوعماظعّٕبّ٨معّ٤مايّٓؼٌماظـؾّ٦يماظشّٕؼّٟموطالمماإلعوممسؾّ٨م()م،موهلّٔامشبؾّٙمإظبم
تعّٓؼّ٢ماظؼوسّٓةماظـقّ٦ؼيمبوآلت:ّ٨مجيوزميفماظلعةمواالخؿقارمإضاصةماظصػةمادلشؾفةماجملردةم
إىل مععؿوهلا مادلضاف مإىل مضؿري مادلوصوف مظورود ماظلؿاع مبذظك يف مغفج ماظؾالشة مصضؾًا مسنم
اظلـةماظـؾوؼةماظشرؼػة .م

)ًُ (1ىٍش  :البٕذادًاث . 148 :
)ًُ (2ىٍش  :الخفائق , 423-421/2:وخضاهت لادب. 299/4 :
) (3ؼشح الشض ي ِلى اليافُت . 437 /3:
)ًُ (4ىٍش  :ؼشح (املّتزلي) . 118/13 , 47/6 , 272 /1 :
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تىطئخ :
مممممممممعـمادلضملػملقممظدىماظداردنيمأنٍمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماألوائؾمضدمضمملعقامجبؾملقدُمعؾملؼملهملُميفمادؿعملراءم
اظػملطملهمل مبؾملدف ماحلظملمملز مسػملؿملؾملممل معـ ماظػملقـ مواخلشملكملِ ,مواظقصقل مإظب موصػ مضقاسدػممل ,موتؾقؼنملم
علمملئػملؾملممل,مشريمأنِ مدضملهملماظضملربؿملهملمواعؿدادػمملمصسملػملًمملمسـماظؾقاسىملمأو ماألدؾمملبماظيتمراصعملوملمعقضػم
رمملئظملهمل معـماظؽملققؼنيمعـمأدظّهملماظلؼملمملعماظضملربلمصؼملؽملضملقاماالحؿفمملجمبؾضملسملؾملممل,موضضملِظملقاماالدؿرملؾملمملدم
بؾضملضٍ مآخر,مطؾّ مذظؽمأصسملكمإظبمإشظملممللمعبػملهمل معـماالدؿضملؼملمملالتماظضملربؿملهملماظظملزملؿملقهملماظيتمحمملولم
سددٌ معـمعؿفملخريماظؽملققؼنيمتلفػملؿملؾملمملمأومادؿدراطؾملمملمسػملكمعـمتعملدِعؾملؿمعـماظضملػملؼملمملء,موضدمتطملؿملنملم
بضملضماظرتاطؿملنملماظؽملققؼهملمسـمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماظعملدعمملءموادلؿفملخرؼـمع ًضملممل .م
مممممممممموعقضقع مػذا ماظؾمملب مػق مرصد معبػملهمل معـ ماألمنمملط ماظؽملققؼهمل ماظيت مٕ مؼُ َرملر مإظؿملؾملمملم
اظؽملققؼقنمأومأشػملؾؾملؿ مصؿملؼملمملموضضملقهمعـمضقاسدم,مإالمأغؾملممل مضدموردتْ ميفمطالمماإلعمملمم( ,)ماألعرم
اظذيمؼؽملؾطمللمأنْمؼُزملمملرمإظبمتظملرؼعمضقاسدمجدؼدةمادؿؽملمملدًامإظبمذظؽ;مألنِمأشػملنملماظعملقاسدمصبنملمأنْم
تلريمعؿِلعملهملً مععماظرملقاػدماظيتمتلؿؽملدمإظؿملؾملمملمأومتقملؼِّدػممل,مضممللمابـمجين((:واسػملؿْمأغِؽمإذامأدِاكَم
اظعملؿملمملس مإظب مذلءُ معممل مثؿ ممسضملومل ماظضملرب مضد مغشملعملوملْ مصؿملف مبرمللءُ مآخر مسػملك مضؿملمملس مشريه مصدعْ معمملم
طؽملومل مسػملؿملف مإظب معممل مػؿ مسػملؿملف))( ,)1مسػملك مأنِ مأطـر ماظؽملققؼني مؼلضملقن ميف ماظطملمملظنمل مإظب م((تغملؼملؿملؾم
اظـطملرات مبمملدلؽملشملؼ مواظعملؿملمملس مال ممبضملمملودة مادلرملمملصؾملهمل))(,)2مزؼمملدةً مسػملكمسدممادؿؼملرارمتػملؽمادلرملمملصؾملهملم
رقال معدة ماظدرادهمل( ,)3موػذا مدؾنملٌ معـ مأَدؾمملب مسدم ماالرخملالع مسػملك ماظغملـري معـ ماالدؿضملؼملمملالتم
اظضملربؿملهمل ماظظملزملؿملقهمل ماظيت مزخرتْ مبؾملممل مطؿنمل ماظرتاث ماظػملطملقي موالدؿملؼملممل متراث مأئؼملهمل مأػؾ ماظؾؿملوملم
( .)م
ممممممواالحؿفمملجماظؽملققيمبغملالمِماظظملردمعذػنملٌمرآهمابـمجين;مصعملدمأذمملرماظبمجقازماالحؿغملمملممإظبم
عمملمؼردمسػملكمظلمملنماظظملردماظضملربلماظظملزملؿملحميفمتعملرؼرماظعملقاسدموبؽملمملئؾملمملموإنْمٕم ُؼلؼملعْمػذاماظغملالممعـم
شريه ,مػذا معممل مسعملده ميف((بمملب ميف ماظرمللء مؼُلؼملعُ معـ ماظضملربل ماظظملزملؿملح ,مال مؼُلؼملع معـم

) )1الخصائص. 126/1 :
) )2البدث اللغىي عىد العسب . 54:
)ً )3ىـس  :املصدز هفظه والصحُفت هفظها.
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شريه))(,)1علؿرملؾملدًا مسػملك مذظؽمبغملـري معـ مادللمملئؾماظػملطملقؼهملمواظؽملققؼهمل ماظيت موردتْ مسػملك مظلمملنم
صُرادىمعـماظضملربمعؽملؿؾمل ًؿملممل ميفمضقءمذظؽ مإظبماحلغملؿمبقجقبمضؾقلمتػملؽماالدؿضملؼملمملالتمواظعملؿملمملسم
سػملؿملؾملممل( ,)2موإنْ مطمملغوملْ متػملؽ ماالدؿضملؼملمملالتُ مزبمملظَظملهملً م َدلممل مسػملؿملف ماجلؼملؾملقر ,مصمملظضملَربة مبظملزملمملحهمل مظلمملنم
اظضملربلموضقةمبؿملمملغف( ,)3موالمأسػملؿمأحدًا مذملذملمزبمملظَ ًظملمملمطمملنمأممعقملاظ ًظملممل مذملذملذمل مظدؼفمذؽٌ ميفمصزملمملحهملمأعريم
ادلقملعؽملني م()موبالشؿف,موظضملؾٍ معمملمذطره ماجلمملحظ م ميفمضقلماإلعمملم(:)م((ضؿملؼملف مطؾِّ ماعرئ معمملم
ضبلؽملف))( )4موافُميفمبؿملمملنمذظؽ ,مإذمضمملل ((:صػملق مٕ مغعملػ معـمػذا ماظغملؿمملب مإال مسػملك مػذه ماظغملػملؼملهملم
ظقجدغمملػممل مذمملصؿملهملً مطمملصؿملهملً ,موذبزئهمل معطملؽملؿملهمل ,مبؾ مظقجدغمملػممل مصمملضػملهمل مسـ ماظغملظملمملؼهمل ,موشري مععملزملرة مسـم
اظطملمملؼهمل))( )5موظؿملسمػذاممبلؿطملربمسؼملٍـمغؾملؾ معـمعضملنيماظعملرآنماظغملرؼؿمواظلؽملهملماظؽملؾقؼهملماظرملرؼظملهمل,مم
وػذامعمملمصرِحمبفمابـمأبلماحلدؼدمضمملئ ًػملممل:م((مصمملغصملرْماظعملرآنماظضملزؼزمذملذملذملمواسػملؿمأنماظؽملمملسمضدماتظملعملقام
سػملك مأغِف ميف مأسػملك مرؾعملمملت ماظظملزملمملحهمل مذملذملذمل موتفملعػملف متفملعػملًممل مذمملصؿملًممل ,مواغصملر مإظب معممل مخصِ مبف معـ معزؼهملم
اظظملزملمملحهمل مواظؾضملد مسـ ماظؿعملضملري مواظؿعملضملؿملنمل ,مواظغملالم ماظقحرملل ماظطملرؼنمل ,مواغصملر مطالم مأعريم
ادلقملعؽملني( )مصكملغِؽ مجتده معرملؿعملًممل معـ مأظظملمملزف ,موععملؿسملؾًممل معـ معضملمملغؿملف موعذاػؾف ,موربذوْا مبف محذوهم
وعلػملقطًممل مبف ميف معؽملؾملمملجف ,مصؾملق موإن مٕ مؼغملـ مغصملريًا موال مغدْا مؼزملػملح مأنْ مؼُعملمملل:إغف مظؿملس مبضملده مطالمم
أصزملحمعؽملفموالمأجزل,موالمأسػملكموالمأصكؿموالمأغؾؾ,مإالمأنمؼغملقنمطالممابـمسؼملفم()م))(.)6م م
م
مممممأعمملمتعمللؿملؿُمػذاماظؾمملبمصكملغفمضدمضمملممسػملكمصزملػملني :م
ماظظملزملؾماألولم:معمملمٕمؼذطرْهمأشػملنملُماظؽملققؼنيميفمأُدػملقبلماظعمللؿمواظرملرط :م
ماظظملزملؾماظـمملغلم:معمملمٕمؼذطرْهمأشػملنملُماظؽملققؼنيميفمعلمملئؾمأُخر.

) )1الخصائص. 21/2 :
)ً)2ىـس :الخصائص 24/2:ـ. 27
)ً )3ىـس  :املصدز هفظه , 385/1:والاكتراح. 121:
) )4شسح (املعتزلي) . 231/18 :
) )5البُان والخبُين. 87/1 :
) )6شسح (املعتزلي) . 83/2 :
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املجحث األول :مب مل ٌركسي أغلت الىحىٌني ي أسلىة القسم:
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ممممممممممممسرِف ماظؽملققؼقن ماظعمللؿ مبفملغِف معبػملهمل متقمل َّطد مبؾملممل معبػملهمل مأُخرى(,)1وعضملؽملك مػذا مأغِف مؼعملقم مسػملكم
عبػملؿني;مإحداػؼملممل:معبػملهملماظعمللؿمواألُخرى:معبػملهملمجقابماظعمللؿ,موػلماألػؿ;مإذم((المبدممظػملعمللؿمعـم
جقاب;مألغٍفمبفمتعملعماظظملمملئدةموؼؿؿماظغملالم,وألغٍفمػقماحملػملقفمسػملؿملف,موعُقممللمذطرمحػملػمبطملريمربػملقفم
سػملؿملف))(,)2مودلّمملمطمملنمضقامماظعمللؿمعبػملؿنيمزبؿػملظملؿنيماظقاحدةمعلؿعملػملهملمسـماألُخرىمذملموإنْمطمملغؿمملمعؿضملػملعملؿنيم
إحداػؼملمملمبمملألُخرىمذملمجلءمبفملحرفُمتربطمإحدا ُػؼملمملمبمملألُخرىمطربطَمحرفَماظرملرطَماظرملرطَمبمملجلزاءَ( .)3م
مممممممممموضدمضلِؿمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماظعمللؿ معـمحؿملىملمجقابُفمسػملكمضربني,مأَحدػؼملممل:معبػملهملمجقابماظعمللؿِم
اخلربؼهمل,مواآلخر:معبػملهملمجقابماظعمللؿماظشملػملؾؿملهمل,موػؼملمملماظؽملؼملشملمملنماظػملذانمدفملَدردؾملؼملمملمبعملمملسدتنيمعؽملظملزملػملؿنيم
سػملكماظؽملققماآلتل:م م
املسألخ األوىل  :جىاش وزود (كأن) ي جىاة القسم اخلربي:

مممممممممممؼعملزملدماظؽملققؼقنمبذملم(اظعمللؿماخلربي)مػقمعمملمطمملغوملمعبػملهملُمجقابَفمخربؼهملًم,موػلمإعمملمإمسؿملهملمأوم
صضملػملؿملهمل ,مصكملن مطمملغومل مإمسؿملهملً مصؾملل مإ ٍعممل معـؾؿهمل مأو معؽملظملؿملهمل; مصكملن مطمملغومل معـؾؿهمل مأُجؿملنمل ماظعملَلؿ مبذمل(اظالم)م
ادلظملؿقحهمل,مأومبذمل(إنِ) ,مو(اظالمِ),مأومبذمل(إنِ)موحدػمملمعرملدٍدةً مأومعُكظملظملَهملً.موأ ٍعمملمإنْمطمملغوملمعؽملظملؿملهملمصؿملُفمملبُم
اظعملَلؿُمبذمل(عممل),مأوم(ال),مأو(إنْ)( .)4موتضملػملؿملؾُ موجقدمػذهماألحرفميفماجلقابمػقمإصمملدتؾملمملماظؿقطؿملدماظذيم
عـمأجػملفمجمملءماظعملَلؿ()5م .م

ممممممممموطمملنماظرضلماالدرتابمملديمصزملِؾ ماظعملقل ميفم(الم)مجقابماظعمللؿموعقاضعمدخقهلمملموذرائطمطؾِّم
عقضع,مصرأىمأنِمطؾِ معقضعٍ متدخػملفم(الم)ماالبؿداءمبضملدم(إنِ)مجمملزمأنْ متدخػملَفم(الم)مجقابماظعمللؿ,م
وبؾملذا مغظملؾملؿ مأنِ معقضظملف مػق مادلقاءعهمل مبني(اظالعني) ميف مادلضملؽملك; مألغٍؾملؼملممل متدالن مسػملك ماظؿقطؿملد مدقاء ميفم

)ً )1ىـس  :الكخاب , 114/3 :واملخصص , 71/4 :وشسح املفصل(ابً ٌعِش) , 91/9 :والتراكُب اللغىٍت. 237:
) )2الالماث. 85 :
ّ
املفصل(ابً ٌعِش), 96/9:والصفىة الصفُت في شسح الدزة ألالفُت,
(ً )3ىـس :كخاب أطساز العسبُت ,277:وشسح
الىُلي ,جذ :د .مدظً بً طالم العميري. 333/1:
(ً )4ىـس :الخبصسة والخركسة ,452/1:وكخاب امللخصد  ,865/2:و شسح حمل الصحاجي(ابً عصفىز) 526/1 :ـ ـ ـ 529
 , 529وشسح السض ي على الكافُت , 319-318/4 :والصفىة الصفُت ,333/1:وازحشاف الظسب, 1779-1774/4:
واملظاعد 313/2:ـ ـ ـ  , 315وَمع الهىامع. 485/2:
)ً )5ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 319/4:

الباب الشالث ..................................

020

ما لم ًركسٍ أغلب الىدىٍُ ـً ووزد في ك ـ ـالم إلام ـ ـ ـ ـ ـ ـام

بمملب(إنِ)مأوميفمجقابماظعمللؿ,موسػملّهملمذظؽمسػملهملمعرملمملبؾملهمل; مإذمإنِ م((اظؿفملطؿملدمادلشملػملقبمعـماظعمللؿمحمملصؾم
عـم"اظالم"م))()1م.موعـمعبػملهملمعمملمذطرمعـمتػملؽمادلقاضعمدخقل(اظالم)مسػملكم(طفملنِ)مذذوذًا()2م .م
مممممممممممودقىمعمملمذطرهماظرضلمٕمؼُ َرملرْمأَحدٌمعـماظؽملققؼنيمذملمصؿملؼملمملموضظملوملُمسػملؿملفمعـمعزملمملدرمذملمإظبموضقعم
(ط َفملنِ)مجقاًبمملمظػملعملَلؿمصسملالًمسـمحذفَمعبػملهملَماظعمللؿموإبعملمملءَم(اظالمِ)ميفم( َظغملَ َفملنِ)مداظهملًمسػملؿملؾملممل,مإالّمأبقمح ٍؿملمملنم
األغدظللماظذيمضمملل((:والمصبقزُمدخقلُم"المِ"ماظعملَلؿِمسػملكم" َأنِ"موالمسػملكم" َأنْ",موصبقزُمدخقظُؾملمملمسػملكم
"طَ َفملنِ",موعؽملفُمضقلُماألسرابلٍ:موعمملمػذهَماظ َعملؽملؼملهملُ؟موآَم َظغملَ َفملِغمملمسػملكمحُرملرملهملُ))(,)3وػذامعمملمذطرهماظلؿملقرلم
سملمملم()4م,موأخذمبفماألُدؿمملذمسؾمملسمحلـمعـماحملدثنيمضمملئ ًػملممل:م((م"اظالم"ماظداخػملهملمسػملكمجقابماظعمللؿم
أؼ ً
ال متدخؾ مسػملك م"إنٍ" مادلرملدِدة موال مسػملك مذلء معـ مأخقاتؾملممل ,مإال م"طفملنٍ" ,مسبق :موآ مظغملفملنِ مصدضهملم
اظؾكؿملؾماضؿشملمملعمعـمجلده))()5م .م
ممممممممممممموإذامطمملنمأبقمحؿملٍمملنمواظلؿملقرلمواألُدؿمملذمسؾمملسمحلـمٕمؼعملظملقاميفمإجمملزتؾملؿ ػذا االدؿضملؼملممللم
سػملكمذقاػدمعضملػملقعهملماظعملمملئؾموشريمعزملؽملقسهملمصكملغؽملمملمبقدضملؽملمملماالدؿداللمسػملكمصقؿفموإجمملزةماظعملؿملمملسمسػملؿملفم
بغملالمماإلعمملمم()م,مإذمضممللميفمتقبؿملخمأصقمملبفمسػملكماظؿقارقملمسـمغزملرةماحلؼ((:وَاَظ َّؾفٔم َظ َؽأَغِّلم ٔبؽُؿِم
َظضرَابُمضَدٔمأغِ َػ َرجِؿُؿِمسَـِمأبِـِمأَبٔلمرَاظٔبٕمأغِ ٔػرَاجَمَا ْظ َؿرِأَةٔمسَـِم
حؿٔلَما ِّ
حؿٔسَم َاظْقَشَكم َو َ
صٔقؿَام ِإخَا ُظؽُؿِمأَنِمظَقِم َ
ضُ ُؾؾٔفَا))()6م.م

م

مممممممممممبضملدمأنْمسَػملؿماإلعمملمم()معـمأصقمملبفماخلذالنميفمأطـرمعـمعقرـموعقضػمحغملؿمسػملكمأنِمذظؽم
ادلقضػمدؿمللؿؼملرمعؽملؾملؿموؼؿكػملّقنمسؽملفميفمأوضمملتماذؿدادماحلرب,موهلذامطمملنمطالعُفمػذامعؾؽمل ًؿملمملمسػملكم
اظعملَلؿ مؼرؼد مأنِ مذظؽ مدؿملقزملؾ مال مربمملظهمل ,معقملطخملدًا مػذا مجبقاب ماظعمللؿ مادلزملدِر مبذمل(الم) ماظعمللؿ مادلؿػملقٍةم
بذمل(طفملنِ)ماظداظهملمسػملكماظعملشملعمواظؿملعملنيميف معـؾمػذامادلقرـموػقمعذػنملماظغملقصؿملني مواظزجٍمملجل(,)7مسػملكمأنِم
) )1شسح السض ي على الكافُت. 319/4:
)ً )2ىـس  :املصدز هفظه. 361/4:
( )3ازحشاف الظسب .1776/4 :اللىمت :السائدت الكسيهت أو خبث زٍذ ألادَان ً .ىـس :لظان العسب(495/12:كىم) ,
والحششت :حمع (خش) وَى مىطع كظاء الحاحتً .ىـس  :لظان العسب(285/6 :خشش).
)ً )4ىـس َ :مع الهىامع . 491/2 :
) )5الىدى الىافي , 511/2 :وٍىـس  :جساكُب اللظم والشسغ في كالم إلامامين الحظً والحظين( ,)دزاطت هدىٍت
بالغُت ,عامس طعُد هجم. 177:
) )6شسح (املعتزلي) . 71/7 :
)ً )7ىـس  :الجنى الداوي ,571 :ومغني اللبِب, 253 :وجمهُد اللىاعد , 1311/3:وَمع الهىامع. 486/1 :
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سملممل,موهلذامالمعضملؽملكمحلزملرماظظملضملؾم
دؿملمملقمطالمماإلعمملممضبؿؼملؾُمذملمزؼمملدةمسػملكماظؿقعملؿملؼمذملمعضملؽملكماظؿرملؾؿملفمأؼ ً
(إخمملل)ماظقاردميفمدؿملمملقمطالعفم()مسػملكماظصملـ; مإذمالمعدخؾمجلقابماظعمللؿمبضملدماظصملّـماظدالمسػملكم
اظرملؽ(,)1موبؾملذامؼغملقنمػذاماالدؿضملؼملممللُمأحدماظزملقرماظيتمصبنملمأنْمتفملخذمغزملؿملؾؾملمملمعـمتؾقؼنملماظعملقاسد.
ممممممممممموعـماظرملقاػدماظضملػملَقؼهملمسػملكمذظؽمضقظفم()ميفمخشملؾهملميفمذطرمادلالحؿ:م((ظ َؽأَغِّلمأَغِ ُظرُم ِإظَكم
ٔضؾِّقؾٍم َضدِمغَعَؼَمبٔاظشٖامِموَ َصقَصَم ٔبرَاؼَا ٔتفٔمصٔلمضَقَاحٔلمطُقصَان))(,)2صذمل(اظالمُ)ميفم( َظغملَ َفملغِل)مواضضملهملٌميفمجقابم
ضلؿمربذوفُمتعملدؼرُهُم(وآمظغملفملغِّلمأغصملر)...م .م
سملمملمضقظفم()ميفمراػنملُمضَُؿؾمعضملفميفمصَ خملظملني:م((موآٔمظؽأغِّلمأغظرمإظقفموإىلم
ممممممممممموعـماظرملقاػدمأؼ ً
زَوج ٔؿفموإىلمعَـزظؿٔفمودرجؿفماظيتمأطرعَ ُفمآُمبفام))()3م.م

م

ممممممممممممومممملمؼقملطخملدمذؿملقعمػذاماالدؿضملؼملممللمورودهمسػملكمظلمملنمأئؼملهملمأػؾماظؾؿملومل()ميفمأطـرمعـمذمملػدم
عـمذظؽمضقلماإلعمملمِماحلَلـِ()ممظضملُؾؿملدمآَمبـم ُسؼملرمبـماخل ّشملمملب()4موػقمُؼعملمملتؾُمإظبمجمملغنملَمعضملمملوؼهملَميفم
يفمصظملّني:م((ؼمملمبـ ماخل ّشملمملب,موآَمظغمل َفملغٍلمأغصملرُمإظؿملؽَمععملؿقالًميفمؼقعَؽَمأومشدَكَ))(,)5موضقلماإلعمملمِم
اظؾمملضرِ()ذاطرًا ماإلعمملم مادلؾملديِ(((:)موآَ ظغمل َفملغٍلمأغصملُرُمإظؿملفَموضَدْمأ ْدؽملد مزؾملْرهُمإظبماحلَفرِ,مثؿِمؼؽملْرملُدُم
آَمحعملَّفُ))( .)6م
مممممممموإنْ مطمملن ماظلؼملمملعُ مأضقى محفهملً مسػملك مجقاز مػذا ماظؽملؼملط مإال مأغٍف مميغملـ ماالحؿغملمملم مإظب ماظعملؿملمملسم
سملممل,مصمملدلمملغعمعـمدخقلم(الم)مجقابماظعمللؿمسػملكم(إنِ موأخقاتؾملممل)مصؿملؼملمملم
واظزملؽملمملسهملماظؽملققؼهملمظؿعملقؼؿف مأؼ ً
سملممل ,مصذمل م(إنِ) محرف معقضقع مظػملؿقطؿملد م,و(اظالم)م
سدا م(طفملنٍ) مؼضملقد مإظب مادلضملؽملك مواظزملؽملمملسهمل ماظؽملققؼهمل مأؼ ً
حرفمواضعميفمجقابماظعمللؿمطذظؽ,مصالمصبؿؼملضملمملن()7م .م

)ً )1ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 319/4 :
ّ
الظلُل َى عبد امللك بً مسوانً .ىـس  :شسح (املعتزلي) . 99/7:
) )2شسح (املعتزلي) ِّ , 98/7:
) )3زطائل الشسٍف املسجض ى ,الشسٍف املسجض ى ,جذ:الظُد أخمد الحظُني. 86/4 :
)َ )4ى عبُد هللا بً عمس بً الخؼاب العدوي اللسش ي :صحابي ,مً أهجاد كسَش وفسطانهم .وِّلد في عهد الىبي مدمد
مدمد ( )وأطلم بعد إطالم أبُه .زم طكً املدًىت .وزخل إلى الشام في أًام إلامام علي( ,)فشهد " ّ
صفين " مع
معاوٍت ,وك ِّخل فيها طىت (َ37ـ)ً .ىـس  :الاطدُعاب في معسفت ألاصحاب 318/1:ـ ـ  , 319وألاعالم. 195/4:
( )5شسح (املعتزلي) , 233/5 :وٍىـس :منهاج البراعت(الخىئي) . 61/5 :
( )6بداز ألاهىاز. 341/52:
)ً )7ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 319- 318/4:
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ممممممممموأعمملم(ظؿملومل,موظضملؾ,موظغملـِم)مصكملنِماظذيمميؽملعمعـموضقسؾملمملمبضملدم(الم)مجقابماظعمللؿمطراػهملمتقاظلم
األعـمملل,مصمملظلؾنملمصقتل,موػقمغظمللفماظذيمعؽملعمذبلءم(اظالم)ميفمجقابم(ظق)مصؿملؼملمملمإذامطمملنمعؽملظملؿملًمملم
بذمل(ٕ)( )1م,مطؼملمملمميؿؽملعمػذاماالضرتانمظػمللؾنملمغظمللَفمإذامطمملغوملم(اظالم)مواضضملهملً ميفمخرب م(إنِ)ماظذيمأوظُفم
(الم) ماظعمللؿ; مهلذا مصبنمل ماظظملزملؾ مبؿملؽملؾملؼملممل مبذمل(عممل) مزائدة مطراػهمل ماجؿؼملمملع م(اظالعني)( ,)2مومتؿؽملع(اظالم)م
أؼسملًمملميفمجقابماظعمللؿمإذامطمملنمعؽملظملؿملًمملمبذمل(ال)()3م .م
مممممممممؼصملؾملرممممملمتعملدِممأنِماظذيمعؽملعمدخقل م(الم)مجقابماظعمللؿمسػملكم(إنِ)مسمملئدماظبمطراػهملمتزملدٍرم
حرصنيمدلضملؽملكمواحد,مسػملك محنيمأنِ مطراػهملماجؿؼملمملعمادلـْػملنيمػلمدؾنمل مسدممعؾمملذرةم(اظالم) مظألحرفم
ادلؾدوءةمبذمل(اظالم)موػل م(ظؿملومل,موظضملؾ,موظغملـٍ).موالذؽميفمأنم(طفملنِ)مظؿملسمصؿملؾملمملمػذانمادلمملغضملممل ِن ,موهلذام
جمملزموضقسؾملمملمجقابًمملمظػملعمللؿمعلؾقضهملمبذمل(اظالم)م,مسػملكمأغٍفمؼؽملؾطمللمأنْ متدلِ(طفملنِ) مسػملكماظؿقعملؿملؼميفمػذام
اظؽملؼملطمعـماالدؿضملؼملمملل,مإذمإنِماظعمللؿمعقضقعٌمظػملؿقطؿملدمواظؿقعملؿملؼمطؼملمملمتؾؿملِـ .م
سملمملماغظملرادماإلعمملمم()مبمملجلؼملػملهملماظعملَلؼملؿملهملم(واظذيمبرأماظؽملِلؼملهمل),م
مممممممممممومممملمؼؿزملؾمبفملُدػملقبماظعمللؿمأؼ ً
إذمضمملل ميفمخشملؾهملميفمذطرمادلالحؿ:م((أعَاموا َّظذٔي م َصؾَؼَ مَا ْظقَ ٖؾةَ موَ م َبرَأَ ماَظـٖ َل َؿةَ مإِنٖ ماَ َّظذٔي مأُغَؾِّ ُؽؽُ ِؿ م ٔبفٔ مسَـِم
اَظـٖؾٔلِّمَا ْظأُعِّلِّم()موَماَظ َّؾفٔمعَام َطذَبَمَا ْظؿُ َؾؾِّغُموَمالَمجَفِؾَماَظلٖاعٔعُم))()4م .م
ممممممممممذطرمابـماألغؾمملريمذظؽمصعملمملل:م((برأَ مآمسؾمملدهمؼربؤػؿمبرءًا:مإذامخػملعملؾملؿ.معـمذظؽمضقل مسػمللم
سملممل(,)6م
بـمأبلمرمملظنملم()ميفمميؿملؽملف:م"واظذيمصػملؼماحلؾهملَموبرأَماظؽملِلؼملهملَ"م))(,)5موأطدمذظؽماظػملطملقؼقنمأؼ ً
سملممل(,)6موصشملـمظفمعـ مذُ ٍراحماظؽملؾمليملمابـمأبلماحلدؼد ,مصعملمملل :م((وػذا ماظعمللؿ مال مؼزال مأعري مادلقملعؽملنيم
أؼ ً
ؼُعمللؿمبفم,موػقمعـمعؾؿغملراتفموعؾؿدسمملتف))()7م.
م م

)ً )1ىـس  :شسح الكافُت الشافُت ,1639/3:والجنى الداوي  , 283 :ومغني اللبِب. 358:
)ً )2ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 359/4 :
)ً )3ىـس  :املصدز هفظه. 358/4 :
) )4شسح (املعتزلي). 98/7 :
) )5الصاَس في معاوي كلماث الىاض ,جذ:د .خاجم صالح الظامً.87/1 :
)ً )6ىـس  :النهاًت في غسٍب الحدًث وألازس(14/1:أبس)  ,ولظان العسب(5/4:أبس)  ,وجاج العسوض(7/11 :أبس).
) )7شسح (املعتزلي).99/7:
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ممممممممممممشبػملص مممممل متعملدِم مإظب مإسمملدة مصقغ ماظعملمملسدة مبمملآلتل :مجيقز موضقع م(طأنٓ) ميف مجقاب ماظؼلؿم
اخلربيمادؿـادّامإىلمورودمذظؽميفمغفجماظؾالشةم,مطؿامجيقزمادؿعؿالمسؾارةم(واظذيمبرأماظـلؿة)م
اظداظةمسؾكماظؼلَؿ.
ممم م
املسألخ الثبوٍخ :جىاش وقىع جىاة القسم الطلجً مصدزا مؤول:

ممممممممضَلؿماظشملػملنمل,مأومضَلؿماظلقملال(,)1مأوماظعملَلؿماالدؿضملشملممليف()2معزملشملػملقمملتمؼدورمعضملؽملمملػمملمسػملكممنطمعـم
أمنمملطماظعمللؿميفماظضملربؿملهملمؼعملزملدماظؽملققؼقنمبف معمملمطمملنمجقابُفمعبػملهملً مرػملؾؿملهمل(,)3وعضملؽملمملهمأنْ مؼغملقنمادلُعمللؿم
سػملؿملفمعشملػملقًبمملم .م
ممممممممموؼُقملدِى مػذا ماظؽملقع معـ ماظعملَلؿ ممبفؼملقسهمل معـ ماألصضملمملل معؽملؾملممل م(دفملل ,موغرملد ,موذطَّر ,موأضلؿ,م
وذؾملد),مضممللمدؿملؾقؼف:م((واسػملؿمأنِمعـماألصضملممللمأذؿملمملءمصؿملؾملمملمعضملؽملكماظؿملؼملني,مصبريماظظملضملؾمبضملدػمملمذبراهم
بضملد مضقظؽ:وآ ,موذظؽ مضقظؽ :مأضلؿُ مألصضملػملـِ ,موأذؾملدُ مألصضملػملـِ ,موأضلؼملوملُ مبمملٓ مسػملؿملؽ مظَؿظملضملػملـِ))(,)4م
وذطر مػذا مادلضملؽملك ميفمعقضعمآخر ,مصعملمملل:م((ودفملظوملُ ماخلػملؿملؾمسـمضقهلؿ:مأضلؼملوملمسػملؿملؽمإظّمملمصضملػملومل مودلّمملم
صضملػملومل,مظَؿ مجمملزمػذاميفمػذامادلقضع,موإمنمملمأضلؼملوملمػؾملؽملمملمطعملقظؽ:موآ؟مصعملمملل:موجفماظغملالممظؿظملضملػملَـٍ,م
ػؾملؽملمملموظغملؽملؾملؿمإمنمملمأجمملزوامػذا; مألغؾملؿمذؾِؾملقهمبؽملرملدتؽمآ; مإذمطمملنمصؿملفمعضملؽملكماظشملػملنمل))(,)5موظؿملسم
اظؽملشملؼمبؾملذهماألصضملممللمذبرِدةًمدظؿملالًمسػملكماظعملَلؿ,موإٍغؼملمملم ُؼضملػملؿمذظؽَمبفملنْمؼػملؿملؾملمملمظظملظُماجلالظهملَم(آ)(,)6موضدم
سُرِّف مػذاماظؽملقعمعـماظعمللؿمبفملغِفم((معبػملهملمرػملؾؿملهملمؼُرادمبؾملمملمتقطؿملدمعضملؽملكمعبػملهملمرػملؾؿملهملمأُخرىمعرملؿؼملػملهملم
سػملكمعمملمؼُـريماظرملضملقرمواظضملمملرظملهمل))(.)7م م
)ً (1ىـس :املظائل الشيراشٍاث ,أبى علي الفازس ي ,جذ :د .خظً بً مدمىد َىداوي , 256/1:واملخصص , 234/5 :
وشسح السض ي على الكافُت , 318/4:وازحشاف الظسب , 1793/4:وخاشُت الصبان. 171/3:
)ً (2ىـس  :شسح املفصل(ابً ٌعِش) , 111/9:وشسح الكافُت الشافُت ,868/2:ومغني اللبِب ,143 :وشسح
الخصسٍذ , 648/1:والىدى الىافي. 482/4:
)ً (3ىـس  :كخاب أمالي ابً الحاحب ,ابً الحاحب ,دزاطت وجدلُم :د .فخس صالح طلُمان كدازة , 812/2 :
وجمهُد اللىاعد ,3174/6:وألاطالُب إلاوشائُت في الىدى. 165 :
) (4الكخاب . 114/3 :
) (5املصدز هفظه. 116-115/3 :
)ً (6ىـس  :املظائل الشيراشٍاث , 256/1:وجمهُد اللىاعد. 3167/6:
) (7الىدى الىافي. 482/4:
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ممممممممموضدماذرتطمأشػملنملُ ماظؽملققؼنيمجلقابمػذاماظسملِرْبمعـماظعمللؿمأنمؼغملقنمعبػملهملمرػملؾؿملهملم,مصعملزملروام
عضملؽملكماظشملػملنملمسػملكماألدمملظؿملنملماإلغرملمملئؿملهملمعـمأعر,مأومغؾملل,مأومادؿظملؾملمملم,مأوم(إالّ),مأوم( َظ ِؼملممل)م( )1م,مطؼملمملم
سملمملمبذملم(ظَؿظملْضمل َػملـِم),وم( َظؽملظملْضمل َػملـِ)مصؿملغملقنُمخربًاممبضملؽملكماألعر( .)2م
أُجؿملزمأنمؼُفمملبماظعمللؿمأؼ ً
مممممممممممماظصملمملػرمأنِمأشػملنملماظؽملققؼنيمصؾملؼملقامعـماظشملػملنملمعقملدٍاهماظػملظملصمللمادلؽملقزملَرميفماألدمملظؿملنملماإلغرملمملئؿملهملم
اظشملػملؾؿملهمل,موػقمصؾملؿمؼضملقزهماظؿظمللريماظدضؿملؼمدلضملؽملكماظشملػملنملم,مطؼملمملمؼظملؿعملرماظبماالدؿعملراءماظؿمملممظرملقاػدماظضملربؿملهملم
اظيتمجمملءمصؿملؾملمملماظعمللؿماالدؿضملشملممليفمعُفمملًبمملممبضملؽملكماظشملػملنملمالمبزملؿمل َطملفماإلغرملمملئؿملهملماظيتمحدٍدػمملماظؽملققؼقنم,م
صعملد موردميفمغؾمليملماظؾالشهملمجقابُ ماظعمللؿمعُزملدِرًامبذمل(أنْ)ميفمضقظفم()مزبمملرًَؾمملماخلػملؿملظملهملَ مسـؼملمملنَ ((:وإِغِّلم
أَغِ ُشدُكَماَظ َّؾفَمأَنِم َتؽُقنَم ِإعَامَم َػذٔهٔمَا ْظُأ ٖعةٔماَ ْظؿَؼْؿُقلَم َصإِ ٖغفُمطَانَمؼُؼَالُ:مؼُؼْؿَؾُمصٔلم َػذٔهٔمَا ْظُأ ٖعةٔم ِإعَامْمؼَػْؿَُّّم َسؾَقِفَام
َاظْؼَؿِؾَموَمَاظْؼٔؿَالَم ِإظَكمؼَقِمِمَاظْؼٔقَا َعةٔ))()3م.م م
مممممممممممممأدركماإلعمملممحبلنملماظصملروفمواظعملرائـموعمملمؼؿقركمبفماظؽملمملسمأنِ ماخلػملؿملظملهملمسـؼملمملنمد ُؿملعملؿؾم
إنْمبعمللمسػملكمعقضظملفمميمملرسمػقموسرملريتفمادلعملرِبقنماظصملػملؿمواظضملدوانمسػملكماألُعهملم;مإذماألخؾمملرماظقاردةمسـم
اظردقلم()متقملطخملدمذظؽ(,)4ممظذامجمملءمطالعف( )مػذامسػملكمدؾؿملؾماظؽملّزملحمواظؿقذؼرمعُد ًظمملمسػملؿملفمبعملقظف:م
(أغرملدكمآ)مأي:مدفملظؿؽمبمملٓ( ,)5موػقمخشملمملبمظػملكػملؿملظملهملمسـؼملمملنموحتذؼرمظفمبمملدؿضملؼملممللمأُدػملقبماظعمللؿم
بمملٓمتضملمملظبمبفملنْ مالمؼظملضملؾمعمملمؼغملقنمبلؾؾفماإلعمملم مادلعملؿقل ماظذيمؼظملؿحمسػملكمادللػملؼملنيماظعملؿؾمواظعملؿمملل(,)6م
وػذامعمملمصرِحوملمبفمعبػملهملمجقابماظعمللؿمادلزملدِرةمبذمل(أنْ)مادلزملدرؼهملم,موػلمعبػملهملمداظهملمسػملكماظشملػملنملم
مبضملؽملمملػممل;مألغؾملمملمصػملهملماظشملػملنمل,موػذامعمملمؼُقلنملمالبـمدؿملده ماظذيمأدخؾم(أنْ)ميفمعبػملهملمعمملمصبقزمأنم
ؼُفمملبمبفماظعمللؿماالدؿضملشملممليفم,مصعملدمغصِ مسػملكمذظؽموػقمؼذطرماألظظملمملزماظيتمتلؿضملؼملؾميفمػذاماظؽملؼملطمعـم
)ً (1ىـس  :املظائل الشيراشٍاث  , 256/1:والخبصسة والخركسة 448/1:ـ ـ ـ ـ  , 451وأمالي ابً الشجسي , 145/3 :وشسح
املفصل(ابً ٌعِش) , 111-111/9:وكخاب أمالي ابً الحاحب ,812/2 :وإلاًظاح في شسح املفصل ,325/2:وشسح
الكافُت الشافُت ,869/2:وشسح السض ي على الكافُت , 318/4:ومغني اللبِب , 143:و  , 761وشسح
الخصسٍذ , 648/1:وخاشُت الصبان , 332/2 :والىدى الىافي , 482/4:وألاطالُب إلاوشائُت في الىدى ,165:وإعساب
اللسآن وبُاهه. 332/6 :
(ً )2ىـس :شسح السض ي على الكافُت.318/4 :
) (3شسح (املعتزلي) . 262/9 :
)ً (4ىـس  :شسح (املىطىي) . 73/3:
)ً )5ىـس :الصحاح ( 543/2:وشد).
)ً (6ىـس  :شسح (البدساوي)  , 313/3:وجىطُذ ههج البالغت. 462/2 :
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اظعمللؿمعـمضؾؿملؾ(أدفملظؽمبمملٓ) ,مو(أغرملدكمبمملٓ),ماظداظهملمسػملكمعضملؽملكماظشملػملنملمواظلقملال,مصعملمملل((:جقابُؾملمملم
طػملؾملمملمعمملمذطرتمظؽ;مألَنماألعرمواظؽملؾمللمواالدؿظملؾملمملممطػملؾملمملممبضملؽملكماظلقملالمواالدؿدسمملءموطذظؽم"أَن"م َألغِفم
صػملَهملماظ َّشمل َػملنملَمطعملقظؽ :مغرمل ْدتُؽَمآَمأَنمتعملقمم))(,)1موصشملـمهلذامادلضملؽملكمأبقمحؿملمملنموسػملّؾممبمملمسػملّؾمبفمابـم
سملممل()3م.م م
دؿملده (,)2مطؼملمملمأذمملرمإظؿملفمغمملزرماجلؿملشمأؼ ً
مممممممممؼؿسملحممممملمتعملدٍممأنِ مجقابماظعمللؿماظشملػمليب مال مؼؽملقزملر م مبمملظزملِّؿملغماظيت مؼذطرػمملماظؽملققؼقن,مبؾم
ادلرادمبفمأنْمؼغملقنمذظؽمادلذطقرمعشملػملقًبمملمظػملؼملؿغملػملؿ(,)4موالمذؽميفمأنِمضقظؽملممل:مأغرملدكمآمأنْمتعملقمم,مؼدلم
سػملكمعضملؽملكماظشملػملنمل بمملدلضملؽملكمالمبمملظزملؿملطملهمل .م
مممممممموادؿؽملمملدًامإظبمعمملمتعملدِممبمملإلعغملمملنمتعملدؼؿمتضملدؼؾمظػملعملمملسدةمبمملظعملقل:مجيقزموضقعمجقابماظؼلؿماظطؾيبم
عصدرّامعؤوظًام مأي:م(أنم)مواظػعؾ مادلضارع,مِّغفمؼدلمسؾكماظطؾبممبعـاه,مظقرودمذظؽميفمغفجم
اظؾالشةمويفمطالمماظعرب.م م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
) )1املخصص . 234/5 :
)ً )2ىـس  :الخرًُل والخكمُل  , 334/11 :وألاطالُب إلاوشائُت في الىدى . 167:
)ً )3ىـس :جمهُد اللىاعد. 3175/6:
)ً )4ىـس  :املصدز هفظه والصحُفت هفظها.
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ممم املجحث الثبوً :مب مل ٌركسي أغلت الىحىٌني ي أسلىة الشسط:
املسألخ األوىل :وزود جىاة (لى) مجلخ استفهبمٍخ:

ممممممممممم(ظق)مأداةٌمذررؿملهملٌمشريمجمملزعهمل,مصرِحمدؿملؾقؼفمبقزؿملظملؿؾملمملموعضملؽملمملػممل,مصعملمملل:م((وأعمملم"ظق"مصَػملؼملمملم

طمملن مدؿملعملع مظقضقع مشريه))( )1موػلمتدلّ مسػملكماظزعـمادلمملضل(,)2موضدمتردُ مظػملؼمللؿعملؾؾ( ,)3م موادلضملؽملكماظذيم
ذطرهمدؿملؾقؼف مأدقّ معـمادلضملؽملكماظرملمملئعمظدىمطـريٍ معـماظؽملققؼنيمبفملغؾملمملمحرفماعؿؽملمملعمالعؿؽملمملع; مإذمإنِم
اعؿؽملمملع ماظرملرط مال مؼلؿػملزم ماعؿؽملمملع ماجلقاب; مصعملد مؼلؿػملزعف مأو مال مؼلؿػملزعف ,مضمملل مابـ مػرملمملم :م((وضدم
اتسملحمأنِمأصلدمتظمللريمظذملم"ظق"مضقلمعـمضممللم"حرفماعؿؽملمملعمالعؿؽملمملع"موأنماظضملؾمملرةماجلؿملدةمضقلمدؿملؾقؼفم
سملممل م,م
"رغبف مآ" :م"حرف مدلممل مطمملن مدؿملعملع مظقضقع مشريه"))()4م,موضدمتؽملؾِفمهلذامادلضملؽملكماحملدثقن مأؼ ً
صعملدمذػنملماظدطؿقرمعؾملديمادلكزوعل مإظبمأنِ م(ظق) م((أداةمذرطمتُلؿضملؼملؾمصؿملؼملمملمالمؼُؿقضَعمحدوثف,موصؿملؼملمملم
ميؿؽملعمحتعملعملف,مأومصؿملؼملمملمػقمعُقمملل,مأومعـمضؾؿملؾماحملمملل))( .)5م
مممممممممومممملمؼقملطخملدمصقهملمععملقظهملمدؿملؾقؼفمبفملنِم(ظق)متُلؿضملؼملؾمصؿملؼملمملمطمملنمدؿملعملعمظقضقعمشريهماضرتانُمصضملؾم
اظرملرطمبضملدػمملمبذمل(ضد); مألنِ مأبمملمسػمللماظرملػملقبؿملين م(ت654:ػذمل)م مصلِرمذظؽمبفملنِ م(ظق) مالمتدل م((سػملكم
االعؿؽملمملع,مبؾمعدظقهلمملمعمملمغصِمسػملؿملفمدؿملؾقؼفمعـمأغِؾملمملمتعملؿسمللمظزوممجقابؾملمملمظرملررؾملمملمصعملطم))(,)6ممسػملكم
سػملكمحنيمأ ِن مأشػملنمل ماظؽملققؼني مأومعبؿملضملؾملؿ مميؽملضملقنمػذاماالضرتان( ,)7وضدمصشملـ مهلذاماظؽملؼملطماظؽملققيم
أُدؿمملذُغمملماظدطؿقرمسػمللمسؾدماظظملؿٍمملحميفمدرادؿفمظؽملؾمليملماظؾالشهمل(,)8معلؿرملؾملدًامظفمبفملربضملهملمغزملقصمعـمطالمم

) )1الكخاب  , 224/4 :وٍىـس  :ألاصىل في الىدى. 211/2 :
(ً )2ىـس :شسح املفصل(ابً ٌعِش) , 11/9 :وشسح السض ي على الكافُت ,451/4 :والجنى الداوي , 273:وجىطُذ
امللاصد, 1297/3:ومغني اللبِب ,337 :وشسح ابً علُل. 47/4 :
)ً )3ىـس  :شسح املفصل(ابً ٌعِش) 11/9:ـ ,11ومغني اللبِب. 337 :
) )4مغني اللبِب , 342 :وٍىـس :شسح ابً علُل , 47/4:والىدى الىافي. 493/4:
( )5في الىدى العسبي هلد وجىحُه. 291 :
) )6الخىػئت , 24:وٍىـس  :الجملت الخبرًت في ههج البالغت. 347:
(ً )7ىـس :شسح الدظهُل(ابً مالك) ,74 /4 :وازحشاف الظسب  ,1869 /4واملظاعد ,143 /3 :وشسح الخصسٍذ /2
 ,414وكخاب املؼالع الظعُدة . 112 - 111 /2
)ً )8ىـس  :الجملت الخبرًت في ههج البالغت  346:ـ ـ. 348
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طالم مأعري مادلقملعؽملني ,معؽملؾملممل مضقظف م( :)م(( مظَقْ مضَدَ مَادْؿقتْ مضَدعمملي م َعـْ مػذَهَ مَا ْظؼملداحَضِ مظَطملؿملِرْتُم
َأذْؿملمملء))( .)1م
مممممممموظؿملسمظلمإضمملصهملمسػملكمعمملمذطرهماظدطؿقرمسػملل ,مصعملد مبلطماظعملقلميفمادللفملظهمل ,موأذؾضملؾملمملم
حبًـمملموحتػملؿمل ًػملممل,ظغملـمأودّمأنمأذطرمػؾملؽملمملمسددًامعـماظرملقاػدماظؽملققؼهملميفمشريمغزملقصمغؾمليملماظؾالشهملم
عـ مأجؾ مبؿملمملن معدى مذؿملقع مػذا ماظؽملؼملط ميف مطالم ماظضملرب معـ مجؾملهمل ,موإشظملمملل ماظؽملققؼني مظف ميفم
اظؿعملضملؿملد ماظؽملققي معـ مجؾملهملُ مأُخرى ,معـ مذظؽ مضقلُ ماظؽمليبِّ مربؼملدُ( )محؿملؽملؼملممل مدخؾ مبؿملْومل مأُمِّم
د َػملؼملهملَ( )مو َسؽملْدػممل معُكؽملِىملٌ ,مصَ َعملمملل ((:مظَقْ مضَدْ مصَؿقْومل ماظشملَّمملئَػ مظَعملَدْ مأُرِؼؿُؽَ مبمملدَؼهملَ م َبؽملْومل مشَ ْؿملػملَمملن,م
َص ِكملغِؾملممل متُ ْعملؾَؾُ مبَفملَرْبعٍ ,موتُ ْدبَرُ مبَـؼملمملنٍ ))(,)2وضقلماإلعمملمماظؾمملضر(((:)ظق مضد مخرج مضمملئؿُ مآلِ معُقؼملِدُم
()ظؽملزملرهمآمبمملدلالئغملهملمادللقٍعني))( .)3م
سملمملمعـمذظؽمضقلمجرؼرم(:)4مػعـماظقاصرؼ م
ممطؼملمملموردمػذاماظؽملؼملطميفماظرملضملرماظضملربلمأؼ ً
ومظقمضدِمباؼعقكَموظلٖمسفدٕممممظَؼامَماظؼٔ ِلطُموَاس َؿدَلَماظؾٔـَاءُ م
م
وضقلمأبلماظضملؿمملػؿملهملم(:)5مػعـماظغملمملعؾمؼ م
جعَؾِمظٔـَػْلٔؽَم ُسدٓةّممظٔؾؼَاءٔمعَـِممممممظَقِمضَدِمأَتَاكَمردُق ُظفُمظَؿِممتؿَـٔعِ
صا ِ
مممممممأعمملمصؿملؼملمملمطبصمجقابم(ظق)مصعملدمادؿعملرىمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملمطالمماظضملربمصمملغؿؾملكمإحزملمملؤػؿمإظبم
أنِ(ظق)ماظرملررؿملهملمالمؼفملتلمجقابؾملمملمإالمصضملالًمعمملض ًؿملمملمعـؾًؿممل,مأومعؽملظملؿملًمملمبذملم(عممل),مأومعسملمملر ًسمملمعؽملظمل ًؿملمملمبذملم(ٕ),م
وؼؽملؼملمملز مجقاب مػذه ماألداة مبمملضرتاغف مبذمل م(اظالم) .مصكملذا مطمملن ماجلقاب معـؾًؿممل مصمملظطملمملظنمل مصؿملف ماضرتاغف مبذملم
) )1شسح (املعتزلي)  , 161/19:وٍىـس :الجملت الخبرًت في ههج البالغت .347:
) )2الظنن الكبري. )9214( 296/8:
) )3بداز ألاهىاز. 348/52:
) )4دًىاهه. 668/3:
) )5دًىاهه. 253:
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(اظالم),مأ ٍعمملمإذامطمملنمعؽملظمل ًؿملمملمبذملم(ٕ)مصالمؼعملرتنمبؾملمملماظؾؿٍهمل,موإنمطمملنمعؽملظمل ًؿملمملمبذملم(عممل)مصمملظطملمملظنملمأنْمؼؿفرِدم
عؽملؾملممل( .)1م
مممممممممموٕمؼرد ميفمطؿنملماظؽملققؼني مذملذملمصؿملؼملممل موضظملوملُ مسػملؿملفمعـمعزملمملدر مذملذملمأنِ مجقابم(ظق) مؼردمعبػملهملًم
ادؿظملؾملمملعؿملهملً ,موإن مطمملن ماظرضل مصرِح مبفملنٍ مجقاب ماظرملرط مصبقز مأنْ مطبػملق معـ ماظرابط مصؿملؼملممل مإذا مطمملنم
ادؿظملؾملمملعًممل,مسػملكمأغفمخصِ مبذظؽمعمملمؼعملرتنمبذمل(اظظملمملء)( ,)2مظغملـم(ظق)ممممملمؼعملرتنمجقابؾملمملمبذمل(اظالم)مالم
(اظظملمملء) .م
ممممممممإنِ ماالدؿداللمبغملالممأعريمادلقملعؽملنيمؼُـ َؾوملُ مصقهملمورود ماالدؿظملؾملمملممجقابًمملمظذمل(ظق),إذمضممللم()مم
ظرجؾٍ مضد مأردػملف مضقم معـ مأػؾ ماظؾزملرة م ,مدلممل مضرب م( )معؽملؾملممل مظؿملضملػملؿ مهلؿ معؽملف محعملؿملعملهمل محمملظف مععم
أصقمملب ماجلؼملؾ مظؿزول ماظرملؾؾملهمل معـ مغظملقدؾملؿ :م(( م َأرَأَؼِتَ مظَقِ مأَنٖ ماَ َّظذٔؼـَ م َورَاءَكَ م َبعَـُقكَ مرَا ٔئدّا متَؾِ َؿغٔلم
ظَفُؿِ معَلَا ٔضطَ مَا ْظغَقِثٔ م َص َرجَعِتَ م ِإظَقِفِؿِ موَ م َأخِ َؾرِتَفُؿِ مسَـِ م َا ْظ َؽؾَ ِإ موَ مَاظْؿَاءٔ م َصكَاظَػُقا م ِإظَك ماَ ْظ َؿعَارٔشِ موَم
َا ْظ َؿفَادٔبٔمعَامطُـِتَمصَا ٔغعّا؟مضَالَمطُـِتُمتَارِطَفُؿِموَم ُعكَاظٔػَفُؿِم ِإظَكمَا ْظ َؽ َؾإِموَمَا ْظؿَاءٔ))()3م.م م
مممممممممطالعُفم()ممبؽملزظهملماظؿؼملـؿملؾمسػملكموجقبماتٍؾمملعماحلؼمعؿكمزؾملرتمعضملمملدلفمالماتٍؾمملعماظؾمملرؾم
واإلصرارمسػملؿملف,مموػقمدقملالمؼرؼدمعؽملفماإلعمملممبؿملمملن معقضػَ معـمأردػملفمضقعفمظؿملضملػملؿمحعملؿملعملهملمحمملظفمععم
أصقمملبماجلؼملؾمصؿملؼملمملمإذامخمملظظملَفمضقعُفمصؿملؼملمملمأخربػؿمبفمعـمعقاضعمادلمملءمواظضملرملنملمصكمملظظملقهماظبماألعمملطـم
اجلرداءماظعملمملحػملهملمعمملذامطمملنمؼزملؽملع؟مأؼذػنملمعضملؾملؿمأممؼرتطؾملؿمإظبمحؿملىملماظغملألُموادلمملءُ؟()4موػقمعمملمأسربوملْم
سؽملف معبػملهمل ماجلقاب م(عممل مطؽملومل مصمملغ ًضملممل) مادلزملدِرة مبذمل(عممل) ماالدؿظملؾملمملعؿملهمل( ,)5موػذا معـ مبدؼع ماظعملقلم
سملممل,مواظغملالمُم((إذامغُعملَؾم
وصزملؿملقف,مصمملبؿدأماظغملالممبمملالدؿظملؾملمملممعؿؾقسًمملمبمملظرملرطمثؿماخؿؿؼملفمبمملالدؿظملؾملمملممأؼ ً
(ً )1ىـس :شسح املفصل(ابً ٌعِش) ,23/9:وشسح الدظهُل(ابً مالك) , 111/4:وشسح السض ي على الكافُت,454/4:
وازحشاف الظسب , 1898/4:والجنى الداوي ,283 :وجىطُذ امللاصد ,1314/3:ومغني اللبِب , 358:وجمهُد
اللىاعد , 4446-4445/4:وشسح الخصسٍذ , 424/2:وَمع الهىامع , 572/2:والىدى الىافي. 497/4:
)ً )2ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 113/4:
) )3شسح (املعتزلي)  ,299/9 :وٍىـس  :جساكُب ألاطلىب الشسػي في ههج البالغت ,كسٍم خمصة خمُدي(زطالت ماحظخير
مخؼىػت) 181:ـ ـ ـ. 182
)ً )4ىـس  :منهاج البراعت(الخىئي) , 113/11:وشسح (املىطىي) . 119/3:
)ً )5ىـس  :منهاج البراعت (الخىئي) . 113/11:
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عـمأُدػملقبُمإظبمأُدػملقب,مطمملنمذظؽمأحلـمتشملرؼهملً مظؽملرملمملطماظلمملعع,موإؼعملممل ًزمملمظإلصطملمملءمإظؿملفمعـمإجرائَفَم
سػملك مأُدػملقبُ مواحد))( ,)1مظذا مأجمملب مػذا ماظرجؾُ مسـ مادؿظملؾملمملم ماإلعمملم( )مبمملإلصبمملب موبمملؼضملف مصؿملؼملمملم
بضملد(.)2مممممممم م
مممممممممموظضملؾماظذيمأَدؾملؿ مبمملالغؿعملممللمعـماظرملرطمإظبماالدؿظملؾملمملممبرتطؿملنملُ مواحدُ مطبػملقمعـمرابطمؼربطم
عبػملهملماظرملرطموجقابفمػقمرقل معبػملهملماظرملرطماظيتمتؽملقِسوملْ مبفملُدػملقبماظضملشملػ,مهلذام((ضممللماظؾؿملمملغؿملقن:م
إنِماظغملالممإذامجمملءمسػملكمأُدػملقبُمواحدمورمملل,محلُـ متطملؿملريماظشملرؼعملهمل))( ,)3ماظطملرضمعـمػذا محتعملؿملؼم
سؽملزملرماظؿرملقؼؼمواإلثمملرةميفمادلؿػملعملل(,)4موػقمعمملمجمملءمسػملؿملفماظؽملصماظضملػملَقيمادلؾمملرك .م
سملمملمضقظفم()مظػملكػملؿملظملهملمأبلمبغملرم((مأخربِغلمظقمأنٖمذاػدؼـمعـم
مممممممممممموعـماظرملقاػدماظضملػملَقؼهملمأؼ ً
ادللؾؿنيمذفدامسؾكمصارؿة()مبػاحشةٕمعامطـتَمصاغعّام؟مضال:مطـتُمأضقؿمسؾقفاماحلدمطؿامأضقؿم
سؾك مغلاء مادللؾؿني ,مضال:مطـتَ مإذّا مسـد مآ معـماظؽاصرؼـ.مضال:موظٔؿَ م؟ مضال:مِّغؽ مطـتَ متردٗم
ذفادة مآ موتؼؾؾ مذفادة مشريه))( .)5مصعملقظفم(:)م(عمملمطؽملوملمصمملغ ًضملممل) ممادلزملدِرمبذمل(عممل)ماالدؿظملؾملمملعؿملهملم
واضعٌميفمجقابم(ظق)م .م
ممممممممموممممل مؼضملسملُد مجقاز مػذا ماالدؿضملؼملمملل موذؿملقسف ميف مطالم ماظضملرب موروده ميف ماحلدؼىمل ماظؽملؾقيم
اظرملرؼػميفمأطـرمعـمعقضع,معـمذظؽمضقلماظؽمليبِّ مربؼملدُ(((:)ظق مأنِ مظؽ معممل ميف ماألرض معـ مذلءم
أطؽملومل متظملؿدي مبف؟ مصؿملعملقل :مغضملؿ))(,)6مطؼملمملمجمملءمػذاماظؽملؼملطميفمطالممأئؼملهملمأػؾماظؾؿملومل(,)عـمذظؽم
ضقلماإلعمملمماحللني()مظضملؼملرومبـمجؽملمملدةماألغزملمملري()7موػقمابـمإحدىمسرملرةمدؽملهملموضدمضُ َؿؾمأبقهميفم
(َّ )1
الكشاف. 14 /1 :
(ً )2ىـس :شسح (املعتزلي). 299 /9 :
( )3البرَان في علىم اللسآن. 326 /3 :
)ً )4ىـس  :الجملت الؼىٍلت في اللسآن الكسٍم ,د .علي هاصس غالب  ,بدث ميشىز في مجلت مسكص دزاطاث الكىفت,
املجلد ,1:إلاصداز  11 :2114 ,2:ـ ـ ـ ـ.11
) )5بداز ألاهىاز 124/29:ـ. 125
) )6صحُذ البخازي. )6557( 115/8 :
ّ
َّ
ً
)َ )7ى عمسو بً حىادة ِّبً كعب ألاهصازي :كان غالما لم ًبلغ الحلم خين خظس الؼف مع أبىٍه ,وملا ك ِّخل أبىٍ
ْ
َّ
ّ
فخلدم وازججص وكاجل ختى ك ِّخل
الخصزجي أن ًلاجل بين ًدي إلامام الحظين()
أمسجه أ ُّمه ب ْد َّسٍت بيذ مظعىد
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واضضملهملماظشملػ:م((ؼممل مصَؿك م!م ُضؿَؾ م َأبُقكَ ,موظَقْ م ُض َؿػملْومل مصَكملِظب معـْ متػملْؿفلمل م ُأعّؽَ ميفمػذا ماظْعملَظملْرِ م؟))(,)1موضقلمم
اإلعمملممجضملظملرماظزملمملدقم()مظلمملئؾٍ معُػملقدُ مسـمضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ

ػدقرةماظؽمللمملء معـماآلؼهمل56:ؼ مصفملجمملبفماإلعمملم:م(( مأرأؼومل مظقمأن مرجػملًممل مسؼملد مإظب مظؾؽملهمل مصغمللرػممل مثؿ مصنملم
سػملؿملؾملممل مادلمملء موجؾػملؾملممل مثؿ مردِػممل مإظب مػؿملفملتؾملممل ماألُوظبمإٔ متغملـ مػل مػل موػلمشريػممل م؟ مصعملمملل:مبػملك مأعؿع مآم
بؽ))(.)2
مممممممموبؾملذهماظرملقاػدمودقاػمملمغلؿدلمسػملكمجقازمػذاماالدؿضملؼملممللميفماظغملالمماظضملربلموذؾملرتفمسػملكم
ظلمملنمصزملقمملئؾملؿموبػملطملمملئؾملؿ,موػقممممملمصمملتماظؽملققؼنيماظذؼـمضزملروامجقابم(ظق)مسػملكماجلؼملػملهملماظظملضملػملؿملهمل,م
وٕمؼذطرواماالدؿظملؾملمملمميفمعبػملهملماألمنمملطماظيتمؼفملتلمسػملؿملؾملمملمجقابم(ظق)ميفمطالمماظضملرب .م
مممممممممموادؿؽملمملدًا مإظب مطؾِّ معممل متعملدٍم مالبد معـ متضملدؼؾ ماظعملمملسدة ماظؽملققؼهمل مبمملظعملقل :مجيقز موضقعم
االدؿػفاممجقابّامظـ(ظق)مظقرود مذظؽم ميفمطالمماإلعاممسؾل()مودقاهمعـماظؽالمماظعربلماظػصقّّم
ادلُقؿَجمبف .م
م
م
م
م
م
م
ْ
ْ
وكالذْ :
أخظ ْيذ ًا َّ
بني ًا طسوز كلبي وٍا ك َّسة عُنيً .ىـس:
فدملخه أ ُّمه
إلامام,
طىت( ,)ٌ61فس ِّمي بس ِّأط ِّه هدى
عظكس ِّ
ِّ
كامىض السحال  ,مدمد جلي الدظتري  ,جذ :مؤطظت اليشس إلاطالمي.73/8 :
) )1مىطىعت كلماث إلامام الحظين (  , )لجىت الحدًث في معهد باكس العلىم (  , 551 : )وٍىـس  :جساكُب
اللظم والشسغ 438:ـ. 441
) )2بداز ألاهىاز . 39/7:
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م

املسألخ الثبوٍخ :وزود جىاة (ملب) فعًل مضبزعب مىفٍب ثـ(مل) :

مممممتردُ م( ّدلممل)ميفمطالمماظضملرب مسػملكموجقهُ مزبؿػملظملهمل,معؽملؾملمملمتػملؽماظيتمتقملديموزؿملظملهملَ مربطَ معبػملهملُم

بفملُخرى(,)1موهلمملمأمسمملءمعؿضملددةمعؽملؾملمملماظؿضملػملؿملعملؿملهمل(,)2موحرفموجقدمظقجقد(,)3مأومرابشملهملمظقجقدم
اظرمللءمبقجقدمشريهم(.)4مم م
مممممموظػملؽملققؼنيميفمحعملؿملعملؿؾملمملموتزملؽملؿملظملؾملمملمعذػؾمملن;مأحدػؼملممل:مأغٍؾملمملمحرفموجقبمظقجقبميفم
ادلمملضلموػقمعذػنملمدؿملؾقؼف,مضمملل:م((وأعممل م"دلّممل" مصؾملل مظألعر ماظذي مضد موضع مظقضقع مشريه ,موإمنمملم
جتلء ممبؽملزظهمل م"ظق" م))( ,)5موتظمللري متػملؽ مادلرملمملبؾملهمل مأغؾملؼملممل محرصمملن مذررؿملمملن مؼربشملمملن ماجلقابم
برملررفميفماظزعـمادلمملضل(,)6موضدمتمملبعمدؿملؾقؼفميفمػذامسددٌمعـماظؽملققؼني( .)7م
مممممممموؼرىمأصقمملبمادلذػنملماآلخرمأغِؾملمملمزرفممبضملؽملكم(حني)موسػملكمػذامابـماظلراج(,)8م
وأبق مسػملل ماظظملمملردل( ,)9موابـ مجين( ,)10مواهلروي( )11موسؾد ماظعملمملػر ماجلرجمملغل( ,)12موذػنملم
آخرون مإظب مأغِؾملمملمزرفممبضملؽملك(إذ)(,)13موػقمعمملمادؿقلؽملفمابـمػرملمملممعضملػملخملػملًمملمذظؽمبمملخؿزملمملصؾملمملم
بمملدلمملضلموإضمملصؿؾملمملمإظبماجلؼملؾ,ممسبق:م ّدلمملمجمملءغلمأطرعؿفم()14م .م
)ً )1ىـس  :ازحشاف الظسب. 1896/4 :
)ً )2ىـس  :املصدز هفظه والصحُفت هفظها ,والجنى الداوي , 594:
)ً )3ىـس  :جىطُذ امللاصد , 1273/3:ومغني اللبِب  , 369 :وشسح شروز الرَب (الجىحسي) , 594/2 :وَمع
الهىامع , 222/2:والخدسٍس والخىىٍس. 125/16:
)ً )4ىـس  :شسح كؼس الىدي وبل الصدي ,ابً َشام  ,جذ :مدمد مديي الدًً عبد الحمُد. 43 :
) )5الكخاب , 234/4 :وٍىـس  :زصف املباوي , 284:ودزاطاث ألطلىب اللسآن ,627/2/1:وإعساب اللسآن وبُاهه:
. 291/6
)ً )6ىـس  :الجنى الداوي , 595:ومغني اللبِب. 369 :
)ً )7ىـس  :زصف املباوي, 284:وازحشاف الظسب, 1897/4:وَمع الهىامع. 222/2:
)ً )8ىـس  :ألاصىل في الىدى ,179/3, 157/2:وازحشاف الظسب ,1897/4:ومغني اللبِب , 369:وشسح
الخصسٍذ , 711/1:وَمع الهىامع. 222/2:
)ً )9ىـس  :البغدادًاث ,315:وكخاب امللخصد ,1192/2:وَمع الهىامع , 222/2:بىاء الجملت العسبُت ,د .مدمد
خماطت عبد اللؼُف. 214:
)ً )11ىـس  :الخصائص 253/2:ـ ـ ـ ـ  , 255ومغني اللبِب , 369:ودزاطاث ألطلىب اللسآن. 626/2/1:
)ً )11ىـس  :كخاب ألاشَُت . 199:
)ً )12ىـس  :كخاب امللخصد. 1192/2 :
)ً )13ىـس  :شسح الدظهُل(ابً مالك)  , 111/4 :وشسح السض ي على الكافُت ,231/3:والجنى الداوي , 594:ومغني
اللبِب , 369 :وشسح الخصسٍذ , 711/1:وَمع الهىامع , 222/2:وخاشُت الصبان. 391/2:
)ً )14ىـس  :مغني اللبِب , 369 :وَمع الهىامع. 222/2:
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ممممممموضدمحمملولمابـمعمملظؽماظؿقصؿملؼ مبنيمادلذػؾني ,مصعملمملل:م((إذا موظل م"دلّممل" مصضملؾٌ معمملضٍ مظظملصملًمملم
وعضملؽملًك مصؾملق مزرف ممبضملؽملك م"إذ" ,مصؿملف معضملؽملك ماظرملرط ,مأو محرف مؼعملؿسملل مصؿملؼملممل معسملك موجقبًمملم
ظقجقب))()1م .م
ممممممموعؾملؼملمملمؼغملـمعـمأعرٍ مصكملنِم(دلّممل)مأداةمذرطمشريمجمملزممتقملديموزؿملظملهملماظربطمواظؿضملػملؿملؼ مبنيم
عبػملؿني;معبػملهملماظرملرطموجقابفم(.)2م م
مممممممموأعمملمجقابؾملمملمصعملدماتظملؼماظؽملققؼقنمصؿملفمسػملكمأغفمعمملضٍ مظظملصملًمملموعضملؽملًك ,مصعملدمضممللماظظملراءميفم
ضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ػدقرةمػقدؼ:م((ٕمؼعملؾ:م
جمملدظَؽملممل.موعـػملف مصَل ماظغملالم مال مؼفملتل مإال مبظملضملؾٍ معمملضٍ مطعملقظؽ :مصػمل ٍؼملممل مأتمملغل مأتؿملؿف.موضد مؼفقز مصػملؼملٍمملم
أتمملغل مأثنملُ مسػملؿملف مطفملغف م َضمملل:مأضؾػملومل م َأثَنمل مسػملؿملف))(,)3موارتسملك مػذاماظشملربي ,مصعملمملل:م((واظضملربم
المتغملمملدمتؿػملعملَّكم" َّدلممل"مإذاموظؿملؾملمملمصضملؾٌمعمملضٍمإالممبمملضٍ,مؼعملقظقن:م"دلمملمضمملممضؼملومل"))(,)4موذػنملمابـم
ابـمسزملظملقرمإظبمعؿمملبضملهملماظظملراءمصفملجمملزمذبلءمجقابَؾملمملمصضمل ًػملمملمعسملمملرسًمملمربؿفًمملمظذظؽمبـملؼهملمدقرةمػقدم
ادلمملرمذطرػمملم( .)5م
ممممممممممأعمملمابـمعمملظؽمصعملدمحمملولماظؿظملزملؿملؾميفمأمنمملطمجقابؾملمملمصفملجمملز مأنْمؼغملقنمعبػملهملً مإمسؿملهملًم
علؾقضهملًمبذمل(إذا)ماظظملفمملئؿملهملمسبقمضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﭼ
ػدقرةماألسرافؼ ,مأومصضمل ًػملمملمعسملمملرسًممل,م مأومعبػملهملمإمسؿملهملمعلؾقضهمل مبذمل(اظظملمملء)مسبقمضقظفمتضملمملظب :ﭽ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭨ ﭩ

ﮤ ﮥ

ﮦ ﮦ ﭼ ػدقرةمظعملؼملمملنمعـم

اآلؼهمل23:ؼ( ,)6موتفملوِل ماظؽملققؼقن مػذه ماآلؼهمل مسػملك محذف ماجلقاب م;ألنٍ م(اظظملمملء) مال متدخؾ ميفم
جقابم( ّدلممل)م( .)7م
) )1شسح الدظهُل(ابً مالك) , 111/4:وٍىـس :دزاطاث ألطلىب اللسآن. 627/2/1:
)ً )2ىـس  :زصف املباوي ,284:وازحشاف الظسب , 1896/4:والجنى الداوي , 595:وبىاء الجملت العسبُت. 214:
) )3معاوي اللسآن(الفساء)  , 23/2:وٍىـس  :دزاطاث ألطلىب اللسآن. 631/2/1:
) )4حامع البُان . 416/15 :
)ً )5ىـس  :مغني اللبِب , 371:وَمع الهىامع ,222/2:ودزاطاث ألطلىب اللسآن , 629/2/1:ولم أكف على زأي ابً
عصفىز َرا في شسح الجمل ,وامللسب ,ومشل امللسب.
)ً )6ىـس  :شسح الدظهُل(ابً مالك) ,111/4:وَمع الهىامع ,222/2:ودزاطاث ألطلىب اللسآن , 672/2/1:وأزس
اللسآن واللساءاث . 129:
)ً )7ىـس  :مغني اللبِب , 174 :والبرَان في علىم اللسآن  , 384/4 :وَمع الهىامع ,222/2:وزوح املعاوي, 114/11:
ودزاطاث ألطلىب اللسآن , 631/2/1:والىدى الىافي 296/2:ـ. 297

الباب الشالث ..................................

082

ما لم ًركسٍ أغلب الىدىٍُ ـً ووزد في ك ـ ـالم إلام ـ ـ ـ ـ ـ ـام

مممممممممموٕمؼزدماظرضلمسػملكمعمملمأدظبمبفمابـمعمملظؽمعـمضؾػملف,مصعملمملل:م((وؼػملؿملفمصضملؾٌمعمملضٍمظظملصملًمملم
وعضملؽملك موجقابف مأؼسملًممل مطذظؽ مأو معبػملهمل مإمسؿملهمل ععملروغهمل مبذمل"إذا" مادلظملمملجفملة م( )...مأو معع م"اظظملمملء",م
ورمبمملمطمملنمعمملضؿملًمملمععملروغًمملمبذمل"اظظملمملء",موضدمؼغملقنمعسملمملرسًممل))()1م .م
وٕمؼرتضِماظؽملققؼقنمػذامصضملؼملدوا مذملمطضملمملدتؾملؿ مذملمإظبمتفملوؼؾماظؽملصماظغملرؼؿمسػملكماحلذفم
واظؿعملدؼرم,مصقؼملػملقاماظظملضملؾمادلسملمملرعمسػملكمادلمملضلمبؿفملوؼؾم(جمملدظؽملممل),مأومؼغملقنماجلقابم(جمملءتفم
اظؾرملرى) موتُعملدِر م(اظقاو) مسػملك مأغٍؾملممل مزائدة ,مأو مبؿعملدؼر مصضملؾ مربذوف مؼغملقن مػق ماجلقاب,م
واظؿعملدؼر:م(أَضؾؾمصبمملدظؽملممل)م()2م.
ؼصملؾملرممممملمتعملدِممأنِ مأشػملنملماظؽملققؼنيمٕمؼعملظملقا مسػملكمورودمجقابم( ّدلممل)مإالمعمملضؿملًمملمظظملصملًمملم
وعضملؽملكميفماألشػملنملم,مصػملؿمؼُرملريوامحبلنملمعمملموضظملوملُ مسػملؿملفمعـمعزملمملدرمإظبمذبؿملؽفمعسملمملر ًسمملمعؽملظملؿملًمملم
بذمل(ٕ)مذملموإنمطمملنمػقمعمملضؿملًمملمبمملدلضملؽملكمذملمظغملؽملٍؾملؿمأوجؾقاميفمماظرملرطمادلسمللميفماظػملظملظموادلضملؽملكموجضملػملقام
اجلقابمعـػملفم .م
مممممممصمملذرتاطمادلسمللمظظمل ًصملمملموعضملؽملًكميفمجقابؾملمملمػقمعمملمتذطرهمعزملمملدرماظػملطملهملمواظؽملققمواظؿظمللري(,)3م
سػملكمأنمأبمملمحؿملمملنمزادمسػملكمذظؽمجقازمورودماجلقابمعسملمملر ًسمملمعؽملظمل ًؿملمملمبذمل(ٕ),مصعملمملل:م((وجقابم
"دلّممل" مصضملؾٌ معمملضٍ مظظملصملًممل موعضملؽملًك ,مأو معؽملظملل مبذمل"عممل" مأو معسملمملرع معؽملظملل مبذمل"ٕ"))( ,)4مسػملك مأغِف مٕم
ؼلؿرملؾملدمهلذاماظسملربمعـماالدؿضملؼملممللمعـمطالمماظضملربمذضملرهمأومغـره .م
مممممممممإنماالدؿداللمبغملالممأعريمادلقملعؽملنيميفمغؾمليملماظؾالشهملمؼقملطدمعمملمذطرهمأبقمحؿملمملن,ممإذمضممللم
قؽِّؿَ مبَقِـَـَا م َاظْ ُؼرِآنَ مظَؿِ م َغؽُـِ مَاظْ َػرِؼؼَم
()ميفمعلفملظهملماظؿقغملؿملؿم:م((وَ م َظؿٖا مدَسَاغَا م َاظْؼَقِمُ مإظَك مأَ ِن م ُغ َ
َا ْظؿُؿَ َقظِّلَمسَـِمطٔؿَابٔماَظ َّؾفٔمدؾقاغفمو َتعَاظَكم))()5م .م
) )1شسح السض ي على الكافُت. 231/3 :
)ً )2ىـس  :معاوي اللسآن وإعسابه 65/3:ـ ـ , 66ومشكل إعساب اللسآن, 371/1:والبُان في غسٍب إعساب اللسآن 23/2:ـ ـ ـ
. 24
)ً )3ىـس  :معاوي اللسآن وإعسابه ,66/3:ومشكل إعساب اللسآن , 371/1:والبُان في غسٍب إعساب اللسآن23/2:
,ومفاجُذ الغُب  ,376/18:والخبُان في إعساب اللسآن , 718/2 :والبدس املدُؽ , 185/6:والبرَان في علىم
اللسآن , 385/4:ومغني اللبِب ,371:وجمهُد اللىاعد, 4452/9:وإلاجلان في علىم اللسآن ,278/2 :وزوح
املعاوي , 311/6:والىدى الىافي 296/2 :ـ ,298والىدىٍىن واللسآن. 61:
) )4ازحشاف الظسب. 1897 /4 :
) )5شسح (املعتزلي) . 113/8:
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مممممممممؼلؿصملؾملرمػذامادلعملشملعمعـماخلشملؾهملماظرملرؼظملهملمأنِ ماإلعمملمم()مؼرؼدمبؿملمملنمأػؼملؿملهملماالحؿغملمملمم
إظبماظعملرآنماظغملرؼؿميفمحؾماخلزملقعمملت مواظؽملزاسمملت,مسػملكمأنمؼُرجع ميفمذظؽمإظبمعـمؼلؿؽملشملعملفم
وؼظملؾملؿمععملمملصدهموػقماظردقلماظغملرؼؿ مربؼملد()مبلؽملٍؿفماظؽملؾقؼهملماظرملرؼظملهملمصؾمللمترعبمملنمطالممآم
تضملمملظب,مصمملإلعمملممإمنمملمرضلمبؿقغملؿملؿماظعملرآنمهلذامادلضملؽملكمراص ًضملمملمبذظؽمذؾؾملهملمعـمؼصملـمأغِفمؼضملمملرضم
حغملؿ ماظعملرآن ماظغملرؼؿ م( ,)1موػذا معممل مأصزملقوملْ مسؽملف معبػملهمل مجقاب ماظرملرط( مٕ مغغملـ )...مادلزملدِرةم
بذمل(ٕ) موػلمحرفمغظمللموجزمموضػملنمل,موإمنمملمسؼملدم()مإظبمادؿضملؼملممللمػذاماظسملربمعـماجلقابم
;مألنم(ٕ)متدلّمسػملكماظؽملظمللمادللؿؼملر( )2مصسملػملًمملمسؼملٍمملمصؿملؾملممل معـ مضقةموتقطؿملد,موػذامعؽملمملدنملمظػملؼملعملمملمم
وعمملمصؿملفمعـمادؿؼملرارماألئؼملهملمادلضملزملقعني مسػملكمغؾمليملماظعملرآنماظغملرؼؿ,موالمشرومصؾملؿمسَدظُف,موظقمضؿملؾم
(عمملمطٍُؽملمملماظظملرؼؼ)...مدلمملمدلِمسػملكمػذامادلضملؽملك;مألغؾملمملمتدلّمسػملكمغظمللمادلمملضلماظعملرؼنملمعـماحلمملل(.)3مم
سملممل;م
ػذامعـمجؾملهملماظدالظهملمواظضملدولمعـمتضملؾريمإظبمآخرم,موأعمملماظعملؿملمملسمصؿملضملسملُدمػذاماالدؿضملؼملممللمأؼ ً
إذمإنمدؿملؾقؼفمضرنم(دلّممل)مبذمل(ظق),مو(ظق)ممممملمصبقزمأنمتُفمملبمبذمل(عممل)مأوم(ٕ)( .)4م
مممممممشبػملصمعـمػذامإظبمتضملدؼؾماظعملمملسدةماظؽملققؼهملمبمملظعملقل:مجيقزمأنمؼردمجقاب(دلا)مصعؾًام
عضارسّامعـػقّامبـ(مل)مظقرودمذظؽميفمطالمماإلعاممسؾلم( .)م
م
م

)ً )1ىـس  :شسح (البدساوي)  127/3:ـ ـ ـ ـ . 128
(ً )2ىـس :معاني النحو.162/4:
(ً )3ىـس :شرح املفصل(ابً ٌعِش) ,117/8:ومعاوي الىدى165/4:ـ.167
(ً )4ىـس :شسح الكافُت الشافُت. 1639/3:
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م

املسألخ األوىل :استعمبل (أفعل) التفضٍل مب ل تفبضل فًٍ:

سرِف ماظؽملققؼقن م(أصضملؾ) ماظؿظملسملؿملؾ مبفملغِف موصػٌ م ُؼزملمملغ مسػملك موزن م(أصضملؾ) مظػملدالظهمل مسػملكم

ذؿملؽنيماذرتطمملميفمصظملهملُمعمملموزادمأحدػؼملمملمسػملكماآلخرمصؿملؾملممل(,)1موضدماذرترقامصؿملفمعبػملهملمذروط:م
أنْ مؼغملقن ماظظملضملؾ مثالثؿملًممل مذبردًا ,موعؿزملرِّصًممل مضمملبػملًممل مظػملؿظملمملوت ,مظؿملس ماظقصػ معؽملف مسػملك م(أصضملؾم
صَضملْالء) ,متمملعًٍممل معـؾؿًممل معؾؽملؿملًممل مظػملؼملضملػملقم ,مظف مصضملؾ( ,)2موػل ماظرملروط مغظمللؾملممل مادلؿضملػملعملهمل مبزملقغ مصؿملطملؿلم
اظؿضملفنمل .م
)ً )1ىـس  :هخائج الفكس 317 :ـ ـ ـ  , 318وشسح السض ي على الكافُت , 447/3 :وشسح الخصسٍذ , 92/2 :والىدى
الىافي. 395/3:
)ً )2ىـس  :شسح ابً علُل , 175-174/3 :وشسح ألاشمىوي ,269-268/2:وَمع الهىامع ,316/3:والىدى الىافي :
 316/3ـ ـ ـ . 317
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مممممصكملنْ مٕمؼلؿقفَماظظملضملؾمتػملؽماظرملروطمجلءممبزملدرهمعؽملزملقًبمملمسػملكماظؿؼملؿملؿملزمعلؾق ًضمملمبذمل(أصضملؾ)م
اظؿظملسملؿملؾمعـمصضملؾمادؿقصكمذروطماالذؿعملمملق(,)1مصكملنْمدُؼملَعمذلءمعـمذظؽمسـماظضملربمصكملغفمؼُقظملَظم
وال مؼُعملمملس مسػملؿملف(,)2إال مإذا مأُرؼد موصػ مزائد مسػملؿملف,مصؿملفقز ماظعملقل معـ ًػملممل:مربؼملد مأصفعُ معقًتمملمعـم
زؼدُم()3م م,مأعمملمإذام مطمملنماظظملضملؾمجمملعدًامأومشريمضمملبؾمظػملؿظملمملضؾمصػملؿمصبُزماظؿظملسملؿملؾمعؽملفمضطُمبشملرؼؼم
عؾمملذرمأومشريمعؾمملذر()4م .م
ممموضد مضزملر ماظؽملققؼقن مدالظهمل مسدم ماظؿظملمملضؾ مسػملك مادلقت مواظظملؽملمملء مواهلالك ,مصػملؿ مميـِّػملقام
دللفملظهملمسدمماظؿظملمملوتمإالمبؾملذهمادلضملمملغل(,)5موسػملّػملقاماعؿؽملمملعماظؿظملسملؿملؾمعـمتػملؽماظدالالتمبفملغفمالم
عزؼهمل مصؿملؾملممل مظؾضملض مصمملسػملؿملؾملممل مسػملك مبضملض( )6م .موبضملدم مضؾقظف مادلظملمملضػملهمل مؼؽملؿظملل ماألدمملس ماظذي مؼعملقمم
سػملؿملفماظؿظملسملؿملؾميفمأشػملنملمحمملالتف()7م .م
مممممممإنِ ماظؽملققؼنيمضدمغبػملقام(أصضملؾ)ماظؿظملسملؿملؾماظقاردمسػملكمخالفمعمملموضضملقامعـمذروطمسػملكم
اظرملذوذ()8م,مسػملكمأغؾملؿمٕمؼُرملريواذملميفمحدود معمملمارػملضملوملُ مذملمإظبمذبلءم(أصضملؾ)ماظؿظملسملؿملؾممممملمالم
تظملمملضؾ مصؿملف محؿك موإن مطمملن مذظؽ مذذوذًا ,موطفملغٍؾملؿ مٕ مؼعملظملقا مسػملك مذقاػد متقملؼِّد مػذا ميف مطالمم
اظضملربمغصمل ًؼملمملمأومغـرًام .م

)ً )1ىـس  :املفصل  ,232:وشسح الكافُت الشافُت , 1122-1121/2:واللمدت في شسح امللحت ,425/1:وأوضح
املظالك , 236/3 :وشسح ابً علُل, 175/3 :و شسح الخصسٍذ. 94/2:
)ً )2ىـس  :جىطُذ امللاصد. 933/2 :
)ً )3ىـس  :املصدز هفظه , 898/2:وشسح الخصسٍذ , 74/2:وَمع الهىامع. 319/3:
)ً )4ىـس  :الىدى الىافي. 396/3 :
)ً )5ىـس  :شسح الكافُت الشافُت 1121/2:ـ ـ, 1122واللمدت في شسح امللحت , 423/1:وأوضح املظالك,236/3 :
وشسح ابً علُل , 175/3:وشسح شروز الرَب(الجىحسي), 733/2:وشسح ألاشمىوي ,269/2:وشسح الخصسٍذ71/2:
والىدى الىافي ,349/3:وغسٍب ههج البالغت ,أطبابه ,أهىاعه ,جىزُم وظبخه ,دزاطخه ,د .عبد الكسٍم خظين
الظعداوي. 215:
)ً )6ىـس  :جىطُذ امللاصد , 895/2:وشسح الخصسٍذ , 71/2:والىدى الىافي. 349/3:
)ً )7ىـس  :شسح الكافُت الشافُت , 1121/2 :والىدى الىافي. 396/3:
)ً )8ىـس  :ألاصىل في الىدى 114/1:ـ ـ ـ ,115واملفصل 232:ـ ـ ـ ,233وشسح الكافُت الشافُت ,1122/2:وجىطُذ
امللاصد.933/2:
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ممممممإنِماظؽملصملرميفمغزملقصمطالمماإلعمملممسػمللم()ميفمغؾمليملماظؾالشهملمؼُـؾوملمخالفمعمملمذػنملمإظؿملفم
اظؽملققؼقنميفمػذهمادللفملظهمل;مإذمجمملءم(أصضملؾ)ماظؿظملسملؿملؾممممملمالمتظملمملوتمصؿملفمأومتظملمملضؾميفمأطـرمعـم
عقضع,معـمذظؽمضقظفم()ميفمخشملؾهملمؼذطر مصؿملؾملمملمصظملهملمعـمؼؿزملدٍىمظػملقغملؿمبنيماألُعهملموظؿملسم
ظذظؽمبفملػؾٍ:م((إِنِمأَ ْزؾَؿَم َسؾَ ِقفٔمَأ ِعرْمأطْؿَؿَؿَم ٔبفٔمٔظؿَام َؼ ِعؾَؿُمعٔ ِـمجَفِؾِمغَػْ ٔلفٔمتَ ِصرُخُمعٔـِمجَ ِقرِمضَضَائٔفٔم
َظدعَاءُموَم َتعَجٗمعٔ ِـفُمَا ْظؿَقَارِؼثُم ِإظَكماَظ َّؾفٔمعٔـِم َععِ َشرٍم َؼعٔقشُقنَمجُفٖاالًموَم َؼؿُقتُقنَمضُ َّالالًمظَقِسَمصٔقفِؿِم
ا ِّ
ٔد ْؾ َعةٌمأَبِ َقرُمعٔـَم َا ْظؽٔؿَابٔم ِإذَام ُتؾٔلَمحَؼٖمتٔالَوَ ٔتفٔموَمالَم ٔد ْؾعَةٌمأَغِػَؼُمبَقِعاًموَمالَمأَ ْشؾَكم َثؿَـاًمعٔـَم َا ْظؽٔؿَابٔم
ِإذَامحُرِّفَمسَـِمعَقَا ٔض ٔعفٔ))()1م .م
مممممممبضملدمأنْ مصؽملِػماإلعمملممعـمؼؿزملدِون مظػملقغملؿمواظعملسملمملءمبنيماظؽملمملسماخؿؿؿمخشملؾؿفمبمملظرملغملقىم
إظب مآ متضملمملظب معـ معـؾ مػقملالء مادلؿرملؾِّؾملني مبمملظضملػملؼملمملء ,مصقصظملؾملؿ مبمملظسملالل ميف محؿملمملتَؾملؿ مطػملخملؾملممل ,مطؼملمملم
سملممل مبفملغؾملؿمؼرؼدونمضرآغًمملمؼؽمللفؿمععمرشؾمملتؾملؿموأػقائؾملؿ,موػذامعمملمسؾِرتمسؽملفماجلؼملػملهملم
وصظملؾملؿ مأؼ ً
(ظؿملسمصؿملؾملؿمدػملضملهمل)...أيمإغِؾملؿمؼضملؿعملدونمبمملظغملؿمملبماظظمللمملدمواظغمللمملدمصؿملؼملمملمإذامحُؼملَؾ مسػملكماظقجفم
اظزملقؿملحمادلؽملزٍلمسـمررؼؼماظقحل,مسػملك محنيمؼرونمصؿملفماظلػملضملهملماظرائفهملمادلرشقبهملمإذامحُرِّفم
سـ معقاضضملف(,)2دا ًظممل مسػملك مذظؽ مبػملظملصملؿل م(أبقر),و(أغظملؼ),وػؼملممل مطػملؼملؿمملن متدالن مسػملك ماظؿظملسملؿملؾم
ألغؾملؼملمملمسػملكموزن(أصضملؾ) ,ماذؿُعملومل ماألُوظبمعؽملؾملؼملمملمعـماظظملضملؾم(بمملرماظرمللءمؼؾقر)م,واذُؿعملومل ماظـمملغؿملهملم
عـماظظملضملؾم(غظملؼ) .م
ممممممموعـ مأجؾ ماظؿدظؿملؾ مسػملك مأنِ ماظغملػملؼملؿني م(أبقر) ,مو(أغظملؼ) متؽملؿؼملؿملمملن مإظب مجذرؼـ مظطملقؼنيم
ؼدالنمسػملكمسدمماظؿظملمملضؾمواظؿظملمملوتمالبدِمعـماظقضقفمسػملكمحعملؿملعملؿؾملؼملمملمبمملظضملقدةمإظبمعمملمضمملظفمأربمملبم
اظػملطملهملموادلضملفؼملمملتمصؿملؾملؼملممل,مصعملدمذػنملماظػملطملقؼقنمإظبمأنِماألصؾميفماجلذرماظػملطملقيم(بقر)مػقماهلالكم
واظغمللمملدمواظظمللمملد(,)3مسػملكمأغؾملؿمغبػملقامعضملؽملكماظغمللمملدمواظظمللمملدمصؿملفمسػملكماجملمملز(,)4مومممملمؼقملطخملدم
) )1شسح (املعتزلي) . 284/1 :
)ً )2ىـس  :شسح (البدساوي)  , 318/1:ومنهاج البراعت(الخىئي) .249,261/3:
)ً )3ىـس  :الصاَس في معاوي كلماث الىاض  , 314/1:وتهرًب اللغت(191/15:بىز) ,والصحاح( 598-597/2:بىز) ,
ومعجم ملاًِع اللغت( 316/1 :بىز)  ,واملدكم واملدُؽ ألاعـم( 331/11 :بىز)  ,وأطاض البالغت( 282/1:بىز) ,
والنهاًت في غسٍب الحدًث وألازس( 161/1:بىز)  ,لظان العسب ( 86/4:بىز).
)ً )4ىـس  :مفسداث ألفاؾ اللسآن(152 :بىز)  ,وأطاض البالغت ,الصمخشسي ,جذ :مدمد باطل عُىن
الظىد(82/1:بىز)  ,واملصباح املىير في غسٍب الشسح الكبير ,الفُىمي  , 65/1:وإعساب اللسآن وبُاهه. 189/5 :
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عضملؽملك(اهلالك)يف معمملدة م(بقر) مذمل مصسملػملًممل مسؼملممل مذُطر مذمل مأنِ مابـ مدَؿملده مجضملػملؾملممل ميف مبمملب م(اهلالكم
وأصضملمملظف)(,)1موسػملكمعضملؽملكماهلالكمغبؾمادلظمللرونماظظملضملؾم(تؾقر)ميفمضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﯪ ﯪ ﯪ

ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﯪ ﭼ ػدقرةمصمملررؼ()2م.
ؼؿقزملِؾ مظديِ ممممملمتعملدِممأنِ ماظظملضملؾم(بمملرمؼؾقر)مؼدل مسػملكماهلالكمواظغمللمملدمواظظمللمملدم,م
وحمملولماظراشنملماألصظملؾملمملغلمأنِ مصبدمجمملع ًضملمملمعضملؽملقؼًمملمبنيمػذهماظدالالت ,مصعملمملل:م((اظؾقار:مصرطم
اظغمللمملد,مو ّدلمملمطمملنمصرطماظغمللمملدمؼقملدٍيمإظبماظظمللمملد-مطؼملمملمضؿملؾ:مطلدمحؿكمصلد-مسؾٍرمبمملظؾقارمسـم
اهلالك))( .)3موبؾملذا مغلؿدل مسػملك مأنِ ماألصؾ ميف م(بقر) مػق ماهلالك ,موػذا مادلضملؽملك مممممل مميؽملعم
اظؽملققؼقن ماذؿعملمملق م(أصضملؾ) ماظؿظملسملؿملؾ معؽملف ,مصمملظعملؿملمملس معؽملف مأن مؼعملمملل:أطـر مبقارًا ,مظغملـم
اإلعمملم()ضمملل:م(أبقر),موإذامطؽملٍمملمغػملؿؼملسمسذرًامظػملؽملققؼنيميفمسدممإذمملرتؾملؿمهلذامادلضملؽملكموػذام
االذؿعملمملقمسػملكمصرضمسدمموضقصؾملؿمسػملكمطالمماإلعمملم,مصكملنمذُ ٍراحماظؽملؾمليملموالدؿملؼملمملمعـم ُسؽملَل معؽملؾملؿم
بكملؼرادمضسملمملؼمملماظػملطملهملمواظؽملققمطمملنمسػملؿملؾملؿماإلذمملرةمإظبمذظؽ,مظغملؽملٍؾملؿمٕمؼذطروا مذظؽ ميفمحدودمعمملم
ارػملضملوملُ .م
ممممممممومممملمؼضملزٍزموضقعمعضملؽملكماظؿظملسملؿملؾميفم(أبقر)مأنِ ماإلعمملمم()مذطرمادلظملسملِؾمسػملؿملفمذبرورًام
بذمل(عـ)موػقم(عـماظغملؿمملب),مزؼمملدةً مسػملكمادؿضملمملرةمظظملظم(اظلػملضملهمل),موالمذؽميفمأنِ ماظلػملعمتؿظملمملضؾم
صؿملؼملمملمبؿملؽملؾملمملميفماظغمللمملد مواظظمللمملد,موهلذامذػنملماظرملّ ٍراحماظبمأ ِن مادلضملؽملكمادلراد ميفماظؽملصماظضملػملَقي مػقم
(أطلد)( ,)4موهلذامصكملنِ مطؾِ مػذهماظعملرائـمتدلّ مسػملكمإرادةمعضملؽملكماظؿظملسملؿملؾ,موظقمٕمؼغملـمعضملؽملكم
اظؿظملسملؿملؾ مجمملئزًا ميف معضملؽملك(اظؾقر) مدلممل مجلفمل ماظؽملققؼقن مواظػملطملقؼقن مإظب متعملدؼر معزملدر مؼُؽملزملنمل مسػملكم
اظؿؼملؿملؿملزمؼفملتلمعلؾق ًضمملمبذمل(أصضملؾ)ماظؿظملسملؿملؾمعـمصضملؾمادؿقصكماظرملروط,مصؿملؼملمملمإذامأرادواموصظملًمملمزائدًام
سػملؿملفمطؼملمملمعرِمذظؽ.م

)ً )1ىـس  :املخصص. 76/2 :
)ً )2ىـس  :حامع البُان,463/21:ومجمع البُان , 243/8:وامليزان.43/17:
) )3مفسداث ألفاؾ اللسآن ( 152:بىز)  ,وٍىـس  :الدز املصىن , 113/7:وزوح املعاوي. 216/7:
)ً )4ىـس  :منهاج البراعت(الخىئي)  , 61/9:وبهج الصباغت , 322/7:وفي ؿالل ههج البالغت. 236/2:
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مممممممممواظغملالم مادلؿعملدِّم مؼؽملشملؾؼ مسػملك م(أغظملؼ) مأؼسملًممل مصكملنٍ معمملدة(غظملؼ) متدلّ مسػملك ماغعملشملمملع ماظرمللءم
وذػمملبَف,موعؽملفمغظملَؼ ماظشملضملمملم مغَظملمملضمملً مصَؾملُق مغمملصؼ ,مإِذا مغظملَدممو َأغظملَؼ ماظرجؾ ,مأي :ماصؿعملرموذػنمل معمملظف,م
وغظملعملومل ماظدابهمل مغظملق ًضممل:معمملتومل ,موغظملؼ ماظلضملر مغظملمملضًممل ,موذظؽ مأغِف مميسملل مصال مؼغمللد موال مؼعملػ(,)1م
وبؾملذا مؼؿسملح مأغِؾملممل مترجع ماظب معضملمملغل مادلقت مواظؽملظملمملد مواالغعملشملمملع ,موال مذؽ ميف مأِغؾملممل معضملمملنٍ معؽملعم
اظؽملققؼقنمذبلءم(أصضملؾ)ماظؿظملسملؿملؾمعؽملؾملمملمحبفٍهملمسدمموضقعماظؿظملمملضؾمصؿملؾملممل .م
ممممممممموبؾملذامادؿشملمملع مأعريُ مادلقملعؽملني م()مبمملمميؿػملغملفمعـمإتعملمملنمظػملطملهملموعضملمملغؿملؾملممل,موسَػملؿموادعم
بفملدرارػمملموبالشؿؾملمملموصزملمملحؿؾملمملماظؿضملؾري مسـماظؿظملمملضؾمصؿملؾملمملموػقمعمملمأشظملػملَفماظؽملققؼقنموٕمؼؽملزملٍقام
سػملؿملفميفمحدودمعمملمتؿؾضملوملُم .م
ممممممممموادؿؽملمملدًا مإظب مطؾِّ معممل متعملدم مالبد معـ متعملدؼؿ متضملدؼؾ مظػملعملمملسدة ماظؽملققؼهمل مبمملظعملقل :مجيقزم
اذؿؼاقم(أصعؾ)ماظؿػضقؾ معـمأصعالمادلقتمواظػـاءمظقرودمذظؽميفمغفجماظؾالشة .م موػلمععانٍم
المتػاضؾمصقفامسؾكموصؼمعؼقظةماظـققؼنيم.م م
م
املسألخ الثبوٍخ :وزود الفعل (صبز) مبعىن السد والتقسٍم:

(صمملر)معـماظؽملِقادخماظظملضملػملؿملهملمؼدخؾمسػملكماجلؼملؾماإلمسؿملهملمذطرهمدؿملؾقؼفميفمعبػملهملماألصضملممللم

(طمملن م ,موعمملدام ,موظؿملس) ماظيت مال متلؿطملين مسـ ماخلرب(,)2مضدماتظملؼ ماظؽملققؼقن مسػملك مأنِ معضملؽملمملهم
االغؿعملممللمواظؿققٍلمعـمحممللمإظبمحمملل()3م .م
سملممل ممبضملؽملك م(جمملء مواغؿعملؾ) مصؿملغملقن متممل ًعممل ,مضمملل مابـ مؼضملؿملش:م
مممممممموضد مؼفملتل ماظظملضملؾ م(صمملر) مأؼ ً
سملمملمطعملقظؽ:مصمملرم
((وضدمتُلؿضملؼملؾممبضملؽملكم"جمملء"مصؿؿضملدىمحبرفماجلر,موتظملؿملدمعضملؽملكماالغؿعملممللمأؼ ً
)ً )1ىـس  :حمهسة اللغت (967/2:هفم)  ,والصحاح ( 1561/4 :هفم)  ,ومعجم ملاًِع اللغت( 454/5:هفم).
)ً )2ىـس  :الكخاب , 45/1 :واملفصل , 263:والىىاسخ في كخاب طِبىٍه. 25 :
)ً)3ىـس :املفصل , 266 :وشسح املفصل(ابً ٌعِش) , 113/7:وإلاًظاح في شسح املفصل , 75/2:وشسح الكافُت
الشافُت , 388/1:وشسح حمل الصحاجي(ابً عصفىز) , 416/1:وشسح السض ي على الكافُت , 193/4:وازحشاف
الظسب ,1156/3:وشسح ابً علُل , 268/1 :وجمهُد اللىاعد , 1179/3:وشسح ألاشمىوي , 219/1:والىدى
الىافي , 556/1:ومعاوي الىدى . 213/1 :
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زؼدمإظبمسؼملروم,موطؾّمحلمصمملئرمظػملزوال,مصؾملذهمظؿمللوملمداخػملهملمسػملكمعبػملهمل,مأالمتراكمظقمضػملومل:م
زؼدمإظبمسؼملروم,مٕمؼغملـمطال ًعمملموإمنمملمادؿضملؼملمملهلمملمػؽملمملممبضملؽملكم"جمملء"مطؼملمملمادؿضملؼملػملقام"جمملء"ممبضملؽملكم
سملممل ماظرضلم
"صمملر" ميفمضقهلؿ :معمملجمملءت محمملجؿؽ ,مأي :معمملصمملرت م))( ,)1موأطدمػذا مادلضملؽملك مأؼ ً
صعملمملل:م(( م"وصمملر مظالغؿعملمملل"مػذا معضملؽملمملػممل مإذا مطمملغوملمتمملعٍهملمطؼملمملمتعملدم,موعضملؽملمملػمملمإذامطمملغوملمغمملضزملهمل:م
طمملن مبضملد مأنْ مٕ مؼغملـ ,مصؿظملؿملد مثؾقت معسملؼملقن مخربػممل ,مبضملد مأنْ مٕ مؼـؾومل ,موعضملؽملك مؼزملري:مؼغملقنم
بضملد مأن مٕ مؼغملـ))( ,)2موعؽملفمضقظفمتضملمملظب:ﭽ ﭹ ﭺ

ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ

ﭼ ػدقرةم

اظرملقرىمعـماآلؼهمل53:ؼ()3م .م
زملمملمشريمعضملؽملكم
ممممموٕمؼذطرماظؽملققؼقنمذملميفمحدودمعمملمارػملضملوملُمذملمظػملظملضملؾم(صمملر)مصؿملؼملمملمإذامجمملءمغمملض ً
اظؿققٍلمواالغؿعملممللمعـمحممللمإظبمحمملل,مودلمملمحتزملِؾمػذامصكملغِؾملؿمجضملػملقامػذامادلضملؽملكمحمملطؼملًمملميفمإرادةم
عضملؽملكماظؽملعملصميفم(طمملنموأخقاتؾملممل) .م
ممممممموالمخالفميفمأنِمادلضملؽملكماظرئؿملسمظذمل(صمملر)مػقماالغؿعملممللمواظؿققٍلمعـمحممللمإظبمحممللمسػملكم
أنماظؿؿؾٍعمواالدؿعملراءمهلذاماظظملضملؾميفمغؾمليملماظؾالشهملمؼرصدماالدؿضملؼملممللماظػملطملقيممبضملؽملكمجدؼدمشريم
االغؿعملممللمواظؿققٍل,مجمملءمذظؽ ميفمضقءمضقظفم()ميفمبؿملمملنمصظملهملمادلؿعملني ((:م َضدِمغَصَبَمغَػْ َلفُمٔظؾَّفٔم
دُ ِؾقَا َغفُمصٔلمَأرِصَعِمَا ْظُأعُقرِمعٔـِمإِ ِصدَارِمطُؾِّموَا ِردٕم َسؾَ ِقفٔموَمتَصِقٔريِمطُؾِّم َصرِعٍم ِإظَكمأَ ِصٔؾفٔ))()4م .م
ممممممبضملدمأنْ مسرضماإلعمملم( )مرمملئظملهملً معـمصظملمملتمادلؿعملنيمذرع مبذطرمغؿمملئيملمذظؽمؤمملره,مصعملدم
أصمملد مذُ ٍراح ماظؽملؾمليمل معـ مػذا مادلعملشملع معـ ماخلشملؾهمل معضملؽملك ماالجؿؾملمملد ,مصمملجملؿؾملد مػق معـ مؼعملقمم
بمملدؿؽملؾمملطماألحغملمملمماظرملرسؿملهملمعـمأُصقهلمملمأومأَدظؿؾملمملماظؿظملزملؿملػملؿملهمل,مصمملدلرادمبذمل(اظؿزملؿملري)مػؾملؽملمملمػقمردّم
طؾِّمصرعٍمعـمصروعماظضملَػملؿموعلمملئػملفمإظبمأصػملفمادلؿرملضملِّنملمسؽملف.مويفمػذامإذضملمملرٌمبسملرورةماالجؿؾملمملدم(.)5ممم م
ممممممممموبؾملذامؼغملقنمػذاماظؽملصّ مذمملػدًامظطملقؼًمملمسػملكمذبلءم(صمملر)ممبضملؽملكماظرد,موػذامعمملمصرِحم
بفمابـمابلماحلدؼدمضمملئ ًػملممل:م((وميغملـ مأنمضبؿيمل مبؾملذامعـ مضممللمبمملظعملؿملمملسموميغملـمأنْمؼُعملمملل :مإغفمٕم
) )1شسح املفصل(ابً ٌعِش) , 113/7 :وٍىـس :معاوي الىدى 213/1 :ـ ـ. 214
) )2شسح السض ي على الكافُت. 193/4 :
)ً )3ىـس  :معاوي الىدى . 213/1 :
) )4شسح ( املعتزلي). 363/6:
(ً )5ىـس :شرح (البحراني) ,292/2 :ومنهاج البراعت (الخىئي) , 472/6 :وفي ؿالل ههج البالغت  , 433/1:وجىطُذ
ههج البالغت. 15/2:
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ؼُ ِرد مذظؽ مبؾ مأراد مدبرؼيمل ماظظملروع ماظضملعملػملؿملهمل موردػممل مإظب مأصقهلممل))(,)1أيمإنٍماظظملضملؾم(صمملر)مػؾملؽملمملم
جمملءمزبمملظظملًمملمظعملؿملمملسماظؽملققؼنيماظذؼـمضزملروامادؿضملؼملمملظفمسػملكمعضملؽملكماظؿققٍلمواالغؿعملممللمعـمحممللٍمإظبم
حممللٍم .م
ممممموظضملؾ معممل مؼضملسملُد مدالظهمل ماظرد مواظؿعمللؿملؿ ميف ماظؽملص ماظضملػملَقي معممل مورد ميف ماظدالظهمل مادلضملفؼملؿملهملم
ظػملفذر(صري) ,مصؾملق مؼضملين مادلـملل موادلرجع( ,)2مسػملك مأنِ ماظذي مؼؽملؾطملل مأنْ مؼُذطر مػؾملؽملممل مأنِ ماظذيم
أدؾملؿ ميف مإصبمملد مػذا مادلضملؽملك مظؿملس ماظظملضملؾ موحده ,مبؾ ماظلؿملمملق ماظذي مورد مصؿملف ,مصذَطرُ مظظملصملَؿلم
(اظظملرع),مو(ماألصؾ)ميفمغصماإلعمملممػؼملمملمعـمدمملسدامسػملكمحتزملؿملؾمعضملؽملكماظردم.
مممممممموعـ ماظرملقاػد ماظضملػملَقؼهمل مسػملك مذظؽ معممل مجمملء يف موصؿملهملُ مظف م( )مإظب معـ مؼلؿضملؼملػملف مسػملكم
ح ُدرِم ِإظَقِـَامعَامٔاجِ َؿؿَعَمسٔ ِـدَكَمغُص َِّقرِهُمحَقِثُمَأ َعرَماَظ َّؾفُ))()3م.م
اظزملدضمملت,مضممللمصؿملؾملممل:م((ثُؿٖمُا ِ
صمملظظملضملؾ م(غُزملؿملِّرْهُ) مادؿضملؼملػملف ماإلعمملم مادؿضملؼملمملالً معُكمملظ ًظملممل مظػملؼملضملؽملك ماألصػملل مظػملظملضملؾ موػق ماالغؿعملممللم
واظؿققٍلمعـمحممللمإظبمحمملل,مصعملدمأذمملرمذُ ٍراحماظؽملؾمليملمإظبمأنِ معرادماإلعمملممعـماظؿزملؿملريمػؽملمملمػقم
اظؿعمللؿملؿ()4م,مأيمتعمللؿملؿمعمملمصبؿؼملعمظدىماظضملمملعؾموتقزؼضملفمسػملكمعلؿقعملؿملفم .م
مممممممممومممملمؼقملطخملدمدالظهملَماظؿعمللؿملؿميفمذمملػدماإلعمملمماظلؿملمملقمواظعملرائـماحملؿملشملهملمبمملظؽملص,مإذمأردصفم
بذطرمعضملؽملك ماظؿعمللؿملؿ ,مصعملممللَ((:ظؽمل ْعمل َلؼملؾملممل مسػملَك مطَؿمملبَ ماَظػملَّفَ مو م ُدؽملِهملَ مغؾَؿملِّفَ م( )م))( ,)5وػذا معمملم
حملَفُمسددمعـمذُ ٍراحماظؽملؾمليملمذاػؾنيمإظبمأنِمػدفماإلعمملممعـمتغملرارمعضملؽملكماظؿعمللؿملؿمواظؿقزؼعمدصعم
اظصملخملؽملهمل مسـ مغظمللفموس ٍؼملـمميـػملف; مصكمل ٍن ماظزعمملن مطمملن ميف مسؾملده مضد مصلد مودمملءت مزؽملقن ماظؽملمملسمبلؾنملم
تزملرٍصمملتمعـمدؾعملفموادؿؽـمملرػؿمبفملعقالماظظملَلْءم()6م .م
ممممموحؼملؾ ماظرملمملرحماظؾقراغلماظظملضملؾمػؽملمملمسػملكمعضملؽملكم(غزملْرِصُفُ) م()7م,أيمأنْم ُؼزملْرف ميفمعزملمملرصفم
اظيتمأعرغمملمآمبؾملممل,مسػملكمحني مذػنملماظلؿملدمسؾمملسمادلقدقيماظبمأ ِن ماظؿزملؿملريميفماظؽملص مجمملرٍم
) )1شسح (املعتزلي) . 369/6 :
)ً )2ىـس  :معجم ملاًِع اللغت( 325/3 :صير) .
) )3شسح (املعتزلي)  ,152/15 :واخدز مأخىذ مً كىلهم (( :خدزث الش يء إذا أهصلخه)) .معجم ملاًِع اللغت32/2:
(خدز).
)ً )4ىـس  :شسح (املعتزلي)  , 152/15 :ومنهاج البراعت(الخىئي) . 9/19:
) )5شسح (املعتزلي) . 152/15:
)ً )6ىـس  :شسح (املعتزلي) ,153/15 :وشسح (البدساوي)  , 415-414/4 :ومنهاج البراعت(الخىئي) 19/19:ـ ـ ـ. 22
)ً )7ىـس  :شسح (البدساوي)  , 415-414/4 :وجىطُذ ههج البالغت . 12/4:

الباب الشالث ..................................

002

ما لم ًركسٍ أغلب الىدىٍُ ـً ووزد في ك ـ ـالم إلام ـ ـ ـ ـ ـ ـام

سػملكموصؼمعمملمؼراهماظؽملققؼقنمصؾملقمؼدلمسػملكماظؿققٍلمواالغؿعملمملل,موادلضملؽملكمحتقؼؾمعمملماجؿؼملعمظدىم
اظضملمملعؾمإظبمأػػملف(,)1مسػملكمأنٍماظذيمذطرهماظؽملققؼقنمػقمحتقؼؾماظرمللءمعـمحممللٍمإظبمحممللٍمأُخرىم
شريماألُوظبمواحلممللمزبؿػملػميفمأعرماإلعمملمم,مصمملظؿعمللؿملؿمحمملصؾمظَؼملمملماجؿؼملعمبالمتطملؿملريمأومتؾدؼؾم
ويفمادللفملظهملمخالفمصعملؾملل()2م,مأيمحتقؼؾمعمملمؼُفؼملعمثؿمؼقزٍعمسػملكمعلؿقعملؿملفمعـماظؽملمملس .م
مممممممشبػملصممممملمتعملدممذطره مإظب متضملدؼؾماظعملمملسدةمبمملظعملقل :مجيقزمورودماظػعؾم(صار)ممبعـكم
اظرد مواظؿؼلقؿ مادؿـادّا ماىل مطالم ماإلعام مسؾل()يف مغفج ماظؾالشة  .موظقس محمصقرّا مسؾكم
االغؿؼالمواظؿققٓلمعـمحالٍمإىلمحالٍموإنمطانمذظؽمأصؾمععـاه .م
م
م
م
م
املسألخ الثبلثخ  :جىاش جس (حٍث) ثـ(على) :

سملممل(,)4موػقمعالزمم
(حؿملىمل)مزرفمعغملمملنمعؾينمسػملكماظسملؿميفمأطـرماظغملالم(,)3موضدمؼردمظػملزعمملنمأؼ ً

عالزممظإلضمملصهملمإظبماجلؼملؾمدقاءمأطمملغوملمإمسؿملهملً مأممصضملػملؿملهملً(,)5موإضمملصؿفمإظبماظظملضملػملؿملهملمأطـر(,)6موػقميفمتػملؽم
تػملؽماإلضمملصهملمزبمملظػمظَؼملمملمميمملثػملفمهلذامبُينمخلروجفمسـمبمملبف,موضؿملؾ:مإنِ ماظذيمأوجنملمبؽملمملءهموضقسُفم
سػملكماجلؾملمملتماظلوملموسػملكمطؾِّ معغملمملنٍ مصفملُبؾملؿ مصسملمملرع مبكملبؾملمملعفميفماألعغملؽملهملم(إذ)مادلؾؾملؼملهملميفماظدالظهملمسػملكم
األزعؽملهملمادلمملضؿملهملمطػملٍَؾملممل( .)7م
)ً )1ىـس  :شسح (املىطىي) . 216/4 :
)ً )2ىـس  :منهاج البراعت (الخىئي) . 28/19 :
)ً )3ىـس  :الكخاب , 233/4:وألاصىل في الىدى ,144-143/2:وشسح الدظهُل(ابً مالك)  , 232/2:ومعاوي
الىدى. 182/2:
)ً )4ىـس  :شسح املفصل(ابً ٌعِش)  , 92-91/4 :ومغني اللبِب , 178 :وَمع الهىامع . 219/2:
)ً )5ىـس  :شسح الكافُت الشافُت , 937/2 :وجىطُذ امللاصد , 813/2 :وشسح ابً علُل 55/3 :ـ ـ ـ , 56وَمع
الهىامع . 211-219/2:
)ً )6ىـس  :مغني اللبِب. 177:
)ً )7ىـس  :اللباب في علل البىاء والاعساب , 78/2 :وشسح املفصل(ابً ٌعِش)  , 91/4:وشسح ابً علُل -56/3 :
. 57
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مممممممواظؽملققؼقنمزبؿػملظملقنميفمعلفملظهملمظزوعفماظؽملزملنمل مسػملكماظصملرصؿملهملمأومجترٍدهمعؽملؾملممل ماظبماجلرمحبرفم
اجلر ,مصمملطؿظملك مدؿملؾقؼف مبمملإلذمملرة مإظب مزرصؿملؿف موإضمملصؿف مذاطرًا مبضملض مادللمملئؾ مادلؿضملػملعملهمل مبؾؽملمملئؾملممل موظطملمملتم
اظضملربمصؿملؾملمملمدومنمملمذطرٍمظؿفرٍدهمعـماظصملرصؿملهملمإظبماجلرمحبرفماجلر( )1سػملكماظرشؿمعـمادؿرملؾملمملدهمبؾؿملوملم
اظظملرزدق ميف مبمملب ماظؾدل ,مصعملد موردت ميف ماظؾؿملومل م(حؿملىمل) مذبرورةً مبذمل(يف) ,مضمملل ماظظملرزدق( :)2م مػعـم
اظشملقؼؾؼ م
مممممممممممصأصِؾََّّميفمحَقثُماظؿَؼَقِـام َذرِؼدُػُؿِمممم َرؾٔقؼْم َوعَؽؿقفُماظ َقدَؼـِم َو ُعزِسَػُ م
مممممممموغصِ مادلربٍد مسػملك مأنِ م(حؿملىمل) معؽملزملقبٌ مسػملك ماظصملرصؿملهمل موضد مؼُفر مبذمل(عـ)( ,)3موتمملبضملف مابـم
ػرملمملم(,)4موضشملعمابـمعمملظؽمبفملغِفمغمملدرماظؿفرٍدمعـماظصملرصؿملهمل( .)5م
م
مممممممممممأعممل ماظرضل ماالدرتابمملدي مصعملد مذػنمل مإظب مأنِ مزرصؿملؿف مشمملظؾهمل مال مالزعهمل( ,)6موٕ مؼذطر مابـم
()7

اظزملمملئغمشريمزرصؿملؿف

 .م

ممممممموذػنمل مصرؼؼ معـ ماظؽملققؼني مادلؿفملخرؼـ مإظب مجقاز مخروج م(حؿملىمل) مسـ ماظصملرصؿملهمل مإظب ماجلرم
بمملحلرف,مصزملرِحمأبقمحؿملمملنماألغدظللمإظبمجقازمجره مبذمل(عـ)مطـريًام,موبذمل(يف)مذذوذًام,مطؼملمملمؼُفرم
سملممل; مرادْامسػملكمابـمعمملظؽماظذيموصػمجترٍده معـ ماظصملرصؿملهملمبمملظؽملمملدر( ,)8مسػملكمأنِم
بذمل(سػملك) ,مو(إظب)مأؼ ً
األغدظللمٕمؼُ َرملرمإظبمجرم(حؿملىمل)مبذمل(سػملك)ميفم(اظؿذؼؿملؾمواظؿغملؼملؿملؾ) مصمملضؿزملرمسػملكمذطرم(اظؾمملء,موإظب,م
ويف)( ,)9موذطرمغمملزرماجلؿملشمواظلؿملقرلمغدرةمجرِّهمبذمل(اظؾمملء,موإظب,مويف)()10م .م

)ً )1ىـس  :الكخاب . 233/4 :
)ً )2ىـس :املصدز هفظه , 11/2:والبِذ في شسح دًىان الفسشدق .122/2:مصعف مً (( شعفه ًصعفه شعفا وأشعفه:
ً
طسَعا)) .لظان العسب( 134/9:شعف) .
زماٍ أو طسبه فماث مكاهه
)ً )3ىـس  :امللخظب. 341/4:
)ً )4ىـس  :مغني اللبِب. 176 :
)ً )5ىـس  :شسح الدظهُل(ابً مالك). 232/2 :
)ً )6ىـس  :شسح السض ي على الكافُت. 183/3 :
)ً )7ىـس  :اللمدت في شسح امللحت. 911/2 :
)ً )8ىـس  :ازحشاف الظسب  , 1447-1446/3 :وخصاهت ألادب . 9/7 :
)ً )9ىـس  67/8 :ـ ـ ـ . 68
)ً )11ىـس  :جمهُد اللىاعدَ, 2122/4 :مع الهىامع. 211/2 :
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إنماظظملؿملزملؾميف معلفملظهمل مضزملرماظصملرفمسػملكماظصملرصؿملهملمأومجترٍدهمعؽملؾملممل مذملمططملريػمملمعـمادللمملئؾم
اظؽملققؼهملمذملمػقماظلؼملمملعمسـماظضملرب,مضممللمابـماحلمملجنمل:م((ووجفماحلغملؿمسػملؿملفمبفملغِفمالمؼُلؿضملؼملؾُمإالمزرصًمملم
ػقمأغفمطـُرميفمادؿضملؼملمملهلؿموٕمصبلملْ مإالمعؽملزملقًبمملمسػملكماظصملرصؿملهمل,مصدلِ مذظؽمسػملكمأغفمظقمطمملنممممملمؼعملعم
شريمزرفمظقضعميفمطالمٍ معممل مشريمزرف))(,)1موػقمعؾدأمسمملمموطالممدضؿملؼمؼؽملؾطمللمأنْ مؼُضملؿؼملدميفمطؾِّم
ادللمملئؾماظؽملققؼهملموالدؿملؼملمملماظيتمشمملبمصؿملؾملمملماالدؿعملراءماظؿمملم,موإذامطمملنمعُرادُ مابـماحلمملجنملموعـمجزمم
بضملدممجتردم(حؿملىمل)معـماظصملرصؿملهملمإظبماجلرمبمملحلرفماغؿظملمملءمذظؽمصؿملؼملمملموردمسـماظضملربمعـمذقاػدمؼُقؿ ّيملم
بؾملمملمصكملنِمعمملموردميفمغؾمليملماظؾالشهملممذملذملذملمصسمل ًػملمملمسـمطالمماظضملربمذضملرًاموغـرًامذملذملمطمملفُميفمصقهملمخروجفمسـم
سملممل .م
اظصملرصؿملهملمإظبماجلرمبذمل(سػملك)مأؼ ً
خرَضَتِم
ممممممممممصعملد مضمملل ماإلعمملم( )ميف مخشملؾهمل ماألذؾمملح ميف موصػ مادلالئغملهمل :م(( م َوعٔـِفُؿِ معَـِ م َضدِ م َ
أَ ْضدَاعُفُؿِ م ُتكُقمَ مَا ْظ َأرِضِ ماَظلٗ ْػؾَك مصَفِلَ م َطرَاؼَاتٕ مبٔقضٍ م َضدِ مغَ َػذَتِ مصٔل م َعكَا ِرقِ ماَظْفَقَاءٔ موَتَقِؿَفَا مرِؼّّْم
قدُودٔم َا ْظؿُؿَـَاػٔ َقةٔ))()2م .م
ػَػَّا َصةٌم َتقِؾٔلُفَام َسؾَكمحَقِثُمأغِؿَفَتِمعٔـَمَا ْظ ُ
ممممممممؼلؿفػملل مػذا ماظعملَلؿ معـ ماخلشملؾهمل ماظرملرؼظملهمل معبػملهملً معـ مأوصمملف مادلالئغملهمل م(,)صعملد مذؾِؾملؾملؿم
اإلعمملم مبؿػملؽ ماهلؿملفملة ماظسملكؼملهمل مواظضملفؿملؾهمل مادلؿؼملـػملهمل مخبرق مأضداعؾملؿ مدبقم ماألرض ماظلّظملػملك مإعممل محعملؿملعملهمل مأوم
ادؿضملمملرةمظضملػملقعؾملؿماظيتمأحمملروملمبفملضشملمملرماألرضماظلّظملػملك ,مووجفمادلرملمملبؾملهملماغؿؾملمملء متػملؽماظضملػملقممإظبمشمملؼهملُم
طمملغؿؾملمملءماألضداممإظبمررؼعملؾملممل(,)3مصػملؿمميؽملعمتػملؽماألضدامماظؽملمملصذةميفماهلقاءمعـماظؿؼملدٍدمواالغؾلمملطمواظؿضملديم
سـمحدودػممل( )4مإالمرؼحمدرؼضملهملمضقؼهملميفمػؾقبؾملممل(,)5موػذامعمملمأصزملح مسؽملفموجقدمحرف اجلرم(سػملك)م,م
صذطرُهمضدمأسشملكمدالظهملمسدمماظؿؼملدٍدمواظؿقدٍع,مواظؾعملمملءمسػملكمعغملمملنمواحدمععملؿملِد,موظقمٕمؼذطر م(سػملك)م
وضمملل(:حتؾلؾملمملمحؿملىملمطمملغومل) مظغملمملغوملْ مدالظهملُ مادلغملمملنمعشملػملعملهملً معؾؾملؼملهملً موادضملهملً ,مؼعملقٍيمػذا مادلضملؽملك مأنِ مدالظهملم

) )1إلاًظاح في شسح املفصل. 283/1:
) )2شسح (املعتزلي) (( , 424/6:الخخىم :أعالم ألازض وخدودَا)) معجم ملاًِع اللغت( 341/1 :جخم).
)ً )3ىـس  :شسح (البدساوي) . 358/2:
)ً )4ىـس  :شسح (املعتزلي)  , 429/6:وشسح (البدساوي)  , 358/2:وشسح (املىطىي)  , 88/2 :وجىطُذ ههج البالغت :
. 64/2
)ً )5ىـس  :بهج الصباغت. 561/1 :
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سملممل; مإذمطفملنِ متػملؽماألضداممضدم
(سػملك)مػل االدؿضملالء(,)1موػقمعمملمميغملـمأنْ مؼُلؿقحكمعـمدؿملمملقماظؽملصمأؼ ً
ادؿضملػملَوملمسػملكماظرؼحموادؿعملرتمسػملؿملؾملممل.مم م
مممممواجلدؼرمبمملظذطرمأنمأشػملنملمذُ ٍراحماظؽملؾمليملموجِؾملقامعضملؽملكم(ػظملمملصهمل)مسػملكمأغؾملمملمرَ ٍؿملؾهملمدمملطؽملهمل()2م,موػقم
ادلضملؽملك ماظذي مٕ مؼذطرْه معـ مأربمملب مادلضملفؼملمملت مإال ماجلقػري م(ت393:ػذمل)( ,)3مواظظملريوزآبمملدي(ت:م
817ػذمل)(,)4واألضقى مسؽملدي مواالطـر ماغلفمملعًممل معع معضملمملغل ماظؽملص مودؿملمملضف مػق مدرسهمل ماظرؼح; مصرملدةم
اخرتاقمأضداممادلالئغملهملمحبلنملمادلضملؽملكماظصملمملػرمحتؿمملجمإظبمردٍةمصضملؾٍمأضقىمإلؼعملمملصؾملمملمسؽملدمحدِّػمملموػقمؼالئؿم
اظعملقةمواظلرسهملمالماظشملؿملنملمواظلغملقن .م
م

ومممملمؼقملطدمذؿملقعمػذامادؿضملؼملمملل(حؿملىمل)مذبرورةمبذمل(سػملك) موسدممغدرتف ميفمطالمماظضملرب مورودهم

سػملكمظلمملنمسددمعـماظرملضملراء,معـمذظؽمضقلماألخشملؾ(:)5مػعـماظشملقؼؾؼ م
ممممممممتروضُؽَمسَقِـاػا,موأغِتَمترىمهلامممممسؾكمحقثُم ُؼؾْؼكماظزٖوِجُمعُـؾ َطقّامدَفِال م
وضقلماظظملرزدق(:)6ممػعـماظشملقؼؾؼ م
مممم َرؾٔقؼَمأبلماِّذِؾَالِ,مأصِؾََّّمجَارُهُمممممممممممسؾكمحَقثُمالمؼدغقمعـماظطَّ ِقدٔمرَائٔرُه م
م
وضقلمذيماظرعهمل(:)7مػعـماظشملقؼؾؼ م
ممممأخامذؼقةمٕمؼَرعلمسؾكمحقثُمتَؾؿؼلمممممممعـَماظصٖػقةٔمماظقُلرىمصُقارْموواضُّّ م
مممممممممػذامعـمجؾملهملماالدؿداللمبمملظلؼملمملعمسػملكمصقهملمػذاماالدؿضملؼملممللم,موأعمملماالحؿغملمملممإظبماظعملؿملمملسم
صؿملؿـؼملؾمبمملحلؼملؾمسػملكمغصملريتؾملمملم(حني),مصعملدمضممللمادلربد:م((م"حؿملىمل" ميف ماألعغملؽملهمل ممبؽملزظهمل م"حني" ميفم

)ً )1ىـس  :الكخاب  , 231/4:وألاصىل في الىدى  , 176/3 :والجنى الداوي. 476 :
)ً )2ىـس  :شسح (املعتزلي)  , 429/6:وشسح (البدساوي)  , 358/2:وشسح (املىطىي) . 88/2 :
)ً )3ىـس  :الصحاح َ( 1443/4:فف) .
) ً )4ىـس  :اللامىض املدُؽ ,جذ :مكخب جدلُم الترار في مؤطظت السطالت بئشساف مدمد وعُم العسكظىس ي :
َ( 862/1ف) .
) )5دًىاهه. 296:
) )6شسح دًىاهه. 454/1 :
) )7دًىاهه ,شسح إلامام أبي هصس أخمد الباَلي ,زواًت سعلب ,جذ:د .عبد اللدوض أبى صالح  . 912/2:وصحاز  :لىن
لىن في خمسة ًمُل إلى بُاضً .ىـس  :دًىاهه , 913/2:ولظان العسب( 445/4 :صحس).
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األزعؽملهمل مجتري مذبراػممل))(,)1موالمذؽميفمجقازمجرم(حني)مبذمل(سػملك)مضممللمتضملمملظب:ﭽ ﭝ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭢ ﭣ

ﭼ ػمدقرةماظعملزملصمعـماآلؼهمل15:ؼ,موإنماخؿػملظملوملمتفملوؼالتماظؽملققؼنيمهلذاماظرملمملػدمودقاهم

.م م
م
مممممممشبػملصممممملمتعملدِممإظبمتضملدؼؾماظعملمملسدةماظؽملققؼهملمبمملآلتلم:مجيقزمجرم(حقث)مبـ(سؾك)مضؾقؾًام
ظقرودمذظؽميفمغفجماظؾالشةم,مويفماظشعرماظعربلم,موباظؼقاسمسؾكم(حني)مأؼضّا .م

املسألخ الساثعخ :شٌبدح (الىاو) ثعد (أل) الستفتبحٍخ:

ممممممممعـمدُؽملـماظضملربؿملهملميفمحروفمادلضملمملغلمأغٍؾملمملمتُزادميفماظرتطؿملنملماظؽملققيمتمملرةًموتُقذفمتمملرةًم

أُخرىم,موالذؽميفمأنِ مظغملالماحلمملظنيمععملمملصد مودالالتُ,موذرائطموعقاضعمبلشملؿْؾملمملمطؿنملماظػملطملهملم
واظؽملقق .م
ممممممممموضدماخؿػملػماظؽملققؼقنميفمزؼمملدةم(اظقاو),مصؼملؽملؾملؿمعـمأجمملزػمملم,موعؽملؾملؿمعـمأغغملرػممل,م
صعملدمذػنملماظغملقصؿملقنموعـمواصعملؾملؿمإظبمجقازمزؼمملدتؾملمملميفمبضملضمادلقاضع,مودمملضقامسػملكمذظؽمسددًام
عـماظرملقاػدمعـماظعملرآنماظغملرؼؿموطالمماظضملربمذضملرهمأومغـره,مصرأىماظظملراءمواظشملربيموأبقمبغملرمبـم
سملممل مإظب مجقازم
األغؾمملري مزؼمملدتؾملممل ميف مجقاب م(دلممل) ,مويف مجقاب م(إذا) مأؼسملًممل( ,)2مطؼملممل مذػنمل مأؼ ً
) )1امللخظب . 346/4 :
)ً )2ىـس  :معاوي اللسآن(الفساء) 51/2 , 211/2, 118/1:ـ , 51وحامع البُان ,78/21:وشسح اللصائد الظبع
الؼىال ,55 :والخصائص , 462/2 :وَمع الهىامع , 191/3 :وخصاهت ألادب 45/11:ـ. 46
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سملممل مصمملرتسملك مزؼمملدتؾملممل ميفم
زؼمملدتؾملممل مبني مادلؿضملمملرظملني مادلرتادصني( ,)1موسبممل ماألخظملش مػذا مادلؽملقك مأؼ ً
جقابم(إذا)( ,)2مطؼملمملممأجمملز ماظرعٍمملغلمزؼمملدتؾملمملموصمملضًمملمظػملغملقصؿملنيمصؿملؼملمملموردمسـماظضملربميفمضقهلؿ:م
طؽملوملموالمذلءمظؽ()3م .م
مممممممموتفملتلمزائدةمأؼسملًمملمبضملدم(إالّ)مإذامطمملنمعمملمبضملدػمملمخربًا مأومصظملهملمالدؿمغغملرةمضؾػملؾملمملمسبقم
ضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ذطرػمملميفمضقظفمتضملمملظب:ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭱ ﭺ ﭼ ػدقرةماحلفرؼمادؿدالظًمملمبضملدمم

ﭝ ﭪ ﭫ ﭼ ػدقرةماظرملضملراءؼ( .)4م

مممممممموأؼِدماهلرويمعذػنمل ماظغملقصؿملنيمصمملدؿرملؾملدمسػملكمجقازمزؼمملدتؾملمملممبممل مادؿرملؾملدوامبف,مثؿم
ضمملل:م((مواسػملؿمأنِم"ماظقاو"مالمتُعملقؿمإالمععم"دلممل"ممو"حؿك"موالمتُعملقؿمععمشريػؼملمملمإالميفماظرملمملذم
طعملقهلؿم:م"مربِؽملمملموظؽماحلؼملد"مادلضملؽملك:مربِؽملمملمظؽماحلؼملدم,مواظقاومععملقؼملهملم(,)...موعضملؽملكمادلُعملقؿم
أنمؼغملقنماحلرفُمعذطقرًامسػملكمغؿملهملماظلعملقط))( .)5م
وغعملؾ مأبق ماظربطمملت ماألغؾمملري معذػنمل ماظغملقصؿملني مػذا موصرٍح مبقروده مطـريًا ميف ماظعملرآنم
اظغملرؼؿموطالمماظضملرب,مإالمأغِفمٕمؼقملؼِّدْهمأو مؼؿؾؽملٍممله(,)6مسػملك محنيمتمملبعمابـُ معمملظؽموابـُ مػرملمملمم
رأيماظغملقصؿملنيميفمػذهمادللفملظهمل()7م .م
تؾؿملِـ مممممل متعملدٍم مرأيُ ماظغملقصؿملني موعـ مواصعملؾملؿ ,موأعممل ماظؾزملرؼقن مصريون مأنِ ماظزؼمملدة ميفم
احلروفمخالفماألصؾ,مصمملألَوظبمسؽملدػؿمأظّمملم ُؼزملمملرمإظبماظزؼمملدةمإالمبدظؿملؾمضمملرع,مهلذامغبػملقام
زؼمملدةم(اظقاو)مصؿملؼملمملمذطرهماظغملقصؿملقنميفمجقابم( ّدلممل),مو(إذا)مسػملكمحذفماجلقاب( .)8م
)ً )1ىـس :معاوي اللسآن(الفساء) , 215/2:والحجت في اللساءاث الظبع ,ابً خالىٍه ,جذ د .عبد العال طالم مكسم
 , 249:والكشف والبُان, 259/8:والبدس املدُؽ , 518/1:واملدازض الىدىٍت (شىقي طُف). 113 :
)ً )2ىـس  :معاوي اللسآن(ألاخفش) , 132/1:وَمع الهىامع. 191/3:
)ً )3ىـس  :كخاب معاوي الحسوف. 63:
)ً)4ىـس  :معاوي اللسآن(الفساء) , 83 / 2 :وكخاب ألاشَُت, 248 :ومفاجُذ الغُب , 121/19:والبرَان في علىم
اللسآن . 441/ 4:
) )5كخاب ألاشَُت . 236 :
)ً )6ىـس  :إلاهصاف في مظائل الخالف  456/2 :ـ ـ ـ  ( 457املظألت . )64
)ً )7ىـس  :شسح عمدة الحافف , 652/2:وشسح الدظهُل(ابً مالك) ,355/3:ومغني اللبِب 473:ـ ـ ـ . 474
ّ
)ً)8ىـس  :الكخاب  , 113/3 :ومعاوي اللسآن وإعسابه , 364/4:والخصائص , 462/2 :والكشاف, 147/4 :
وإلاهصاف في مظائل الخالف  ( 457-456/2:املظألت  ,)64وهخائج الفكس  , 216:ومفاجُذ الغُب , 387/9:والجنى
الداوي , 166:وَمع الهىامع , 191/3:والىدى الىافي. 571/3:
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وٕ مؼرد مسـ ماظغملقصؿملني مذملذملذمل موػؿ معـ متؾؽملٍك مزؼمملدة م(اظقاو) مذملذملذمل مأغِؾملممل متُزاد مبضملد م(أال)م
االدؿظملؿمملحؿملهمل,موػذامعمملمجزممبفماهلرويمصفملذمملرمإظبمزؼمملدةماظقاومععم(دلّممل),مو(حؿك) ,أعمملميفمشريم
ػذؼـمادلقضضملنيمصمملظزؼمملدة مذمملذة مالمؼُعملمملسمسػملؿملؾملممل,موإذامطمملنمهلؿماظضملذرمبفملغِؾملؿمضرٍروامذظؽمادؿؽملمملدًام
إظبمعمملموضظملقامسػملؿملفمعـمذقاػدمضرآغؿملهملمأو مذضملرؼهمل; مصكملنِ مظؽملمملماحلؼ مأنْ مغلفمللمسـ مدؾنملمإشظملممللم
رمملئظملهملمعـماظرملقاػدماظؽملـرؼهملماظغملـريةماظيتمجمملءتمصؿملؾملمملماظزؼمملدةمبضملدم(أال)ماالدؿظملؿمملحؿملهمل,موالدؿملؼملمملم
يفمغؾمليملماظؾالشهملميفمأطـرمعـمعقضع,معـمذظؽمضقظف()ميفمخشملؾهملميفماالدؿلعملمملء :م((أالَ م َوإِنٖم
ق ٔؿ ُؾؽُؿِموَماَظ ٖلؿَاءَمَاظَّؿٔلمتُ ٔظ ُّؾؽُؿِمعُطٔقعَؿَانِمٔظر َِّبؽُؿِ))()1م .م
َا ْظ َأرِضَمَاظَّؿٔلم َت ِ
ممممممماصؿؿح ماإلعمملم ماخلشملؾهمل ماظرملرؼظملهمل مبذمل(أال) متؽملؾؿملؾملًممل مظػمللمملعضملني مسػملك مضرورة ماإلصطملمملء مإظب معمملم
دؿملُػملعملكمإظؿملؾملؿ,موتضملصملؿملؼملًمملمهلذاماألعرموأػؼملؿملؿف,مورشؾهملً ميفمزؼمملدةممتغملـماحلغملؿميفمأذػمملغؾملؿم;ألنم
(أال)ماالدؿظملؿمملحؿملهملمتظملؿملدماإلثؾمملتمواظؿقعملؿملؼمبشملرؼؼمأبػملغمعـمشريه(,)2موالمذؽميفمأنِمععملمملمماظؽملصم
اظؽملصمؼقملؼِّدمذظؽ;مصمملخلشملؾهملميفماالدؿلعملمملءموادلؿػملعمللميفمحريةموترددمضبؿمملجمإظبمعمملمؼرصضملؾملؼملمملمسؽملف,م
وهلذامجلءمبذمل(أظَممل) .م
ممممممممودلّممل مطمملن مادلكمملرَنملُ مذممل ًطممل مشري معضملؿعملدُ مبؽملزول مادلشملر مبضملد ماظؿملفملس معؽملف مدلدة مرقؼػملهمل معـم
االغعملشملمملعمجلءمبذمل(اظقاو)مزؼمملدةميفماظؿقطؿملد,مصكملنِمظػملقرفمادلزؼدمصمملئدةًمعضملؽملقؼهملً,موأُخرىمظظملصملؿملهمل;م
صفملعمملمادلضملؽملقؼهملمصؾمللماظؿقطؿملد,موأعمملماظػملظملصملؿملهملمصؾمللمتزؼنيماظػملظملظ موجضملػملُفمأذدِ مارتؾمملرًممل ممبمملمؼلؾعملف(.)3م
وػذا مممممل مجمملءمسػملؿملف ماظؽملصّ ماظضملػملَقي ماظذيمحمملول مدصع مػذا ماظرملؽ مواظرتدد مبذطرمضدرة ماخلمملظؼم
اظعملدؼرمسػملكمطؾمذلء,معـمذظؽماغعملؿملمملدماظلؼملمملءمواألرضمألواعرهمجؾِموسال,موالمذؽميفمأنمػذام
عضملؽملك مال مؼؿقزملؾ مظدى مطؾِّ مادلكمملرَؾني مبف ,مألنِّ معؽملؾملؿ معـ مؼرملؽ مصؿملف مأو مؼُؽملغملره ,مهلذا مجلءم
بفملطـرمعـمعقملطخملد .م
ممممممممممومممملمؼعملقٍيمزؼمملدتؾملمملميفمػذامادلقضعموأعـمملظفمإعغملمملنمإدعملمملرؾملمملمعـمدونماخؿاللميفمذغملؾم
اظرتطؿملنمل مدونمعضملؽملممله موػذامػقماظزائدميفمسُرفماظؽملققؼنيموضقاسدػؿ ,مؼرجِّح مػذا مأنٍماإلعمملممذطرم
(اظقاو) مبضملدم(أال)ميفمعقاضعمأُخرمعـمذظؽمضقظف( )ميفموصػماظدغؿملممل ((:مأالمإنٖ ماظدٓغقامدارْمالم
) )1شسح (املعتزلي) . 76/9 :
)ً )2ىـس  :شسح السض ي على الكافُت , 421/4:ومغني اللبِب ,96:وزوح املعاوي. 156/1:
(ً )3ىـس :شسح السض ي على الكافُت.433/2 :
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ُؼلؾَؿُمعٔـفامإظّامصقفا))(,)1موضقظفم(:)م((َأالَمإِنٖمأَ ِدؿَعَمَا ْظأَ ِدؿَاعِمعَاموَسَكماَظ ٖؿذِطٔريَموَمضَ ٔؾ َؾفُ))(.)2م م
ممممممممصزؼمملدةماظؿقطؿملدميفماظؽملصماألولمادلعملرتنمبذمل(اظقاو)مدونماظـمملغلمواظـمملظىملمشريمادلعملرتغنيمبؾملمملم
تضملقدمإظبمحممللمادلكمملرَنملميفمطؾِّ مغصم,مصرملَ ٍدةمإغغملمملرماألولمبلؾنملمصضملقبهملماإلميمملنمبظملغملرةمطقنم
اظلؼملمملءمواألرضمعشملؿملضملؿنيمٓمدؾقمملغفمأظزعوملْ مادؿضملؼملممللم(اظقاو)مصسملػملًمملمسـم(إنٍ)مادلقملطخملدةم,مسػملكم
حنيمأنِ مصغملرةماظؽملصماظـمملغلمسمملعهملمالمحتؿمملجمإظبمتقطؿملدُ مثمملنٍ;مألنٍماظلالعهملمعـمعَقـماظدغؿملمملمالم
ضبدثمإالمصؿملؾملمملموطذظؽماظـمملظىمل.مواالدؿداللُ مبمملظؽملصملريميفمترجؿملحموجفمسبقيمسػملكمآخرمطؼملمملم
جرى مػؾملؽملمملمدؾؿملؾٌ مظدىمطـريمعـماظؽملققؼنيمعؽملؾملؿماظظملرٍاءماظذي اغؿؾمليملمػذاميفمزؼمملدتؾملمملمبضملد(إالَّ)م
ادلؿػملقٍةمبمملظؽملغملرةمطؼملمملمعرٍ(,)3مطؼملمملمادؿدلمبمملظؽملصملريمأؼسملًمملماظزجٍمملجموابـمػرملمملم(.)4
ممممممممموعـ ماظرملقاػد مأؼسملًممل مضقظف م( )ميف موصػ ماظدغؿملممل :م((َأالَ م َوإِنٖ م َاظْقَقِمَ مَا ْظؿٔ ِضؿَارَ موَ َشدّام
اَظلِّؾَاقَ))()5م .م
سملمملمضقظفم()ميفمعضملمملوؼهمل:م((َأالَ م َوإِنٖ م ُععَاوِ َؼةَ مضَادَ م ُظؿَةً معٔـَ م َا ْظغُقَاةٔ موَم
ممممممممموعـماظرملقاػدمأؼ ً
َسؿٖسَم َسؾَقِفِؿُم َا ْظكَ َؾرَ))()6م .م
م
ممممممممماتسملحممممملمعرِ مذطرُه مأنِ م(اظقاو)متفملتلمزائدةمبضملدم(أظَممل)مظزملقهملمدعملقرؾملمملمعـماظرتطؿملنمل,م
وػذامػقماظزائدميفمسُرفماظؽملققؼنيمواظػملطملقؼني ,موهلذامٕمؼذطرْػمملماإلعمملمميفمذقاػدمأُخر,مإذًام
صلؿملمملقمطؾِّمغصدملمطظملؿملؾٌمبمملخؿؿملمملرمعمملمؼؽملمملدؾفمعـماألظظملمملزمواظرتاطؿملنمل,موادؿؽملمملدًامإظبمطؾِّمػذامأضقل:م
جيقز مزؼادة م(اظقاو) مبعد م(أال) ماالدؿػؿاحقة مظؾدالظة مسؾك ماظؿقطقد مظقرود مذظؽ ميف مغفجم
اظؾالشةم .م
) )1شسح (املعتزلي) . 141/5:
) )2املصدز هفظه . 167/7:
)ً )3ىـس  :معاوي اللسآن (الفساء). 83/2 :
)ً )4ىـس  :معاوي اللسآن وإعسابه, 168/4:ومغني اللبِب. 773:
) )5شسح (املعتزلي) . 91/2:
) )6املصدز هفظه . 244/3اللمت  :الجماعت ً ,ىـس :جاج العسوض( 443/33 :ملم)  ,و(عمع عليهم الخبر) أي :أخفى
عليهم الخبرً ,ىـس :شسح (املعتزلي) ,244/3 :كال ابً مىـىز(( :وأمس عمع وعمىض وعماض ومعمع :شدًد مـلم
ال ًدزي مً أًً ًؤحى له()...وعمع علُه ألامس ٌعمظه وعمظه :خلؼه ولبظه ولم ًبِىه)) .لظان العسب:
(147/6عمع) .
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م
م
م
م
م
م
م
م
م
املسألخ اخلبمسخ :جىاش إثدال اجلملخ مه املفسد:

اظؾدلمعـماألضلمملمماظرئؿمللهملمظػملؿقابعميفماظؽملققماظضملربل,محتدثمسؽملفمدؿملؾقؼفمبعملقظفم:م

((مػذا مبمملب معـ ماظظملضملؾ مؼلؿضملؼملؾ ميف ماالدؿمثؿ مؼؾدل معغملمملن مذظؽ ماالدؿ مادؿ مآخرمصؿملضملؼملؾ مصؿملف مطؼملمملم
سؼملؾميفماألولموذظؽمضقظؽ:مرأؼوملمضقعؽمأطـرػؿ,مورأؼوملمبينمزؼدمثػملـؿملؾملؿ,مورأؼوملمبينمسؼملؽم
غمملدممل معؽملؾملؿ ,مورأؼومل مسؾد مآ مذكزملف))( ,)1موضد مسرِصف مابـ معمملظؽ مضمملئػملًممل :م(( ماظؿمملبعُ مادلعملزملقدُم
بمملحلغملؿِمبَالموادَشملهملُمػقما ُدللؼملِكمبدظًممل))(.)2م
مممممممموظضملؾ مػذا ماظؿضملرؼػ مؼغملمملد مؼغملقن مػق ماألذؾملر ,مإذ مأخذ مبف مأشػملنمل ماظؽملققؼني مبضملد مابـم
عمملظؽمظؿملزملؾحمتضملرؼ ًظملمملمعؿداوظًمملمظػملؾدل,مصعملدمارتسملمملهمابـماظؽملمملزؿ(,)3موابـمػرملمملمم(,)4موابـمسعملؿملؾ(,)5م
سعملؿملؾ(,)5مواظلؿملقرل(,)6واظظملمملطؾملل(ت972:ػذمل) م(,)7مواظدطؿقرمربؼملدمغبمملدهملمعـماحملدثني(,)8م
) (1الكخاب . 151/1:
) (2شسح الكافُت الشافُت. 1274/3:
)ً (3ىـس  :شسح ابً الىاؿم. 393:
)ً (4ىـس  :أوضح املظالك. 362/3 :
)ً (5ىـس :شسح ابً علُل. 247/3:
)ً (6ىـس َ :مع الهىامع. 176/3:
)ً (7ىـس  :شسح كخاب الحدود في الىدى,جذ:د .املخىلي زمظان اخمد الدميري. 261 :
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احملدثني( ,)1موضدمصزملٍؾمسػملؼملمملءماظضملربؿملهملماظعملقل ميفمتظمللريمعمملػؿملٍهملمػذاماظؿضملرؼػمثؿمذطروامأضلمملمم
اظؾدلمودالالتمطؾِّمضلؿ.م م
مممممممموضد مضرٍر ماظؽملققؼقن مجقاز موضقع ماظؾدل مبني مادلظملردات ,مصال مخالف مظدؼؾملؿ ميف مػذام
اظؾمملب(,)2مطؼملمملمأجمملزمطـريٌمعؽملؾملؿموضقسفمبنيماجلؼملؾمأؼسملًممل,موادؿرملؾملدوامظذظؽمبرملقاػدمسبقؼهمل( .)3م
سبقؼهمل( .)3م
م
مممممممأعمملمإبدالماجلؼملػملهملمعـمادلظملردمصؾملذامربؾّمخالفمبؿملؽملؾملؿ,مبؾمٕمؼُظملرٍعمظفمأشػملنملماظؽملققؼنيم
ضلؼملًمملمطفملضلمملمماظؾدلموأمنمملرفموٕمؼُرملريوامإظؿملف(,)4مسػملك ماظرشؿمعـ مأنٍ ماظلؼملمملعمغشملؼمبفميفمأطـرم
عـمذمملػدم,ماألعرماظذيمحدامبؾضملضماظؽملققؼنيماظؿؽملؾفمظذظؽموإجمملزتف .م
ممممممممصعملدمذػنملمابـمجينمإظبمجقازمإبدالماجلؼملػملهملمعـمادلظملرد,مجمملءمذظؽميفمتضملعملؿملؾفمسػملكمضقلم
اظرملمملسر(:)5مػعـماظشملقؼؾؼم م
إىلمآٔمأذؽقمبادلدؼـةٔمحاجةًمممممموباظشاممأُخرىمطقػمؼؾؿؼقان؟ م
صعملمملل:م((م"طؿملػمتػملؿعملؿملمملن"معبػملهملميفمعقضعمغزملنملمبدظًمملمعـم"حمملجهمل"موم"حمملجهمل"م,مصغملفملغِفمضمملل:م
اظبمآماذغملقمػمملتنيمػاحلمملظؿنيؼمتضملذرماظؿعملمملئؾملؼملممل))(,)1موتمملبضملفماظززبرملريمسػملكمػذامصزملرِحمبرأؼفم

)ً )1ىـس  :الخىابع في الجملت العسبُت. 149 :
)ً(2ىـس  :امللخظب , 26/1:وشسح املفصل(ابً ٌعِش) 68/3:ـ ,69وشسح حمل الصحاجي (ابً عصفىز), 284/1:
وشسح الدظهُل(ابً مالك) , 329/3:وازحشاف الظسب 1972/4:ـ , 1973وشسح ابً علُل. 253/3:
)ً (3ىـس  :الكخاب , 87/3:والبدٌع في علم العسبُت ,ابً ألازير,جذ :د .فخحي أخمد علي الدًً  , 352/1 :وجمهُد
اللىاعد , 3421/7 :وخاشُت الصبان ,194/3 :والىدى الىافي , 359/3:والخىابع في الىدى العسبي ,د .مدمىد طلُمان
ًاكىث.148:
)ً (4ىـس  :الكخاب , 158-151/1:والفهازض التي عملها ألاطخاذ عبد الظالم َازون حشهد برلك, 271/5:
وامللخظب 295/4:ـ ـ ـ , 296والفهازض التي عملها ألاطخاذ مدمد عبد الخالم جؤكد ذلك أً ً
ظا( 94-93/4:كظم
الفهازض)  ,وألاصىل في الىدى 46/2:ـ , 52وكخاب امللخصد  929/2 :ـ  , 935وإلاًظاح في شسح املفصل 426/1:ـ
 ,431وشسح حمل الصحاجي(ابً عصفىز) ,281/1:وشسح السض ي على الكافُت , 379/2:وازحشاف الظسب1972/4 :
 ,وشسح ابً علُل 247/3:ـ, 255وَمع الهىامع , 184/3:وأزس اللسآن واللساءاث . 211 :
) (5البِذ للفسشدق في خصاهت ألادب , 218/5:وشسح الخصسٍذ , 211/2:ولم ْ
أحدٍ في دًىاهه  ,وبال وظبت في  :أوضح
املظالك , 172/3:وشسح ألاشمىوي.12/3:
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برأؼفموػقمؼظمللرمضقظف متضملمملظب :ﭽ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭺ ﭻ

ﭼ

ﭽ ﭶ ﭼػدقرةماألغؾؿملمملءؼ,صعملمملل((:م(ػؾْمػذام ِإ َّظمملمبرملرٌم َعْـ ُػملغملُؿْمأَصَؿ ْفملتُقنماظلِّقْرمو َأْغؿُؿْمُتْؾزملَرُون)مػذام
اظغملالممطػملُفميفمربؾماظؽملزملنملمبدظًمملمعـ:ماظؽملفقى,مأي:موأدرّوامػذاماحلدؼىمل))()2م .م
سملمملمابـُ معمملظؽمصعملدماحؿيملمظفمبرملقاػدمعؿضملددةمعـماظعملرآنماظغملرؼؿم
ممممموتؾؽملٍكمػذاماظرأي موأؼدهمأؼ ً
واظرملضملرماظضملربل,مصعملمملل:م((وتُؾدل معبػملهمل معـ معظملرد مطعملقظؽ:مسرصومل مزؼدًا مأبق معـْ مػق.مأي مسرصوملم
زؼدًامأبقتف,موعؽملفمضقلماظرملمملسر :م
تصرب م
ظؼدمأذػؾؿينمأمٗم َس ِؿرٍومبؽؾؿةٕمممممممأتصربُمؼقمَماظؾنيِمأمِمظلِتَم ُ
صمملجلؼملػملهمل ماالدؿظملؾملمملعؿملهمل ماظيت مبضملد م"طػملؼملهمل" مبدلٌ معؽملؾملممل; مألن ماظغملػملؼملهمل مػؽملممل ممبضملؽملك ماظغملالم))( ,)3مثؿم
احؿيملِممبفؼملقسهملمعـماظرملقاػد,معؽملؾملمملمضقظفمتضملمملظب :ﭽ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ
ﮭ ﮮ ﮯ

ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ػدقرةمصزملػملوملؼ ,مصذػنملمإظبمأنِ ماجلؼملػملهملماإلمسؿملهملم

ادلؽمللقخهملمبذمل(إنِ)مأي(:إ ِنمربِؽ)...مبدلٌمعـم(عممل)م( .)4م
مممممموممّـمأخذمبؾملذامادلذػنملمسددٌمعـماظضملػملؼملمملءم( )5معؽملؾملؿمغمملزرماجلؿملشماظذيمسػملَّؾ مجقاز مذظؽم
اظرتطؿملنملمبعملقظف((:مإنِمإبدالماجلؼملػملهملمعـمعظملردمالمؼصملؾملرمطقغفمممؿؽمل ًضملممل ,وذظؽمَأنِمادلؾدلمتمملبعم
طؼملمملم َأنِماظؽملضملوملمتمملبع,موضدمثؾوملماظؽملضملوملمبمملجلؼملػملهملمصؼملمملمادلمملغعمعـماظؾدل.مصكملنْمضؿملؾ:مادلمملغعمسػملكم
غؿملهملمتغملرارماظضملمملعؾ,مواظضملقاعؾمالمتلُػملطَمهلمملمسػملكماجلؼملؾ,مصمملجلقابم َأنِماجلؼملػملهملمإذامأُوِّظوملْمبمملدلظملردم
أُسشملؿملوملْ محغملؼملف,مثؿمإغِؽمضدمسرصوملم َأنِماظضملمملعؾميفماظؾدلمإِغؼملمملمػقماظضملمملعؾميفمادلُؾدلمعؽملفمسػملكم
عذػنملمدؿملؾقؼف*.موضقظؽملممل:مإنِماظؾدلمسػملكمغؿملهملمتغملرارماظضملمملعؾ:مادلرادمبفمأنِماظؾدلمػقمادللؿعملؾم
مبعملؿسملك ماظضملمملعؾ مال م َأنِ مثؿِ مسمملعالً مععملدٍرًا م( )...موسػملك مػذا مؼؿؿ مضقل مابـ مجين مواظززبرملريم

) (1املددظب , 166/2:وٍىـس  :جىطُذ امللاصد  , 1149/2 :والىدى الىافي . 687/3:لعل ما بين املعلىفخين خؼأ
ػباعي وأؿً َّأن الصحُذ املىاطب لظُاق الىص (الحاحخين).
) (2الكشاف , 112/3:وٍىـس  :جمهُد اللىاعد. 3421/7:
) (3شسح الدظهُل(ابً مالك) , 341-339/3:والبِذ مً الؼىٍل وَى بال وظبه فُه  ,وفي مغني اللبِب ,595:وشسح
َّ
املفصل في شىاَد العسبُت. 219/3:
شىاَد املغني , 853/2:واملعجم
)ً (4ىـس  :شسح الدظهُل(ابً مالك). 341/3:
)ً (5ىـس  :أوضح املظالك , 172/3:واملظاعد ,438/2:وشفاء العلُل, 773/2:وشسح الخصسٍذ. 211/2:
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وادلزملؽملػ,موعـمضممللمبعملقهلؿ:م َأنِماجلؼملػملهملمتؾدلمعـمعظمللر))(,)1موضدمصرِحمبكملجمملزةمػذاماظؽملؼملطمعـم
اظؾدلمضلؿٌمعـماظضملػملؼملمملءماحملدثني( .)2م
ومممملمؼقملؼدمصقهملمػذاماالدؿضملؼملممللمورودهمسػملكمظلمملنمأعريمادلقملعؽملنيم()ميفمخشملؾهملُمظفم
ؼذطر مصؿملؾملممل معقاضظملف معـ ماظؽمليبِّ مربؼملِدُ( ,)مضمملل مصؿملؾملمملَ ((:وظَ َؼدِ م ُوظِّقتُ مشُ ِل َؾفُ م( )موََا ْظؿَالَ ٔئ َؽةُم
أَسِقَاغٔل مصَ َضفٖتٔ ماَظدٖارُ موََا ْظأَصْـٔ َقةُ معَالٌ مؼَفِ ٔؾطُ موَ معَالٌ مؼَ ِعرُجُ موَ معَا مصَارَضَتِ م َد ِؿعٔل مػَقِ َـ َؿةٌ معٔـِفُؿِم
حيفٔ))( .)3م
ؼُ َصؾُّقنَم َسؾَ ِقفٔمحَؿٖكموَارَؼِـَاهُمصٔلم َضرِ ٔ
ؼؽملؿصملؿمػذاماجلزءمعـماخلشملؾهملماظرملرؼظملهملمواحدًامعـمادلعملمملعمملتماظرصؿملضملهملمظإلعمملممسػمللم()م
وػقمضربُفمعـماظؽمليبِّ مربؼملدُ م()ميفمحؿملمملتفموبضملدمرحؿملػملف; مإذمػقمعـمتغملظملَّؾمبؿطمللؿملػملفمودصؽملف ميفم
عرادؿملؿماتِلؼملوملمحبسملقرمادلالئغملهملم()مأسقاًغمملمظإلعمملمميفمأداءمػذهمادلؾملؼملهملماظضملصملؿملؼملهمل,معـمأجؾم
بؿملمملنمادلعملمملمماألمسكمظػملؽمليبموظإلعمملم; مإذمؼزملقٍرمػذاماظؽملصممسمملعماإلعمملمماظزملقت ماخلظمللماظزملمملدرم
سـمادلالئغملهمل(,)4مودلّمملمطمملنماظظملمملسؾ(ػؿملؽملؼملهمل)معُؾؾملؼملًمملمخظملَؿملًمملميفمعضملؽملممله ماحؿمملجمإظبمعمملمؼرصعمػذاماإلبؾملمملمم
وؼُزؼػملف ,مهلذامسؼملدماإلعمملممإظبمإتْؾمملسفمجبؼملػملهملم(ؼُزملػملّقُن مسػملؿملفَ) ماظقاضضملهملمبد ًظمملمعـم(ػؿملؽملؼملهمل),مإذمإ ِنم
اظطملرضمعـماظؾدلمػق م((ماإلؼسملمملح مورصعماالظؿؾمملسموإزاظهملماظؿقدعمواجملمملز))(,)5مسػملكمأنِ مبضملضم
اظرملّ ٍراحماحؿؼملؾمشريمػذامادلضملؽملك ,مصفضملؾمذؾفماجلؼملػملهمل(عؽملؾملؿ)معؿضملػملعملهملً مبذمل(ؼزملػملّقن)(,)6موسػملكمػذام
ؼغملقنمشرضماإلعمملم مػقمبؿملمملنمأصؽملمملفمادلالئغملهمل,مواحلممللمخالفمذظؽ,مصػملؿملسمشرضُ ماظؽملص مذملذملم
طؼملممل مؼؾدو مذملذمل متضملداد مأصؽملمملصؾملؿ; مصػملق مطمملغومل ماظطملمملؼهمل مػذهمظذطر ماإلعمملمُ ماظزملَؽملػ ماآلخر مشري ماظذؼـم
ؼُزملػملّقنمسػملؿملف,مودلَمملماطؿظملكمبؾملذاماظزملؽملػمصعملط,موبؾملذامؼؿعملقٍىمظديِمتضمل ّػملؼمذؾفماجلؼملػملهملم(عؽملؾملؿ)ممبمملم
ضؾػملؾملممل .م

) (1جمهُد اللىاعد* ,3421/7:وٍىـس مرَب طِبىٍه في البدل :الكخاب. 151/1:
)ً (2ىـس  :حامع الدزوض العسبُت, 241/3:والىدى الىافي  , 687/3:وطُاء الظالك  , 239/3:والخىابع في الىدى
العسبي ,148:وأزس اللسآن واللساءاث . 211-211:
) )3شسح (املعتزلي) (( , 179/11 :الهُىمت :الصىث الخفي)) .كخاب العينَ(61/4:ىم).
)ً )4ىـس  :شسح (املعتزلي)  , 183/11:شسح (البدساوي)  ,442/3:وشسح (املىطىي). 394/3:
()5كخاب أطساز العسبُت.298 :
)ً )6ىـس  :جىطُذ ههج البالغت . 261 /3:
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ممممممممممموعـ مذقاػدمػذهمادللفملظهملميفماظغملالمماظضملػملَقيمادلؾمملركمضقظفم()ميفمبؿملمملنمعؽملزظؿفمعـم
اظؽمليبِّ مربؼملدُ م(((:)وَ َضدِ م َسٔؾؿِؿُؿِ معَقِ ٔضعٔل معٔـِ مرَدُقلِ ماَظ َّؾفٔ م()بٔاظْ َؼرَا َبةٔ مَاظْ َؼرِؼ َؾةٔ موَ مَا ْظؿَ ِـ ِزظَةٔم
فرِهٔموَمأَغَام َوظٔقدْمؼَ ُضؿٗـٔلمإِظَكم َص ِدرِهٔموَم َؼؽْـُػُـٔلمصٔلم ٔصرَا ٔذفٔموَم ُؼؿٔلٗـٔلم
حِ
َا ْظكَصٔق َصةٔموَ َضعَـٔلمصٔلم َ
جَ َلدَهُموَمؼُ ٔشؿٗـٔلم َسرِ َصفُموَمطَانَم َؼؿِضَغُماَظشٖلِمءَمثُؿٖم ُؼؾْ ٔؼؿُـٔق ٔف))( .)1م
ممممممممممؼلؿضملرضماإلعمملمم()ميفمػذاماجلزءمعـماخلشملؾهملمعؽملزظؿفماظيتماخؿصمبؾملمملمعـمردقلم
زملؿملزملهمل)ماظداظهملمسػملكماالغظملرادمبمملظرمللء مبمملم
آمربؼملد(,)موضدمدلٍمسػملكمذظؽمبكملؼرادمظظملصملهملم(اخلَ َ
ال مؼرملمملرطف مصؿملف ماجلؼملػملهمل( )2موػلمادلُؾدلمعؽملف ,مودلَّمملمطمملنمػذاماخلزملقصمعُفؼمل ًػملمملمضبؿمملجمإظبمبؿملمملنم
وتظملزملؿملؾمأردصفماإلعمملمممبمملمؼُزؼؾماإلبؾملمملمموؼظملزملِّؾمادلُفؼملؾموػذامعمملمأصزملقوملمسؽملفماجلؼملؾماظالحعملهملم
فرِهٔ)...ماظقاضضملهملمبدظًمملمعشملمملبعملًَمملمعـم(اخلزملؿملزملهمل) ,موػذهم
حِ
اظيتمتزملدٍرتؾملممل ماجلؼملػملهمل(وَ َضعَـٔل مصٔل م َ
ػلماظقزؿملظملهملماظدالظؿملهملمظػملؾدلماظيتمتغملؼملـميفماإلؼسملمملحمطؼملمملمتعملدٍممصسملػملًمملمسـماظؿظملزملؿملؾ .م
ممممممممممإنِ مدالظهمل ماظؿشملمملبؼ مبني مادلُؾدل موادلُؾدل معؽملف ميف ماظؽملص ماظضملػملَقي متفملتل معـ مأنٍ مظظملصملهملم
(خزملؿملزملهمل) ممبممل متدلّ مسػملؿملف معضملفؼملؿملًممل متضملين ماالغظملراد موسدم ماالذرتاك ,موضدمحزملؾمػذاماالغظملرادم
بمملدلضملؽملكمادلضملفؼمللمظغملػملؼملهملم(خزملؿملزملهمل)موبمملدلقضعماظذيماحؿػملؿفمعـماظرتطؿملنملماظؽملققي,مإذمإنِمادلضملمملغلم
اظيت مجمملءت مبضملدػممل ميف مسؾمملرة ماإلِعمملم مممممل ماغظملرد مبف م( )مدون مدمملئر ماخلػملؼ ,موػذا معـ مبدؼعم
تضملمملغؼماظدالظهملمادلضملفؼملؿملهملمواظؽملققؼهمل .م
مممممممموبؾملذامؼغملقنمغصماإلِعمملممضدمزادمغق ًسمملمآخرمسػملكمأغقاع ماظؾدلمادلشملمملبؼ,موػقماظقاضعمبنيم
ظظملصملهملُموعبػملهمل,مدمملسدمسػملؿملفمادلضملؽملكماظػملطملقيمظػملؼملُؾدلمعؽملفموعضملؽملكماجلؼملػملهملماظقاضضملهملمبد ًظمملم,مسػملكمحنيم
أنماظؽملققؼنيمؼعملزملرونمورودماظؾدلمادلشملمملبؼمبنيماألظظملمملز ( .)3م
مممممممممواظذيمؼصملؾملرممممملمتعملدِممصقهملمعذػنملمعـمأجمملزمػذاماظؽملقعمعـماظؾدلمذملموإنمٕمؼُرملرمإظؿملفم
أشػملنمل ماظعملدعمملء مذملذمل مادؿؽملمملدًا مإظب ماظلؼملمملع مواظعملؿملمملس ,مأعممل ماظلؼملمملع مصػملقروده ميف ماظعملرآن ماظغملرؼؿ موغؾمليملم
) )1شسح (املعتزلي)  . 197/13:الع ْسف :السائدت الؼُبتً .ىـس :معجم ملاًِع اللغت( 281/4 :عسف).
)ً )2ىـس  :معجم ملاًِع اللغت( 153/2 :خص)  ,ومفسداث ألفاؾ اللسآن( 284:خص).
)ً )3ىـس  :الكخاب  , 151/1:واللمدت في شسح امللحت , 716/2:وجىطُذ امللاصد , 1136/2:وأوضح املظالك364/3:
 ,وجمهُد اللىاعد 3396/7:ـ , 3397وشسح ألاشمىوي , 3/3:وشسح الخصسٍذ 191/2:ـ ـ ـ ـ  , 197وَمع الهىامع176/3:
 ,وخاشُت الصبان , 84/3:والىدى الىافي 665/3:ـ. 666
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اظؾالشهمل موطالمماظضملرب,موأعمملماظعملؿملمملسمصكملغفمؼُقؼملؾمسػملك ماظؽملضملومل,موالمحمملجهملمإظبمتغملػملّػماظؿفملوؼؾم
واظؿعملدؼرميفمدبرؼيملماظرملقاػد .م
م
مممممموبؾملذامٕمؼؾؼ مدقىمإسمملدةمصقغماظعملمملسدةمبمملآلتل:مجيقزموضقعمبدلماجلؿؾةمعـمادلػردم
ادؿـادّامإىلمورودمذظؽميفمغفجماظؾالشةمصضؾًامسـماظؼرآنماظؽرؼؿمواظشعرماظعربلم .م
م
م
م
م
م
املسألخ السبدسخ :وزود (إذا) الفجبئٍخ متلىح جبملخ مىسىخخ ثـ(لٍس):

تردم(إذا)ميفماظضملربؿملهملمسػملكمأسبمملءمعؿضملددة,موضدمبلشملوملمطؿنملماظػملطملهملمواظؽملققمعذاػنملم

اخلالف مصؿملؾملممل مويف معضملمملغؿملؾملممل ,موعـ متػملؽ مادلضملمملغل مورودػممل ميف ماظدالظهمل مسػملك مادلظملمملجفملة ,موػل ماظيتم
تفملتلميفمحرملقماظغملالممظػملدالظهملمسػملكماحلممللمالماالدؿعملؾمملل,مضممللمدؿملؾقؼف:م((وتغملقنمظػملرمللءمتقاصعملفم
يف محمملل مأغومل مصؿملؾملممل))( .)1موالمتفملتلميفمأوظفموالميفمآخره( ;)2م((مألنماظطملرضمعـماإلتؿملمملنمبؾملمملم
اظدالظهملمسػملكمأنِ معمملمبضملدػمملمحزملؾمبضملدموجقدمعمملمضؾػملؾملمملمسػملكمدؾؿملؾمادلظملمملجفملة,مصالمبدميفمحزملقلم
ػذاماظطملرضمعـمتعملدٍممذلءمسػملؿملؾملمملمصػملزممأنْمالمتعملعميفماالبؿداء))( .)3م
مممممممممموضد مضرٍر ماظؽملققؼقن مأغٍؾملممل مإذا مدظّوملْ مسػملك مادلظملمملجفملة مصال مؼػملؿملؾملممل مإال ماجلؼملػملهمل ماإلمسؿملهمل,م
تظملرؼ ًعملمملمبؿملؽملؾملمملموبنيماظرملررؿملهمل( .)4م
) )1الكخاب , 232/4 :وٍىـس  :ألاصىل في الىدى , 177/3:والجنى الداوي , 373:والىدى الىافي. 518/1 :
)ً )2ىـس  :امللخظب  56/2:ـ , 57والجنى الداوي. 374:
ّ
ّ
صححه وعلم علُه :أخمد عصو عىاًت  , 333/1:وٍىـس  :شسح
) )3شسح الدمامُني على مغني اللبِب,
الخصسٍذ. 315/1:
)ً (4ىـس  :الكخاب ,232/4:و شسح الدظهُل(ابً مالك)  , 211/2:وشسح السض ي على الكافُت , 196/3:والبظُؽ في
شسح حمل الصحاجي , 821/2:وجىطُذ امللاصد , 1285/3:ومغني اللبِب , 121:وشسح الدمامُني على مغني
اللبِب ,333/1:وَمع الهىامع. 182/2:
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مممممممممموعَـماظؽملققؼنيمعـمأجمملزموضقعماجلؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملمععملرتغهملمبذمل(ضد)مبضملدػمملمعلؿؽملدًاميفمذظؽم
إظبمعمملمحغملممله ماألخظملشمسـ ماظضملربميفمسبق:مخرجوملمصكملذامضدمضمملممزؼد( ;)1مألنِ م(ضد)متُعملرِّب مزعـم
اظظملضملؾمادلمملضلمعـماحلمملل(,)2موضدمدقِغمأبقمحؿملمملنمػذامادلذػنملممبضملمملعػملهملماظضملربمظفمعضملمملعػملهملماجلؼملػملهملم
سملممل:مجمملءم
اإلمسؿملهملميفمدخقلم(واو)ماحلممللمسػملؿملؾملممل,مصغملؼملمملمؼُعملمملل:مجمملءمزؼدموػقمؼسملقؽم,مؼُعملممللمأؼ ً
زؼد موضد مضقؽ( ,)3موزاد مابـ مػرملمملم مدؾؾًممل مآخر موػق ماظؿظملرؼؼ مبؿملؽملؾملممل موبني ماظرملررؿملهمل مادلكؿزملهملم
بمملظظملضملػملؿملهمل,مصكملذاماضرتغوملمبذمل(ضد) مذملمطؼملمملمؼرى مذملمحزملؾماظظملرقمبذظؽ(,)4موعؽملؾملؿمعـمأجمملزمذظؽمبالم
ضَؿملْد,مصؿملزملحمأنْمغعملقلمعـ ًػملممل:مخرجوملمصكملذامضمملممزؼد()5م .م
ممممممممصػملؿمؼردمرأيٌ مذملذملمحبلنملمعمملمتؿؾضملوملُ مذملذملمؼُفؿملزممورودم(إذا)معؿػملقةً مبذمل(ظؿملس),مدقاءمضؿملؾم
حبرصؿملؿؾملممل مأممبظملضملػملؿملؿؾملمملمسػملكماخلالفماظقاردميفمحعملؿملعملؿؾملمملمبنيمسػملؼملمملءماظضملربؿملهمل,موإنْ مطمملنمعبؾملقرم
اظؽملققؼنيمؼرجِّحمصضملػملؿملؿؾملممل()6م .م
ممممممممممإنِماخؿزملمملصم(إذا)ماظظملفمملئؿملهملمبمملجلؼملؾماإلمسؿملهملمعدصقعٌممبمملموردميفماظلؼملمملعمادؿؽملمملدًامإظبم
سملممل ,مصعملد مجمملءت معؿػملقِةً مجبؼملػملهملم
عممل مغعملػملف ماألخظملش مسـ ماظضملرب ,موعممل مورد ميف مغؾمليمل ماظؾالشهمل مأؼ ً
عؽمللقخهملمبذمل(ظؿملس),إذمضمملل()ميفمخشملؾهملمظفمؼرملغملقمصؿملؾملمملمضػملَّهملَ ماظؽملمملصرموادلضملني:م((صَـَ َظرِتُ م َصإِذَام
ظَقِسَ مظٔل مرَا ٔصدْ موَ مالَ مذَابٌّ موَ مالَ معُلَا ٔسدْ م ِإالَّ مأَػِؾَ مبَقِؿٔل مصَضَـَـِتُ مبٔفِؿِ مسَـِ م َا ْظؿَـٔ ٖقةٔ مصَأَشْضَقِتُ م َسؾَكم
َاظْ َؼذَى))م( .)7م
ممممممممممؼرملرحماإلِعمملمميفمػذامادلعملشملعمعـماخلشملؾهملمحمملظَفمبضملدموصمملةماظؽمليبِّ مربؼملِدُ م( )موعمملمحؾِم
بف موبفملػػملف موعممل مصقجلمل مبف معـ ماغضملدام ماظؽملمملصر موادلضملني( ,)8مواغلؿملمملق ماظؽملمملس موراء مأرؼملمملسؾملؿم
وأػقائؾملؿ,موػذامعمملمأدؾملؼملوملمبفمدالظهملم(إذا)ماظداظهملمسػملكمادلظملمملجفملة,مسػملكمأغؾملمملمجمملءتمعؿؾقسهملًم
)ً (1ىـس َ :مع الهىامع . 182/2:
)ً )2ىـس  :الىدى الىافي. 281/2 :
)ً (3ىـس  :الخرًُل والخكمُل  , 316/6:وَمع الهىامع. 182/2:
)ً (4ىـس  :مغني اللبِب. 232:
)ً (5ىـس َ :مع الهىامع. 182/2:
)ً )6ىـس  :اللباب في علل البىاء والاعساب, 164/1:الجنى الداوي , 493:وَمع الهىامع. 46/1:
) )7شسح (املعتزلي)  , 119/11 :وكد وزد َرا الىص بلفـه في مىطع آخس ً
أًظا ً ,ىـس  :شسح(املعتزلي).19/2:
)ً )8ىـس  :شسح (املىطىي)  516 /1 :ـ ـ ـ . 518
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جبؼملػملهملمعؽمللقخهملمبذمل(ظؿملس)مخبالفمعمملمغصِمسػملؿملفماظؽملققؼقنماظذؼـمضزملروامعمملمؼؿػملقػمملمسػملكماجلؼملػملهملم
اإلمسؿملهمل مطؼملممل متعملدِم ,مصسملػملًممل مسـ مدالظؿؾملممل مسػملك مادلمملضل ماظيت مميغملـ مدبرصبؾملممل مػؾملؽملممل مسػملك مإرادةم
حغملمملؼهملمحممللمعمملضؿملهمل,مصمملإلعمملمميفمعضملرضمبؿملمملنمسؼملٍمملمطمملنمػقمسػملؿملفمبضملدمارحتممللماظؽمليبمربؼملدم()م
وعمملمجرىمسػملؿملفمعـماظصملػملؿمواجلقرميفماشؿزملمملبمحعملخملف( .)1م
مممممممموبؾملذامٕمدبرجميفمدالظؿؾملمملمتػملؽمسـماحلممللموإنمدظَّوملم(ظؿملس)مسػملكمادلسملل; موإؼسملمملحم
ػذا مأنٍ ماظزعـ مدؿملمملضلمطبسملع مظػمللؿملمملق مواظعملرائـ ماحملؿملشملهمل مبمملظؽملص مػذا معـ مجؾملهمل ,موعـمجؾملهملم
أُخرى مأنِ مادلرادمبمملظزعـماحلمملضرمػؾملؽملممل مػق((ماظزعـ ماظذي مؼؿقعملؼ مصؿملف مادلضملؽملؿملمملن ميف موضومل مواحد;م
ادلضملؽملك ماظذي مبضملدػممل موادلضملؽملك ماظذي مضؾػملؾملممل; محبؿملىمل مؼعملرتغمملن مع ًضملممل ميف مزعـ محتعملؿملعملؾملممل))(,)2موػذامعمملم
سػملؿملفماظؽملصّماظضملػملَقي,مإذمإنمزعـمحتعملؼمغصملرةماإلعمملممواغضملدامماظؽملمملصرمطمملنمواحدًامبالمذؽ .م
مممممممممموممممل مؼُعملقٍي مصقهمل مػذا ماالدؿضملؼملمملل موذؿملقسف ميف مطالم ماظضملرب موروده ميف مطالم ماظضملربم
غصمل ًؼملمملموغـرًا,ممصؼملـماظؽملـرمعمملموردميفمطالممأػؾماظؾؿملوملمواظزملقمملبهمل,مصظمللمحدؼىملممذطرهمأبقمغبزةم
اظـؼملمملظل( )3()موػق ميف مرِصعملهمل ماإلعمملم ماظلفمملد م( ,)مصعملمملل ماظـؼملمملظل((:خرجومل معع مسػملل مبـم
احللنيم()مإظبمزمملػرمادلدؼؽملهمل,مصػملؼملمملموصؾمإظبمحمملئطمضمملل:مإغلماغؿؾملؿملوملمؼقعًمملمإظبمػذاماحلمملئطم
صمملتغملفملتمسػملؿملف,مصكملذامرجؾمسػملؿملفمثقبمملنمأبؿملسملمملنمؼؽملصملرميفموجؾملل,م()...مضمملل:مصؾملؾمرأؼوملمأحدُام
خمملف مآ مصػملؿ مؼُؽملفف م؟ مضػملومل:مال ,مضمملل م(:)مصكملذا مظؿملس مضداعل مأحد)) م( )4م,مطؼملمملموردمػذام
اظرتطؿملنملمطـريًاميفمعروؼمملتماظزملقمملبهمل()5()م .م

)ً )1ىـس  :منهاج البراعت(الخىئي) . 367/3 :
) )2الىدى الىافي. 281/2 :
)َ )3ى زابذ بً دًىاز الشمالي ألاشدي بالىالء ,أبى خمصة :مً زحال الحدًث الشلاث عىد إلامامُت ,وزوي عىه بعع
أَل َّ
الظىت ً
أًظا .مً أَل الكىفت .ك ِّخل زالزت مً أوالدٍ مع شٍد بً علي بً الحظين( .)وكان إلامام السطا ()
َّ
ًلىلَ :ى للمان شماهه .وكان أبىٍ مىلى للمهلب بً أبي صفسة .له كخاب في (جفظير اللسآن) وكخاب (الصَد) وكخاب
(الىىادز) ,جىفي بعد طىت(َ151ـ) ً .ىـس  :أعُان الشُعت 8/4:ـ ـ  , 11وألاعالم. 97/2 :
) )4بداز ألاهىاز. 145/46 :
)ً )5ىـس  :مظىد أخمد  , )22122(433/36 :والظنن الكبري , )11841(392/9 :واملعجم الكبير.)117( 58/18 :
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مممموأعمملماظرملضملرمصؼملؽملفمضقلمطضملنملمبـمزػري:م()1ممػعـماظشملقؼؾؼ م
ممممممممممممممممممحدؼثُمأغادلٍّمصؾؿاممسعؿفُممممممإذامظقسَمصقفمعامأَ ٔبنيُمصأَسِؼٔؾُ م
ممممممممإنِ متػملؽماظرملقاػدمطمملصؿملهملمظالدؿدالل مسػملكمصقهملمػذاماظرتطؿملنمل موجقازه,مهلذامالبد معـم
إسمملدةمصقغماظعملمملسدةمبمملظعملقل:مجيقزمورودم(إذا)ماظػفائقةمعؿؾقسةمجبؿؾةمعـلقخةمبـ(ظقس)م
احؿؽاعّامإىلمعاموردميفمغفجماظؾالشةمويفمطالمماظعربمغظؿّاموغـرّا.مم

) )1دًىاهه ,صىعت إلامام أبي طعُد الحظً بً الحظين العظكسي كدم له ووطع َىامشه وفهازطه:د .خىا هاصس
الحتي. 55:

خاتمة
بنتائج البحث
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.............................................................

خامتة بنتائج البحث

ذذذذذذعن ذادلعؾوم ذأنٖ ذاخلامتة ذتُعؼَد ذيف ذاظغاظب ذظذطر ذأػم ذاظـتائج ذاظيت ذؼتوصل ذإظقفا ذحبثذ
ععني ,ذأعا ذاظـتائج ذاظيت ذتوصؾتِ ذإظقفا ذػذه ذاظدرادة ذصؿفؿة ذطؾّفا ذـ ذصقؿا ذأحدب ذـ ذ ذيفذ
اظدرادات ذاظـحوؼة ذاظتطبقؼقة ذاظيت ذتـفل ذعن ذطتب ذاظرتاث ذاظؾغوي ذاظعربي ذظـؼد ذاظؼواسدذ
اظـحوؼة ,ذوتصحقحذعاذصاتذأسالمذاظعربقةذعنذضوابطذوضواغني ذ,ذوالذكذيفذأنٖ ذإؼرادػا ذطؾِّفاذ
ؼبدوذعؽرٖرّّاذؼُطقلذبـاذادلؼام,ذهلذاذدأُوجزذاظؼولذمبؾخصذظؾؿدائلذاظيتذدارتذيفذاظبحثذسؾىذ
اظـحوذاآلتي :ذ


طثرتذأضوالذاظعؾؿاءذواظباحثنيذواظداردنيذيفذبقان ذأدبابذسزوفذرائػةذظقدتذضؾقؾة ذعنذ
اظـحوؼني ذسنذاالحتجاجذباحلدؼثذاظـبويذاظشرؼف ذيفذعدائلذاظـحوذاظعربي,ذوضدذغاضشذ
اظتؿفقدذأػمٖذتؾكذاألضوالذوخؾصذإىلذأنٖذاهلدفذاظدقاديذوادلذػيبذػوذاظباسثذاظرئقسذوراءذ
طلِّ ذذظك؛ ذصـفجُ ذعَن ذبقده ذأعور ذادلدؾؿني ذبعد ذرحقل ذاظـيبِّ ذحمؿدٕ ذ( )ذسؾى ذتغققبذ
احلدؼثذاظـبويذعنذدائرةذاالحتجاجذاظـحوي ذواحملادبةذسؾىذرواؼتهذوإذاستهذبنيذاظـاسذ
اغعؽس ذذظك ذسؾىذاظتػؽريذاظـحويذظدىذاظؼدعاءذوالدقؿاذدقبوؼهذاظذيذادتشفدذسؾىذضؾةذ
ضؾقؾة ذباحلدؼث ذبال ذتصرؼح ذبادم ذاظـيب ,ذوأصبح ذذظك ذمبـزظة ذدُٖـة ذاػتدى ذبفا ذسدد ذعنذ
ادلتأخرؼنذأؼضّا؛ذألغفمذؼعدٓونذطتابذدقبوؼهذ(ضرآنذاظـحو).



ذػبذاظعؾؿاءذإىلذأنٖ ذطالمذاظعربذالذؼُحقطذبهذإالذغيب,ذوالذكذيفذذظكذإالذأغيذأرىذأنِذ
تُزادذسبارةذ(أوذإعامذععصوم)ذسؾىذعنذؼُحقطذبؽالمذاظعرب؛ ذإذذإنٓ ذاإلعام ذسؾقّا ذ()ذملذ
ؼُجرذإحصاءّذأوذادتؼراءّذتوصٓلذيفذضوئهذإىلذوجودذ(ظؽنٓ)ذعنذضؿنذأحرف ذاظـصب ذاظيتذ
ادتؼراػاذأبوذاألدود ذبتوجقهذعنذاإلعام,ذإالذأغهذـذاإلعامذــذادتدرطفا ذسؾىذأبي ذاألدودذيفذ
اظصحقػةذاظيتذأظؼاػاذإظقه .ذ



ذإنٖ ذغؼص ذاالدتؼراء ذاظـحوي ذظشواػد ذاظعربقة ذأدفم ذيف ذعـع ذسدد ذعن ذادلدائل ذاظـحوؼة,ذ
أثبتذاظبحثذجوازػاذادتـادّاذإىلذطالمذاإلعامذسؾيذ( )ذصضؾًاذسنذورودذضدمذعـفا ذيفذ
اظؼرآنذذاظؽرؼمذواحلدؼثذاظـبويذاظشرؼفذوطالمذاظعربذغظؿّاذوغثرّا,ذوادلدائلذػي:
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 جوازذزؼادةذ(اظباء)ذيفذاخلربذادلثبَت,ذسؾىذحنيذأنٖ ذأشؾبذاظـحوؼنيذضصرواذزؼادتفاذ
سؾىذاخلربذادلـػي.


جوازذاضرتانذاخلربذبـ(اظػاء)ذعنذشريذتضؿـهذععـىذاظشرط,ذصؼدذاذرتطذدقبوؼهذوعنذ
تابعهذظذظكذاالضرتانذأنذؼؽونذادلبتدأذعوصوظًاذأوذذبهَذعوصول,ذسؾىذحنيذجاءذيفذطالمذ
اإلعامذادلبتدأذػوذاظضؿريذ(أغا),وضدذتبقٖنذيفذػذهذادلداظةذأؼضّاذسدمذصحةذعا ذغُ ٔدبَ ذإىلذ
األخػشذبأغهذؼُجقزذاضرتانذاخلربذبـ(اظػاء)ذوإنذملذؼؽنذادلبتدأذادمذذرطذ.



جواز ذإزفار ذعتعؾِّق ذذبه ذاجلؿؾة ذاظواضعة ذخربّا ,ذصاظـحوؼون ذميـعون ذعن ذإزفارهذ
صقؼدِّروغه ذسؾى ذ(عدتؼر) ,ذأو ذ(طائن) ,ذأو ذ(ادتؼر) ,ذأو ذ(طان) ذسؾى ذاخلالف ذاظذيذ
بقـفم,ذوضدذزفرذػذاذادلتعؾِّقذيفذأطثرذعنذذاػدذسؾَوي,ذوبفذاذؼرتجٖح ذعا ذذػبذإظقهذ
ابنذحينذوعتابعوهذيفذػذهذادلدأظة.



جوازذدخولذ(الم) ذاالبتداءذسؾىذخربذ(ظؽنٓ),ذصاظبصرؼونذالذجيقزونذدخوهلاذإالذسؾىذ
(إنٖ)ذ,ذأعاذعاذُغدٔبَ ذإىلذاظؽوصقنيذبأغفمذجيقزونذػذاذصؼدذزفر ذيفذاظبحث ذأنٖ ذرأؼفمذ
ورأيذاظبصرؼنيذدواءْذيفذػذاذادلدأظة.

 جواز ذإسؿال ذ(ال) ذاظـاصقة ذظؾجـس ذيف ذادلعارف ,ذوال ذعوجب ذظؾتؼدؼر ذاظذي ذؼػرضهذ
اظـحوؼونذظؾتأوؼلذباظـؽرةذ.
 جوازذبـاءذ(أعسِ)ذسؾىذاظؽدرذسـدذتـؽريه,ذسؾىذحنيذأنٖ ذمجفورذاظـحوؼنيذؼذػبونذ
إىلذإسرابهذيفذتؾكذاحلاظةذ.
 أثبتذاظبحثذجوازذادتعؿالذ(عفؿا)ذزرصقة,ذوػوذعاذرجٓحهذابنذعاظكذوآخرون.
 اذرتطذاظـحوؼونذادلتأخرونذعشارطةذاظػاسلذظؾؿػعولذألجؾه ذوأزفرذاظبحثذجوازذسدمذ
ادلشارطةذتأؼقدّاذالبنذخروفذواظرضيذوسددذعنذاحملدثني.
 ذاإلضاصةذسـدذاظـحوؼنيذسؾىذتؼدؼرذحرفذجرذحمذوفذبنيذادلتضاؼػنيذهلذاذضصرواذ
اإلضاصة ذسؾى ذحرصَي ذاجلر ذ(إىل) ,ذو(عٔن) ذوضد ذأطد ذاظبحث ذجواز ذاإلضاصة ذاظظرصقةذ
مبعـىذ(يف)ذتأؼقدّاذظعددذعنذاظـحوؼنيذوادلػدرؼن.

خاتمة بنتائج البحث .............................

.............................................................

 ذتبقٖنذيفذاظبحثذجوازذحذفذادلوصولذاإلمسي ذوػوذعذػبذاظؽوصقنيذوابنذعاظكذيفذ
ػذهذادلدأظة.


اظصؾةذوادلوصولذمبـزظةذاظؽؾؿةذاظواحدةذظدىذاظـحوؼني ,ذظذاذميـعونذتؼدؼمذأحدػؿاذ
سؾىذاآلخر,ذذظؽنذاظبحثذأثبتذجوازذتؼدؼمذاظصؾةذأوذعاذؼتعؾقذبفاذسؾىذادلوصولذ.



أزفر ذاظبحث ذجواز ذوضوع ذاظػعل ذادلاضي ذخربّا ذظـ(طان) ذوال ذداسي ذظؾتؼدؼر ذواظتأوؼلذ
تأؼقدّاذظؾبصرؼنيذوعنذتابعفم.



محلذاظـحوؼونذضدؿّاذعنذاألصعالذسؾىذععـىذاظظنذيفذادلعـىذواظعؿلذ,ذسؾىذأغفمذ
عـعواذمحلذاظػعلذ(سدٖ)ذسؾقفاذوػوذعاذأثبتتهذاظدرادة.



اذرتطذاظـحوؼونذظورودذاظػعلذادلاضيذادلثبتذحاظًا ذأنذؼؼرتنذبـ(ضد)ذزاػرةذأوذعضؿرةذ
وػوذعاذغؼضهذاظبحثذبشواػدذعتعددةذعنذغفجذاظبالشةذصضؾًاذسنذاظؼرآنذاظؽرؼمذوطالمذ
اظعربذغظؿّاذوغثرّا.



ضرر ذاظـحوؼونذأنذتُدبَقَ ذ(أنِ)ذاظـاصبةذبأصعالذاظقؼنيذوإالذسُ ٖدتذخمػّػةذعنذاظثؼقؾةذ,ذ
وضدذأثبتذاظبحثذجوازذورودذ(أن)ذغاصبةًذعدبوضةًذبأصعالذاظتحؼقق.



ذذأثبت ذاظبحث ذجواز ذ ذادتعؿال ذ(يف) ذظؾتعؾقل ,ذو(عٔن) ذيف ذاظدالظة ذسؾى ذاظزعان ذ,ذ
وزؼادةذ(عٔن)ذيفذاإلجياب.



تُوصف ذأعة ذاظعرب ذبأغٖفا ذأعةٌ ذذعرؼةٌ ,ذوضد ذاغعؽس ذاػتؿاعفا ذباظشعر ذسؾى ذجواغب ذعنذ
حقاتفاذوتػؽريػاذعنذذظكذاالستدادذبهذطؿصدرذرئقسذعنذعصادرذاالحتجاجذاظـحوي,ذمماذ
أدفمذبؽثرةذخروجذاظشعراءذسنذبعضذاألضقدةذاظـحوؼة ,ذودُؿيَ ذػذاذاخلروج ذباظضروراتذ
اظشعرؼة ,ذصؼد ذضصر ذاظـحوؼون ذبعض ذاألداظقب ذسؾى ذظغة ذاظشعر ذوحده ذعن ذدون ذاظـثرذ
ادتطاعذاظبحثذغؼضذذظكذبإؼرادذذواػدذغثرؼةذعنذطالمذاإلعامذذيفذغفجذاظبالشةذصضؾًاذسنذ
اظؼرآنذاظؽرؼمذواظدـةذاظـبوؼةذاظشرؼػةذوطالمذاظعرب ذاظـثري ذظٔؿاذسُدٓذعؼتصرّاذسؾىذاظشعر,ذ
وطاغتذادلدائلذاظيتذساجلفاذاظبحثذيفذػذاذاظبابذسؾىذاظـحوذاآلتي:


أزفرذاظبحثذجوازذتوطقدذجوابذاظشرطذبـ(غون)ذاظتوطقدذيفذاظدٖعةذواالختقار.

خاتمة بنتائج البحث .............................



.............................................................

تبقٖنذيفذاظبحثذجوازذإبؼاءذ(أظف) ذ(عا)ذاالدتػفاعقةذسـدذجرػاذحبرفذاجلر ذغظؿّاذ
وغثرّا.



ضرٓرذاظـحوؼونذأنذخربذ(طاد)ذالذؼؼرتنذبـ(أنِ)ذظتداصعذادلعـقنيذ,ذصإنذوردذصفوذعؼتصرذ
سؾىذظغة ذاظشعرذصؼط,ذظؽنذاظبحثذغؼضذذظك ذوأثبتذجوازذاضرتانذخرب(طاد)ذبـ(أنِ)ذ
ظبقانذدالظةذحتؼقذاخلربذيفذادلدتؼبل,ذصضؾًاذسنذبقانذذدةذضربذوضوعذاظػعل.



جواز ذاضرتان ذخرب ذ(ظعل) ذبـ(أنِ) ذمحؾًا ذسؾى ذ(سدى),الذرتاطفؿا ذيفذععـى ذاظرتجيذ
واإلذػاق.



ادتطاعذاظبحثذإجازة ذحذفذػؿزةذاالدتػفام ذيفذظغةذاظـثرذبعدعاذضصره ذاظـحوؼونذ
سؾىذاظضرورةذاظشعرؼة.



ذتبقٖنذيفذاظبحثذجوازذحذفذحرفذاظعطفذ(اظواو) ذوحدهذععذبؼاءذادلعطوفذغظؿّاذ
وغثرّاذ.



إنٓذاضرتانذ(عَن)ذاظشررقةذباظـادخذالذؼػؼدػاذذررقتفا,ذصاظشرطذباقٍ ذصقفاذوالذحاجةذ
ظتؼدؼرذضؿريذذأنذحمذوفذبعدذ(إنٖ)ذأوذمحلذادلدأظةذسؾىذاظضرورةذاظشعرؼةذظورودذ
ذظكذغظؿّاذوغثرّا .ذ



إنذاالدتداللذبؽالمذاإلعامذأثبتذجوازذدخولذأداةذاظشرطذسؾىذاألمساءذ,ذوالذعوجبذ
ظؾؼولذباظتؼدؼرذواظتأوؼلذأوذمحلذادلدأظةذسؾىذاظضرورةذاظشعرؼة ذدوىذاحلػازذسؾىذ
أضقدةذبـاػاذاظـحوؼونذسؾىذادتؼراءذغاضص.ذ

 أثبتذاظبحثذجوازذورودذصعلذاظشرطذعضارسّاذجمزوعّاذواجلوابذعاضقّا.
 اتضح ذيفذضوءذاظبحثذجوازذوضوعذاجلوابذظؾشرطذـذسـدذاضرتاغه ذباظؼدمذـذيفذاظدعةذ
واالختقارذخالصًاذدلنذعـعهذأوذومسهذباظضرورةذاظشعرؼةذ .ذ
 ذػبذأبوذسؾيذاظػارديذوعنذتبعهذإىلذأنٖذإثباتذ(عقم)ذ(صم)ذسـدذاإلضاصةذعؼصورْ ذسؾىذ
ظغةذاظشعرذوحده,ذوأثبتذاظبحثذجوازذذظكذيفذاظدٖعةذواالختقار.

خاتمة بنتائج البحث .............................
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 غؼضذاظبحثذعا ذذػبذإظقهذاظصٖقِؿريذاظذيذحؽمذسؾىذحذفذ(ضد)ذضبلذاظػعلذادلاضيذ
واالدتغـاءذسـفاذبـ(اظالم)ذيفذجوابذاظؼدمذباظضرورةذاظشعرؼةذ,ذصؼدذوردذذظكذيفذاظـثرذ
اظػصقحذادلتؿثلذبـفجذاظبالشة.


ظقس ذغصبُ ذادم ذاظػاسل ذعػعوظَه ذاظثاغي ذضرورةً ذذعرؼةً ذطؿا ذذػب ذاظدريايف ذبل ذػوذ
ادتعؿالذصصقحذجارٍذيفذاظدٖعةذواالختقارذ.

 عنذغتائجذغؼصذاالدتؼراءذاظذيذعُينذبهذاظـحوذاظعربيذسدمذإذارةذاظـحوؼنيذإىلذسددذعنذ
االدتعؿاالتذواألداظقبذاظـحوؼةذاظػصقحة,ذادتطاعذاظبحثذادتدراطفاذادتـادّاذإىلذطالمذ
اإلعامذسؾيذ()ذصضؾًاذسؿاذغازرهذعنذطالمذاظعربذذعرّاذوغثرّاذ,وػي:


ذورودذ(طأنٖ)ذيفذجوابذاظؼدمذاخلربي.



ذضررذاظـحوؼونذأنذجوابذاظؼدمذاظطؾيبذالذبدذعنذأنذؼردذمجؾةذإغشائقةذعنذادتػفامذذ
أوذغفي,ذأو ,ذأعر ,ذوضدذزادذاظبحثذجوازذوضوعذادلصدرذادلؤولذجوابّاذهلذاذاظـؿطذعنذ
اظؼدم؛ ذألغه ذمما ذؼعطي ذععـى ذاظطؾب ذوػو ذعا ذؼُحدب ذالبن ذدقده ذوأبي ذحقانذ
األغدظديذاظؾذؼنذأذاراذإظقهذذ.



أزفرذاظبحثذجوازذورودذجوابذ(ظو)ذمجؾةذادتػفاعقة ,ذوجوابذ(دلّا)ذصعؾًاذعضارسّاذ
عـػقّاذبـ(مل).



تبقٖن ذيف ذضوء ذاظبحث ذادتعؿال ذاإلعام ذ(()أصعل) ذاظتػضقل ذعن ذاصعال ذادلوتذ
واهلالكذوػوذمماذالذتػاضلذصقهذحبدبذضواسدذاظـحوؼني.



أذار ذمجفورذاظـحوؼنيذإىلذأنٖ ذاظػعلذ(صار)ذالذؼدلذإالذسؾىذاظتحولذواالغتؼال,ذوضدذ
أثبتذاظبحثذادتعؿاظًاذآخرذظهذيفذاظدالظةذسؾىذاظردذواظتؼدقم.

 ذبانَذيف ذاظبحثذجوازذجرذ(حقث)ذبـ(سؾى) ذوػوذعاذملذؼُشرذإظقهذإالذأبوذحقانذيفذ
حدودذعاذتتبعت,ذسؾىذاظرشمذعنذورودهذطثريّاذيفذطالمذاظعربذغظؿّاذوغثرّا.
 ذالذخالفذبنيذاظـحوؼنيذيفذإجازةذإبدالذادلػردذعنذادلػردذ,ذظؽنذأشؾبذاظؼدعاءذملذ
ؼػرِّسواذضاسدةً ذإلبدالذاجلؿؾةذعنذادلػردذوػوذعا ذوردذيفذطالمذاإلعامذيفذأطثرذعنذذاػدذ
صضؾًاذسنذورودهذيفذذواػدذعنذاظؼرآنذاظؽرؼمذأؼضّا.

خاتمة بنتائج البحث .............................
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 أدفؿت ذاظدالظة ذادلعجؿقة ذيف ذجواز ذوضوع ذاظبدل ذادلطابق ذمجؾةً ,ذسؾى ذحني ذأنٖذ
اظـحوؼنيذملذؼُؿثِّؾواذظؾبدلذادلطابقذإالذبنيذادلػردات.ذ
 ورودذوزنذ(صعؾل)ذوصػًاذوػوذعاذخػيذسؾىذدقبوؼه.
 رصد ذطالمذاإلعامذسؾيذادلعجمذاظعربيذبؾػظذ(خصقصة)ذعػردذ(خصائص)ذ,صؾمذتـصذ
ادلعجؿاتذاظؾغوؼةذسؾىذذطرػاذيفذحدودذعاذارؾعتُ.
 أزفرذاظبحثذجوازذوضوعذاظػعلذادلاضيذخربّاذظـ(ظعل)ذوػوذعاذعـعهذابنذعربعان,ذطؿاذوردذ
(ظعل)ذيفذطالمذاإلعام()ذيفذاظدالظةذسؾىذاظتعؾقلذواظرجاءذععّا.
 أثبتذاظبحثذجوازذإضاصةذاظشيءذإىلذغػدهذخالصًاذظؾبصرؼني.
 ثبتَذيفذاظبحثذأنٖذاظػعلذ(إخال)ذالؼدلذسؾىذاظظنذادلرادذبهذاظشكذدائؿّا,ذبلذؼردذأحقاغّاذ
يفذاظدالظةذسؾىذاظتحؼققذوهلذاذجاءذجوابّاذظؾؼدمذ,ذوععؾومذأنذاظشكذالذؼردذجوابّاذظؾؼدم.
 إنٖذاذرتاطَ ذابنذعاظك ذظوضوعذادلاضيذخربّاذظـ(ظقس)ذبأنِ ذؼؽونذامسَفاذضؿريذذأنذعـتؼضْذ
مباذوردذيفذغفجذاظبالشة.
 أثبتذاظبحثذإجازةذاضرتانذخربذ(طان)ذبـ(أنِ)ذ,ذسؾىذحنيذسدٖهذدقبوؼهذضرورةذذعرؼة,ذ
وسدٓهذابنذبابشاذذممـوسّاذ.
 ذأزفرتذاظدرادةذصحةذادتعؿالذادمذاظػعل(ذتٓان)ذعدبوضًاذبـ(عا)ذخالصًاذظألصؿعي.
 اجتؿاعذصاسلذصعلذادلدحذواظتؿققزذيفذترطقبذواحدذظقسذممـوسّاذطؿاذذػبذدقبوؼهذوعنذ
تبعه.
 دستذضرورةذاظبحثذإىلذتعضقدذاظشواػدذاظعؾَوؼة ذيفذأشؾبذادلواضعذمباذغازرػاذعنذاظؼرآنذ
اظؽرؼم ذواظدٗـة ذاظـبوؼة ذاظشرؼػة ذمبا ذصقفا ذرواؼات ذأئؿة ذأػل ذاظبقت ذ( )ذ ذوطالمذ
اظصحابةذ()زؼادة ذسؾى ذطالمذاظعربذغظؿّاذوغثرّا ,ذوإنِ ذطانذاالضتصارذسؾىذاظشاػدذ
اظعؾويذوحدهذطاصقّاذيفذاالدتدالل ذواظتؼعقدذاظـحوي,ذاهلدفذعنذػذا ذاظتأطقدذسؾىذذقوعذ
تؾكذاالدتعؿاالتذيفذاظؾدانذاظعربيذعنذجفة,ذوإشػالذاظـحوؼنيذهلا ذيفذاظتؼعقدذاظـحويذ
عنذجفةذأُخرى.

خاتمة بنتائج البحث .............................
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رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممدٍ النيبِّ األمني ,وعلى آله
ذذواحلمد هلل ِّ
الطيبني الطاهرون ,وصحبه املنتجبني .
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روافد البحج

ا
أوًل  :الكتب املطبوعت:

(أ)
 ابنماألغؾاري()1ميفمطؿابهماإلغصافذيفذعدائؾذاخلالفذبنيذاظـحقؼنيذاظبصرؼنيذواظؽقصقنيذ
,ذد.ذحمقلذاظدؼـذتقصقؼذإبراػقؿ,ذعطبعةذدارذاظؽتبذـذجاععةذادلقصؾ,ذ9979مذ.
 أبـقةماظصرفميفمطؿابمدقؾوؼه ذععفممودرادة,ذد.ذخدجيةذاحلدؼثلذ,ذعؽتبةذظبـانذ
غاذرون,ط,9ذ3002م.
 أبـقة مادلؾاظغة موأمنارفا ميف مغفج ماظؾالشة ,ذدرادة ذصرصقة ذدمقؼة ذدالظقة ,ذحقدر ذػاديذ
خؾخالذاظشقباغل,ذاظعتبةذاحلدقـقةذادلؼددة,ذعؤددةذسؾقمذغفجذاظبالشة,ط9ذ,ذ3092م.
 اإلتؼانميفمسؾومماظؼرآن ذ,ذجاللذاظدؼـذاظدققرلذ(ت999:ػـذ),ذتحذ:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذ
إبراػقؿذذ,ذاهلقأةذادلصرؼةذاظعاعةذظؾؽتابذ,ذ9972مذ.
 أثرماظؼراءاتماظؼرآغقةميفماظدراداتماظـقوؼة ,ذد.ذسبدذاظعالذداملذعؽرمذ,ذعؤددةذسؾلذ
جراحذاظصباحذـذاظؽقؼتذ,ذ(د.ت).
 أثرماظؼرآنمواظؼراءاتميفماظـقوماظعربي,ذد.ذحمؿدذمسريذاظؾبدي,ذدارذاظؽتبذاظثؼاصقةذــذ
اظؽقؼتذ,ط9ذ,ذ9978م.
 أخؾار ماظـقوؼني ماظؾصرؼني ذ ,ذاظدريايف(ت:ذ268ػـ) ذ,تح:ذرف ذحمؿد ذاظزؼين ,ذوحمؿدذ
سبدذادلـعؿذخػاجلذ,ذعصطػكذاظبابلذاحلؾيبذ,ذ9966ذمذ.
 األدب مادلػرد مباظؿعؾقؼات ,ذاظبخاري(ت:ذ356ػـ),حؼَّؼف ذوضابؾف ذسؾك ذأُصقظف:ذمسري ذبـذ
أعنيذاظزػريي,ذعؽتبةذادلعارفذـذاظرؼاض,ط9ذ,ذ9998ذمذ .ذ
 ارتشافماظضربمعنمظلانماظعرب ذ,ذأبقذحقانذاألغدظدلذ(ت725:ػـ)ذ,ذزؼقؼذوذرحذ
ودرادةذ:ذد.ذرجبذسثؿانذحمؿدذ,ذعراجعةذ:ذد.ذرعضانذسبدذاظتقابذ,ذعؽتبةذاخلارلذ
ـذاظؼاػرةذ,ذط9ذ,ذ9998مذ.

) )1هكرا في املطبىع والصىاب  :أبى البركات ألانبازي ,ألنه هى من ألَّف إلانصاف ,وليس ابن الانبازي (ت323 :هـ)َّ .
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 أداسماظؾالشة,ذاظزخمشري ذ(ت:ذ528ػـ),زؼقؼ:ذحمؿد ذبادؾ ذسققن ذاظدقدذ,اظـاذر:ذ
دارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذذ,ط9ذ,ذ9998ذمذ .ذ
 أداظقبماإلغشاءميفمطالمماظلقدةماظزػراءذ()ذدرادةذدمقؼةذبالشقة,ذساعرذدعقدذرؿذ,ذ
اظعتبةذاظعؾقؼَّةذادلؼددةذـــذاظـجػذاألذرفذ3099,مذ.
 األداظقبماإلغشائقةميفماظـقوماظعربي ذ,ذسبدذاظدالمذحمؿدذػارون,ذعؽتبةذاخلارلذـذ
اظؼاػرةذ,ذط5ذ,ذ3009مذ.
 أداظقب ماظؿوطقد ميف ماظؼرآن ماظؽرؼم ذ ,ذسبد ذاظرمحـ ذادلطردي ذ ,ذاظدار ذاجلؿاػرؼة ذـ ذظقبقاذ
,ط9ذ9986,مذ.
 أداظقبماظطؾبمسـدماظـقوؼنيمواظؾالشقنيذ,ذد.ذضقسذإمساسقؾذاألودلذ,ذبقتذاحلؽؿةذـذ
بغدادذ,ذ9988مذ.


االدؿؼراء ماظـاضص موأثره ميف ماظـقو ماظعربي,د .ذحمؿد ذبـ ذسبد ذاظعزؼز ذاظعؿريؼين ,ذدارذ

ادلعرصةذاجلاععقةذـذاألزارؼطةذـذعصرذ3007,م.
 االدؿقعابميفمععرصةماألصقاب ذ,ذأبقذسؿرذؼقدػذبـذساصؿذاظؼرريبذ(ت262:ػـ),ذتحذ
:ذسؾلذحمؿدذاظبجاويذ,ذدارذاجلقؾذـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9993مذ.
 األُدسمادلـطؼقةمظالدؿؼراء,ذاظدقدذحمؿدذباضرذاظصدرذ,تعؾقؼاتذاألدتاذذحيقكذحمؿد,ذ
عؤددةذاظعارفذظؾؿطبقساتذــذبريوت,ط,9ذ3008م.


األذؾاه مواظـظائر ميف ماظـقو ذ ,ذاظدققرل ذ ,ذتح ذ :ذد.سبد ذاظعال ذدامل ذعؽرم ذ ,ذعؤددةذ

اظرداظةذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9985مذ.
 االذؿؼاق ,ذابـ ذدرؼد ذ(ت :ذ239ػـ) ذ,زؼقؼ ذوذرح :ذسبد ذاظدالم ذحمؿد ذػارون ,ذدارذ
اجلقؾذـذبريوتذط,9ذ9999ذمذ.
 اإلصابةميفممتققزماظصقابةذ,ذابـذحجرذاظعدؼالغلذ(ت:ذ853ػـ)ذ,زؼقؼ:ذسادلذأمحدذ
سبدذادلقجقدذوسؾكذحمؿدذععقضذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذــذبريوتذ,ط9ذ,ذ9295ذػـ ذ
,ذابـذاظدؽخملقتذ(ت322:ػـ)ذ,ذذرحذوزؼقؼذ:ذأمحدذحمؿدذذاطرذ,وسبدذ
ِّ
 إصالحمادلـطقذ
اظدالمذحمؿدذػارونذ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ذط2ذ(,د.ت)ذ.

زوافد البحث


......................................

050

....................................................

األُصولمدرادةمإبلؿقؿوظوجقةمظؾػؽرماظؾغويمسـدماظعرب,ذاظـحق,ذصؼفذاظؾغة,ذاظبالشة,ذ

د.ذمتامذحدان,ذساملذاظؽتبذـذاظؼاػرةذ3000م.
 األُصولميفماظـقو ذ,ابـذاظدَّرَّاجذ(ت296:ػـ)ذ,ذتحذ:د.ذسبدذاحلدنيذاظػتؾلذ,ذعؤددةذ
اظرداظةذـذبريوتذ,ذط2ذ,ذ9996م.
 إسراب ماجلؿل موأذؾاه ماجلؿل ,ذد .ذصخر ذاظدؼـ ذضباوة ,ذدار ذاظؼؾؿ ذاظعربل ذـ ذحؾب ,ذط5ذ
9989مذ.
 إسراب ماظؼرآن ,ذاظـحّاس ذ(ت228:ػـ) ذ ,ذتح :ذد .ذزػري ذشازي ذزاػد ذ ,ذسامل ذاظؽتب ذ,ذ
عؽتبةذاظـفضةذاظعربقةذ,ذط3ذ,ذ9985مذ.
 إسراب ماظؼرآن مادلـلوب مػخطأؼ مظؾزجّاج ,ذاظباضقظل(ت522:ػـ) ذ ,ذزؼقؼ ذودرادة:ذ
إبراػقؿذاإلبقاري,ذدارذاظؽتابذادلصريذـذاظؼاػرةذ,ط2ذ,ذ9230ػـذ.
 إسراب ماظؼرآن موبقاغه ذ ,ذحمقل ذاظدؼـ ذدروؼش(ت9202:ػـ) ذ,دار ذاإلرذاد ذظؾشؤونذ
اجلاععقةذ-ذدقرؼةذ,ذط2ذ,ذ9295ذػـذ.
 إسراب معا مؼشؽل معن مأظػاز ماحلدؼث ماظـؾوي ,ذاظعؽربي ذ(ت :ذ696ػـ) ,ذحؼَّؼف ذوخرَّجذ
أحادؼثفذوسؾَّؼذسؾقف:د.ذسبدذاحلؿقدذػـداوي,ذعؤددةذادلختارــذعصرذ,ط9ذ9999,مذ .ذ
 األسالم ذ,ذضاعقسذتراجؿذألَذفرذاظرجالذواظـداءذعـذاظعربذوادلدتعربنيذوادلدتشرضنيذ,ذ
خريذاظدؼـذاظزرطَؾلذ,دارذاظعؾؿذظؾؿالؼنيذـــذبريوتذ,ذط95ذ,ذ3003م.

 أسقان ماظشقعة ذ,ذذاظدقد ذحمدـ ذاألعني(ت :ذ 9279ذػـ)ذ,ذزؼقؼ ذوخترؼج ذ:ذحدـذ
األعنيذذ,ذدارذاظتعارفذظؾؿطبقساتذــذظبـان,ذ9982ذم.
 األشاغي,ذأبقذاظػرجذاألَصبفاغل(ت256:ػـ),ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذ,ط 9ذ,ذ
9295ػـ.
 ذاإلشرابميفمجدلماإلسراب ذذ,ذأبقذاظربطاتذاألغباري,ذضدمذظفذوسُينذبتحؼقؼف:ذدعقدذ
األصغاغل,ذعطبعةذاجلاععةذاظدقرؼة,ذ9975م.
 إضؾالماألسؿال,ذابـذراووس(ت662:ػـ)ذ,تح:ذجقادذاظؼققعلذاألصػفاغل,ذعؽتبةذاإلسالمذ
اإلدالعلذ,ذط9ذ(,د.ت).
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 االضرتاحميفمسؾممأصولماظـقو,ذاظدققرل,ذضرأهذوسؾَّؼذسؾقف:د.ذحمؿقدذدؾقؿانذؼاضقت,ذ
دارذادلعرصةذاجلاععقةذــذاألزارؼطةذـذعصرذ3006,م.
 االضؿضابميفمذرحمأدبماظؽؿّاب,ذاظبطؾققدلذ(ت539:ػـ),ذتح:ذاألُدتاذذعصطػكذاظدؼا,ذ
د.ذحاعدذسبدذاجملقد,ذعطبعةذدارذاظؽتبذادلصرؼةذـذاظؼاػرة,ذ9996مذ.ذ
ين ذبقضعفا ذوترتقبفا :ذحمؿد ذسبد ذاجلقادذ
 األعاظي ,ذأبق ذسؾل ذاظؼاظل ذ(ت :ذ256ػـ) ذ,سُ َ
األصؿعلذ,ذدارذاظؽتبذادلصرؼةذ,ط3ذ,ذ9936مذ.
 أعاظيمابنماظشفري,ذذابـذاظشجريذ(ت:ذ523ػـ)ذ,ذزؼقؼذودرادةذ:ذد.ذحمؿقدذحمؿدذ
اظطـاحلذ,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ذط9ذ,ذ9993مذ.


أعاظيماظزجاجي ذ,ذاظزجاجل (ت:ذ227ػـ) ذ,ذزؼقؼذوذرح:ذسبدذاظدالمذػارون,ذدارذ
اجلقؾذـذبريوت,ط3ذ,ذ9987م.

 أعاظيماظلفقؾيميفماظـقومواظؾغةمواحلدؼثمواظػؼه,ذاظدُّ َفقؾل(ت589:ػـ)ذ,ذتح:ذحمؿدذ
إبراػقؿذاظبـا,ذعطبعةذاظدعادةذـذاظؼاػرةذ(,د.ت).
 األعـلميفمتػلريمطؿابماهللمادلـزلذ,ذاظشقخذغاصرذعؽارمذاظشريازيذذ(د.ت).
 إغؾاهماظرواةمسؾىمأغؾاهماظـقاةذ,ذاظؼػطلذ(ت:ذ626ػـ),ذادلؽتبةذاظعصرؼةـذبريوت,ذط9ذ,ذ
9232ذػـذ .ذ


اإلغصافميفمعلائلماخلالفمبنيماظـقوؼنيماظؾصرؼنيمواظؽوصقني,ذأبقذاظربطاتذاألغباريذ

,ذتحذ:ذحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقدذ,ذعطبعةذاظدعادةذـذاظؼاػرةذ,ذط2ذ,ذ9969م.
 أغوارماظؿـزؼلموأدرارماظؿأوؼل ذ,ذاظبقضاويذ(ت685:ػـ)ذ,ذتحذ:ذحمؿدذسبدذاظرمحـذ
ادلرسشؾلذ,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذذ,ذط9ذ,ذ9298ػـ.
 أوضح مادللاظك مإدي مأظػقة مابن معاظك ,ذ ذابـ ذػشام ذ(ت:ذ769ػـ),تح:ذؼقدػ ذاظشقخ ذحمؿدذ
اظبؼاسلذ,ذدارذاظػؽرذـذبريوت,ذ(د.ت) .ذ
 اإلؼضاح ماظعضدي ذ,أبق ذسؾل ذاظػاردلّ ذ(ت :ذ 277ذػـ),تح ذد.ذحدـ ذذاذظل ذصرػقد ذط 9ذ,ذ
9969ذم .ذ
 اإلؼضاحميفمذرحمادلػصل,ذابـذاحلاجب(ت626:ػـ) ,ذتح:ذد.ذإبراػقؿذحمؿدذسبدذاهلل,ذ
دارذدعدذاظدؼـذـذدعشؼذ,ط3ذ,ذ3092مذ.
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(ب)
 حبار ماألغوار ماجلاععة مظ ُدرَر مأخؾار ماألئؿة ماألرفار ,ذحمؿد ذباضر ذاجملؾدلذ
(ت9999:ػـ)ذ,ذتحذ:ذجمؿقسةذعـذاظعؾؿاءذ,ذعؤددةذاظقصاءذـذبريوتذ,ذط3ذ,ذ9982مذ.
 اظؾقثماظؾغويمسـدماظعرب,ذد.ذأمحدذخمتارذسؿر,ذساملذاظؽتب,ط8ذ,ذ3002م.
 اظؾقر ماحملقطميف ماظؿػلري,ذأبق ذحقان ذاألغدظدل ,ذتح:ذصدضل ذحمؿد ذمجقؾ ,ذدار ذاظػؽر ذـذ
بريوتذ,ذ9230ذػـذ .ذ
 اظؾدؼع ميف مسؾم ماظعربقة ذ ,ذجمد ذاظدؼـ ذابـ ذاألثري ذ(ت606:ػـ) ,ذزؼقؼ ذودرادة ذ:ذ
د.صتحلذأمحدذسؾلّذاظدؼـ,ذود.ذصاحلذحدنيذاظعاؼدذ,ذعرطزذإحقاءذاظرتاثذاإلدالعلذذـذ
عؽةذادلؽرعةذ,ذط9ذ,ذ9299ػـذ.
 اظربػانميفمسؾومماظؼرآن ذ,ذاظزرطشلذ(ت792:ػـ)ذ,ذتحذ:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿذذ,ذ
دارذإحقاءذاظؽتبذاظعربقةذـذعصرذ,ذط9ذ,ذ9957مذ.
 اظؾلقط ميف مذرح مذيل ماظزجّاجي ذ ,ذابـ ذأبل ذاظربقع(ت688:ػـ) ,ذزؼقؼ ذودرادة:د.ذ
سقادذبـذسقدذاظثبقيت,ذدارذاظغربذاإلدالعلذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9986م.
 بغقة ماظوساة ميف مرؾؼات ماظؾغوؼني مواظـقاة ,ذاظدققرل ذ,تح ذحمؿد ذأبق ذاظػضؾ ذإبراػقؿ,ذ
ادلؽتبةذاظعصرؼةذ-ذظبـانذ(,د.ت) .ذ
 بـاءماجلؿؾةماظعربقة,ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذدارذشرؼبذــذاظؼاػرةذ,ذ3002م.
 بفجماظصؾاشةميفمذرحمغفجماظؾالشة ذ,ذحمؿدذتؼلذاظتدرتيذ(ت9295:ػـ)ذ,ذدارذأعريذـذذ
رفرانذ,ذط9ذ,ذ9298ػـذ.
 اظؾقان ميف مشرؼب مإسراب ماظؼرآن ,ذأبق ذاظربطات ذاألغباري,تح:د .ذرف ذسبد ذاحلؿقد ذرف,ذ
عراجعة:عصطػكذاظدؼا,ذاهلقأةذادلصرؼةذاظعاعةذظؾؽتابذ9980,م.
 اظؾقانمواظؿؾقنيذ,ذاجلاحظذ(ت:ذ355ػـ)ذ,ذدارذوعؽتبةذاهلاللذـذبريوتذ,ذ9232ذػـ.
ذ
ذ
ذ
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(ت)
 تاجماظعروسمعنمجواػرماظؼاعوسم,معرتضكذاظزَّبقديذ(ت9305:ػـذ)ذ,ذتح:ذجمؿقسةذ
عـذاحملؼؼنيذ,ذدارذاهلداؼة,ذ(د.ت).
 تارؼخماألدب ماظعربي(اظعصرماإلدالعي),د.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذط30ذ
,ذ3003م.
 ذتارؼخ مدعشق,ذابـذسداطر ذ(ت:ذ579ػـ),تح:ذسؿرو ذبـ ذشراعة ذاظعؿرويذ ,ذدار ذاظػؽر ذـذ
بريوتذ,ذ9995ذمذ .ذ
 تارؼخماظـؼدماألدبيمواظؾالشةمحؿىمغفاؼةماظؼرنماظرابعماهلفري,ذد.ذحمؿدذزشؾقلذدالمذ
,ادلعارفذــذاإلدؽـدرؼةذ(د.ت).
 ذتأوؼل معشؽل ماظؼرآن ذ,ذابـ ذضتقبة ذ(ت:ذ376ػـ),تح:ذإبراػقؿذمشس ذاظدؼـ,ذدار ذاظؽتبذ
اظعؾؿقةذـذبريوتذ(د.ت) .ذ
 اظؿؾصرة مواظؿذطرة ذ ,ذاظصِّقِؿري ذ(عـ ذسؾؿاء ذاظؼرن ذاظرابع ذاهلجري),تح:د.صتحل ذأمحدذ
عصطػكذسؾلذاظدؼـ,ذدارذاظػؽرذــذدعشؼذ(د.ت).
 اظؿؾقانميفمإسرابماظؼرآن,ذاظعؽربيذ,تح:سؾلذحمؿدذاظبجاوي,ذسقدكذاظبابلذوذرطاه,ذ
(د.ت).
 اظؿؾقان ميف متػلري ماظؼرآن ذ ,ذاظشقخ ذاظطقدل ذ(ت260:ػـ) ,ذتح :ذأمحد ذحبقب ذضصريذ
اظعاعؾلذ,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9209ػـذ.ذ
 جتدؼدماظـقو,ذد.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذعصرذ,ط6ذ3092,مذ.
 اظؿقؾريمذرحماظؿقرؼرميفمأصولماظػؼه,ذسالءذاظدؼـذادلرداوي(ت885:ػـ),ذتح :ذد.ذسبدذ
اظرمحـ ذاجلربؼـ ,ذد .ذسقض ذاظؼرغل ,ذد .ذأمحد ذاظدراح ,ذعؽتبة ذاظرذد ذـ ذاظرؼاض ذ,ط9ذ
3000,م.
 اظؿقرؼر مواظؿـوؼر( محترؼر مادلعـى ماظلدؼد موتـوؼر ماظعؼل ماجلدؼد معن متػلري ماظؽؿابم
اجملقد),ذابـذساذقر(ت9292ػـ)ذ,ذاظدارذاظتقغدقةذ,ذ9982مذ.
 تُقَفماظعؼول مسنمآلماظردول()ذ,ابـذذعبةذاحلراغل(ت289:ػـ),ذزؼقؼ:ذسؾلذأطربذ
اظغػاري,ذعؤددةذاظـشرذاإلدالعلذـذضؿذ,ذط,3ذ9202ػـذ.
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 ختؾقصماظشواػدموتؾكقصماظػوائد,ذابـذػشام,ذزؼقؼذد.ذسباسذعصطػكذاظصاحلل,ذ
دارذاظؽتابذاظعربلذـذبريوت,ط,9ذ9989مذ.
 تذطرةماحلػّاز,ذاظذػيبذ(ت:ذ728ػـ),ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9998مذ .ذ
 اظؿذؼقل مواظؿؽؿقل ميف مذرح مطؿاب ماظؿلفقل ,ذأبق ذحقان ذاألغدظدل ذ ,ذتح:د .ذحدـذ
ػـداوي,ذدارذاظؼؾؿذــذدعشؼذ,ط9ذ(,د.ت)ذ.
 تراطقبماظؼلممواظشرطميفمطالمماإلعاعَنيماحللنمواحللني()ذ,ذدرادةذدمقؼةذبالشقة,ذ
ساعرذدعقدذرؿذ,اظعتبةذاحلدقـقةذادلؼددةذـذعرطزذاإلعامذاحلدـذظؾدراداتذاظتخصصقة,ذ
ط9ذ,ذ3097م.
 اظرتاطقب ماظؾغوؼة ميف ماظعربقة مدرادة موصػقة متطؾقؼقة ذ ,ذد .ذػادي ذغفر ذ ,ذاجلاععةذ
ادلدتـصرؼةذـذطؾقةذاآلداب,ذ9987مذ.
 اظؿطورماظؾغويماظؿارخيي ،د .إبراػقؿذاظداعرائل,ذععفـدذاظبحـقثذوذاظدرادـاتذاظعربقـةذ
9966م.
 تعؾققماظػرائدمسؾىمتلفقلماظػوائد,ذاظدعاعقين(ت837:ػـ)ذ,ذتح:ذد.ذحمؿدذبـذسبدذ
اظرمحـذبـذحمؿدذادلػدىذ,ذط,9ذ9982مذ.
 اظؿعؾقؼةمسؾىمطؿابمدقؾوؼهذ,أبقذسؾلذاظػاردلّ,ذتح:ذد.ذسقضذبـذمحدذاظؼقزيذ,ط9ذ,ذ
9990مذ .ذ
 تػلريماظصايف ذ,ذاظػقضذاظؽاذاغل(ت :ذ9099ػـ) ذ,ذصححفذوضدَّمذظفذوسؾؼذسؾقفذاظشقخذ
حدنيذاألسؾؿلذذ,ذرفرانذ,ذط3ذ,ذ9296ػـذ.
 تؼرؼبمادلؼرَّبذ,ذأبقذحقانذاألغدظدلذ,ذتح:ذد.ذسػقػذسبدذاظرمحـذ,ذدارذادلدريةذ,ذط9ذ
,ذ9983ذمذ.
 متاممغفجماظؾالشة ,ماظدقدذصادقذادلقدقيذ,عؤددةذاإلعامذصاحبذاظزعان(ع) ,ذإؼرانذــذ
رفرانذ,ذط,9ذ9298ػـذ.
 تفذؼبماظؾغة,ذأبقذعـصقرذاألزػري(ت270:ػـ),تح:ذحمؿدذسقضذعرسب,ذدارذإحقاءذ
اظرتاثذـذبريوت,ذط9ذ,ذ3009م.

زوافد البحث

......................................

052

....................................................

 اظؿوابعميفماجلؿؾةماظعربقة,ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذعؽتبةذاظزػراءذـذاظؼاػرة,ذ
9999مذ.
 اظؿوابعميفماظـقوماظعربي,ذد.ذحمؿقدذدؾقؿانذؼاضقت,ذ(د.عط)ذ(,د.ت).
 توجقهماظؾؿع,ذابـذاخلبّاز(ت629:ػـ)ذ,ذدرادةذوزؼقؼذ:د.ذصاؼزذزطلذحمؿدذ,ذدارذ
اظدالمذـذعصرذ,ط3ذ3007,مذ.
 توضقح مادلؼاصد موادللاظك مبشرح مأظػقة مابن معاظك,ادلرادي ذ(ت729:ػـ),ذرح ذوزؼقؼ ذ:ذ
سبدذاظرمحـذسؾلذدؾقؿانذ,ذدارذاظػؽرذاظعربلذـذبريوت,ط9ذ,ذ3008م ذ
 توضقحمغفجماظؾالشةذ,اظدقدذحمؿدذاحلدقينذاظشريازيذ,ذرفرانذ,ذ(د.ت)
 اظؿورؽةذ,ذاظشؾقبقينذ(ت652:ػـ)ذ,ذدرادةذوزؼقؼ:ذد.ذؼقدػذأمحدذادلطقعذ(د.ت).
 تقلرياتمظغوؼة,ذد.ذذقضلذضقػ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ط9ذ,ذذ9990مذ.
(ج) م
 جاععماظؾقانميفمتأوؼلماظؼرآن,ذاظطربي ذ(ت:ذ290ػـ),تح ذأمحد ذحمؿد ذذاطر,ذعؤددةذ
اظرداظةذ,ط9ذ,ذ3000ذمذ .ذ
 جاعع ماظدروس ماظعربقة ,ذعصطػك ذاظغالؼقين(ت9262:ػـ) ,ذادلؽتبة ذاظعصرؼة ذـ ذبريوتذ
ط38ذ9992,مذ.
 ذاجلاعع مادللـد ماظصققح مادلكؿصر معن مأعور مردول ماهلل()ودــه موأؼاعه م(صققحم
اظؾكاري),اظبخاري,ذدارذاظػؽرذـذبريوت,ذ9989مذذ.
 اجلاعع مألحؽام ماظؼرآن ,ذاظؼرريب ذ(ت679:ػـ) ,ذتح ذ :ذأمحد ذاظربدوغل ذ ,ذوإبراػقؿذ
أرػقشذ,ذدارذاظؽتبذادلصرؼةذـذاظؼاػرةذ,ذط3ذ,ذ9962مذ.
 اجلؿل ميف ماظـقو ذ ,ذسبد ذاظؼاػر ذاجلرجاغل(ت279:ػـ) ,ذحؼّؼف ذوضدَّم ذظف :ذسؾل ذحقدر,ذ
دعشؼذ9973,مذ.
 اجلؿؾةماخلربؼةميفمغفجماظؾالشة ذ,ذدرادةذدمقؼةذ,ذد.ذسؾلذسبدذاظػتّاحذحمقلذ,ذدارذ
صػاءذـذسؿّانذ,ذط9ذ,ذ3093مذ.
 اجلؿؾة ماظشررقة مسـد ماظـقاة ماظعرب ,ذأبق ذأوس ذإبراػقؿ ذاظشؿدان ,ذتؼدؼؿ :ذد.ذحمؿقدذ
صفؿلذحجازي,ذعطبعةذاظدجقيذـذسابدؼـذ,ذط9ذ9989,ذم.
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 اجلؿؾةماظعربقةمتأظقػفاموأضلاعفا ذ,ذد.ذصاضؾذاظداعرائلذ,ذدارذاظػؽرذـذسؿّانذ,ذط2ذ
3009,مذ.
 ذيفرة ماظؾغة ذ ,ذابـ ذدرؼد ذ,تح :ذرعزي ذعـري ذبعؾبؽل ذ ,ذدار ذاظعؾؿ ذظؾؿالؼني ذـ ذبريوتذ
,ط,9ذ9987م .ذ
 اجلـىماظداغيميفمحروفمادلعاغيذ,ادلرادي,تح:ذدذصخرذاظدؼـذضباوةذ,واألُدتاذذحمؿدذغدؼؿذ
صاضؾذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,ط9ذ,ذ9993ذمذ .ذ
 اجلواز ماظـقوي مودالظة ماإلسراب مسؾى مادلعـى ,ذعراجع ذسبد ذاظؼادر ذباظؼادؿ ذاظطؾحل,ذ
عـشقراتذجاععةذضارؼقغسذـذبـغازيذـذظقبقاذ(د.ت).
(ح)
 حاذقة ماخلُضري مسؾى مذرح مابن مسؼقل مسؾى مأظػقة مابن معاظك ذ ,ذحمؿد ذاخلُضريذ
(ت9288:ػـ)ذ,ذدارذاظػؽرذـذبريوتذ(,د.ت).ذذ
 حاذقة ماظشفاب مسؾى متػلري ماظؾقضاوي ,ذادلدؿّاة :ذسـاؼة ذاظؼاضِل ذوطػاؼة ذاظراضِل ذسؾكذ
تػدريذاظبقضَاويذ,ذذفابذاظدؼـذ(ت:ذ9069ػـ),ذدارذصادرذـذبريوت,ذ(د.ت) .ذ
 حاذقة ماظصؾان مسؾى مذرح ماألمشوغي مألظػقة مابن معاظك ,ذاظصبان ذ(ت :ذ9306ػـ) ,ذدارذ
اظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,ط9ذ9997,م.
 احلفةميفماظؼراءاتماظلؾعذ,ذابـذخاظقؼفذ(ت:ذ270ػـ)ذ,تح:ذد.ذسبدذاظعالذداملذعؽرمذ
,ذدارذظشروقذـذبريوتذ,ط2ذ9209,ػـ .ذ
 احلفةمظؾؼرّاءماظلؾعة,ذأئؿةذاألعصارذباحلجازذواظعراقذواظشام ذاظذؼـذذطرػؿذأبقذبؽرذبـذ
جماػد ,ذأبق ذسؾل ذاظػاردل ,ذتح :ذبدر ذاظدؼـ ذضفقجل ذ ,ذوبشري ذجقجياتل ذ ,ذراجعفذ
ودضّؼف:ذسبدذاظعزؼزذرباح,ذوذأمحدذؼقدػذاظدضاقذ,ذدارذادلأعقنذـذبريوت,ذط9ذ,ذ9987م .ذ
 حدائق ماحلؼائق ميف مذرح مغفج ماظؾالشة ,ذحمؿد ذبـ ذاحلدني ذادلعروف ذبؼطب ذاظدؼـذ
اظؽقذريذ(ت:ذبعدذ690ػـ),ذتح:ذسزؼزذاهللذاظعطاردي,ذإؼرانذـذضؿذ,ذط9ذ,ذ9296ػـذ.
 احلدؼث ماظـؾوي ميف ماظـقو م ماظعربي ذدرادة ذعدتػقضة ذظظاػرة ذاالدتشفاد ذباحلدؼث ذيفذ
اظـحق ذاظعربل ,ذودرادة ذدمقؼةذظألحادؼث ذاظقاردة ذيفذأطثرذذروح ذأظػقةذابـ ذعاظؽذ ,ذد.ذ
حمؿقدذصجالذ,ذأضقاءذاظدؾػذـذاظرؼاضذ,ذط3ذ,ذ9997مذ.
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 احلذف مواظؿؼدؼر ميف ماظـقو ماظعربي ,ذد .ذسؾل ذأبق ذادلؽارم ذ,دار ذشرؼب ذـ ذاظؼاػرة ذ,ط9ذ
3007,مذ.
 حروفماجلرمدالالتفاموسالضاتفا,ذأبقذأوسذإبراػقؿذاظشؿدانذ(د.عط),ذ(د.ت).
 حروف مادلعاغي مواظصػات ذ ,ذاظزجاجل ,ذتح :ذسؾل ذتقصقؼ ذاحلؿد ,ذعؤددة ذاظرداظة ذـذ
بريوتذ,ط9ذ,ذ9982مذ .ذ
 حق ماظصدارة ميف ماظـقو ماظعربي مبني ماظـظرؼة مواظؿطؾقق ,ذد .ذسزعل ذحمؿد ذسقال ,ذدارذ
احلاعدذـذاألردنذ,ط9ذ,ذ3099مذ.
 احلؾؼةمادلػؼودةميفمتارؼخماظـقوماظعربي,ذد.ذسبدذاظعالذداملذعؽرمذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذ
بريوتذ,ذط3ذ,ذ9992م.
 ذحؾقةماألوظقاءمورؾؼاتماألصػقاءذ,ذأبقذغعقؿذاألصبفاغلذ(ت:ذ220ػـ)ذ,ذعطبعةذاظدعادةذ
ـذاظؼاػرة,ذ9972مذ .ذ
 احلؿادة,ذاظبحرتي(ت382:ػـ)ذ,ذرواؼةذأبلذاظعباسذاألحقلذسـذأبقفذسـذاظبحرتي,ذ
تح:د .ذحمؿد ذإبراػقؿ ذحقر ,ذوأمحد ذحمؿد ذسبقد ذ,ػقأة ذأبق ذزيب ذــ ذاإلعارات ذاظعربقةذ
ادلتحدةذ3007,مذ.
(خ)
 خزاغةماألدبموظبمظؾابمظلانماظعرب ذ,ذسبدذاظؼادرذاظبغداديذ(ت9092:ػـ)ذ,ذذرحذ
وزؼقؼذ:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ذط2ذ,ذ9997مذ.
 اخلصائص ذ,ذابـذجِـّلذ(ت:ذ293ػـ),ذتح:ذحمؿدذسؾلذاظـجّار ذ,ذادلؽتبةذاظعؾؿقةذـــذ
عصرذ(,د.ت).
(د) م
 اظدُّرمادلصونميف مسؾوم ماظؽؿاب مادلؽـون ذ,ذاظدؿني ذاحلؾيب ذ(ت:ذ756ػـ) ذ,تح ذ:د ذأمحدذ
حمؿدذاخلراطذ,ذدارذاظؼؾؿذـذدعشؼ,ذ(د.ت) .ذ
 دراداتميفماظؾغة,ذد.ذإبراػقؿذاظداعرائل,ذجاععةذبغداد,ذ9969م.
 درادات مألدؾوب ماظؼرآن ماظؽرؼم ,ذحمؿد ذسبد ذاخلاظؼ ذسضقؿة ,ذدار ذاحلدؼث ذـ ذاظؼاػرةذ
(د.ت).
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 درة ماظغواص ميف مأوػام ماخلواص ذ ,ذاحلرؼري ذ(ت :ذ596ػـ) ذ,تح :ذسرصات ذعطرجل ذ,ذ
عؤددةذاظؽتبذاظثؼاصقةذـذبريوتذ,ط,9ذذ9998ػـذ .ذ
 اظدُّرَرماظؾواععمسؾىمػؿعماهلواععمذرحمذيعماجلواعع,ذاظشـؼقطل(ت9229:ػـ)ذ,ذوضعذ
حقاذقف:ذحمؿدذبادؾذسققنذاظدقد,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,ط9ذ,ذ9999م.
 ددؿورماظعؾؿاءمجاعع ماظعؾوم ميف ماصطالحات ماظػـون,ذاظؼاضل ذسبد ذاظـيب ذاألمحد ذغؽريذ
(ت :ذق ذ93ػـ) ذ,سرَّب ذسباراتف ذاظػاردقة :ذحدـ ذػاغل ذصحصذ ,ذدار ذاظؽتب ذاظعؾؿقة ذـذ
بريوت,ذط9ذ,ذذ3000م .ذ
 دالظةماالطؿػاءميفماجلؿؾةماظؼرآغقةذ,ذدرادةذغؼدؼةذظؾؼقلذباحلذفذواظتؼدؼر,ذد.ذسؾلذسبدذ
اظػتّاح ذحمقل ذاظشؿري ,ذدؼقان ذاظقضػذاظشقعل ذـذادلرطز ذاظقرين ذظعؾقم ذاظؼرآن ذـذبغداد ذ,ذ
عطبعةذاظـؿاءذ,ط9ذ,ذ3090مذ.
 دؼوانمابنمدفلماألغدظلي ذ,ذدرادةذوزؼقؼ:ذؼدرىذسبدذاظغينذسبدذاهلل,ذدارذاظؽتبذ
اظعؾؿقةذـذبريوت,ذط2ذ,ذ3002م.
 دؼوان مأبي مدواد ماإلؼادي ,ذحؼؼف ذومجعف ذ :ذأغقار ذأمحد ذاظصاحلل ذ ,ذود .ذأمحد ذػاذؿذ
اظداعرائل,ذدارذاظعصؿاءذـذدعشؼذ,ذط9ذ,ذ3090مذ.
 دؼوانمأبيماظعؿاػقة,مدارذبريوتذظؾطباسةذواظـشرذـذبريوتذ,ذ9986م.
 دؼوانماألخطل,ذذرحفذوصـَّػذضقاصقفذوضدمذظف:ذعفديذحمؿدذغاصرذاظدؼـ,ذدارذاظؽتبذ
اظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذط3ذ9992,مذ.
 دؼوانماألسشىماظؽؾري,ذعقؿقنذبـذضقسذ,ذتحذ:د.ذحمؿدذحدنيذ(د.ت).
 دؼوانماعرئماظؼقس,تح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذط(,5د.ت).
 دؼوانمجرؼرمبشرحمحمؿدمبنماحلؾقب,ذتح:ذد.ذغعؿانذحمؿدذأعنيذرف,ذدارذادلعارفذـذ
اظؼاػرة,ذط2ذ,ذ(د.ت)ذ.
 دؼوان محلان مبن مثابت ,ذحؼؼف ذوسؾّؼ ذسؾقف :ذد .ذوظقد ذسرصات ,ذدار ذصادر ذـ ذبريوتذ
3006,مذ.
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 دؼوانمذيماظرعةمشقالنمبنمسؼؾةماظعدوي ذ(ت997:ػـ)ذ,ذذرحذأبلذغصرذاظباػؾلذرواؼةذ
ثعؾب ,ذحؼَّؼف ذوضدَّم ذظف ذوسؾَّؼ ذسؾقف :ذد .ذسبد ذاظؼُدوس ذأبق ذصاحل ,ذعؤددة ذاإلميان ذـذ
بريوت,ط9ذ,ذ9983مذ.
 دؼوانمذعرمحامتمبنمسؾدماهللماظطائيموأخؾاره,ذصـعةذحيقكذبـذعدركذاظطائل,ذرواؼةذ
ػشامذاظؽؾيب,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذسادلذدؾقؿانذمجال,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرة,ط3ذ,ذ
9990مذ.
 دؼوانماظشؿاخمبنمضرارماظذبقاغي,ذحؼؼفذوذرحف:ذصالحذاظدؼـذاهلادي,ذدارذادلعارفذـذ
اظؼاػرةذ,ذ(د.ت).
 دؼوانماظطػقلماظغـوي,مذرحذاألصؿعل,ذدارذصادرذـذبريوتذ,ط9ذ9997,م.
 دؼوانمسديمبنمزؼدماظعؾادي,ذحؼؼفذومجعف:ذحمؿدذجبارذادلعقبد,ذذرطةذدارذاجلؿفقرؼةذ
ـذبغداد9965,م.
 دؼوان مسؿر مبن مأبي مربقعة ,ذضدم ذظف ذووضع ذػقاعشف ذوصفاردف:د .ذصاؼز ذحمؿد ذ ,ذدارذ
اظؽتابذاظعربلذـذبريوتذ,ذط3ذ,ذ9996مذ.ذ
 دؼوان مطعب مبن مزػري ,ذصـعة ذاإلعام ذأبل ذدعقد ذاظعدؽري ,ذضدم ذظف ذووضع ذػقاعشفذ
وصفاردف:د.ذحـاذغاصرذ,ذدارذاظؽتابذاظعربلذـذبريوت,ط9ذ,ذ9992مذ.
 دؼوانماظـابغةماظذبقاغي,ذتح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ذط3ذ,ذ
(د.ت).
(ر)
 اظرَّدمسؾىماظـقاة,ذابـذعضاءذاظؼرريب(ت593:ػـ),ذتح:ذد.ذذقضلذضقػذ,ذدارذادلعارفذ
ـذاظؼاػرة,ذط3ذ,ذ9983مذ.ذ
 ردائل ماظشرؼف مادلرتضى م ,ماظشرؼػ ذادلرتضك ذ(ت226:ػـ) ,ذتح :ذاظدقد ذأمحدذ
احلدقين,ذعطبعةذاخلقامذـذضؿذ,ذط9ذ9290,ػـذ.
 رداظةماإلصصاحمبؾعضمعامجاءمعنماخلطإميفماإلؼضاح,ذابـذاظطراوةذاظـحقيذ(ت:ذ538ػـ)ذ
زؼقؼذد.ذحامتذصاحلذاظضاعـ,ذساملذاظؽتبذـذبريوتذ,ط3ذ9996,مذ.
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 رصفمادلؾاغيميفمذرحمحروفمادلعاغيذ,ذادلاظؼل(ت703:ػـ),ذتح:ذأمحدذحمؿدذاخلرّاط,ذ
عطبقساتذاجملؿعذاظعؾؿلذـذدعشؼذ(د.ت).
 اظرواؼة مواالدؿشفاد مباظؾغة ,ذدرادة ذظؼضاؼا ذاظرواؼة ذواالدتشفاد ذيف ذضقء ذسؾؿ ذاظؾغةذ
احلدؼث,د.ذحمؿدذسقدذ,ذساملذاظؽتبذــذاظؼاػرة,ذ9972م.
 روحمادلعاغيميف متػلري ماظؼرآن ماظعظقم مواظلؾع مادلـاغي ذ,ذاآلظقدل ذ(ت:ذ9370ػـ),تح:ذ
سؾلذسبدذاظباريذسطقةذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9295ذػـذ .ذ
 رؼاض ماظلاظؽني ميف مذرح مصققػة مدقد ماظلاجدؼن ذ( )ذ ,ذاظدقد ذسؾل ذخان ذادلدغلذ
اظشريازيذ(ت9930:ػـ)ذ,ذعؤددةذاظـشرذاإلدالعلذ,ذإؼرانذـذضؿذذ,ذط2ذ,ذ9295ػـ.ذ

(ز)
 اظزاػرميفمععاغيمطؾؿاتماظـاس ذ,ذأبقذبؽر ذبـذاألغباريذ(ت :ذ238ػـ) ذ,ذتحذ:ذد.ذحامتذ
صاحلذاظضاعـذذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9993مذ.
 اظزعنماظـقويميفماظؾغةماظعربقة,ذد.ذطؿالذرذقد,ذدارذساملذاظثؼاصةذــذاألردنذ3008,مذ.
 اظزعنمواظؾغة,ذد.ذعاظؽذادلطؾيب,ذاهلقأةذادلصرؼةذظؾؽتاب9986,م.
(س) م
 درمصـاسةماإلسراب,ذابـذجين,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذحدـذػـداوي,ذدارذاظؼؾؿذـذدعشؼذ
,ط,3ذ9992م.
 ذذاظلُّـة ذ ,ذأمحد ذبـ ذحـبؾ ذ(ت:ذ329ػـ) ذ,تح ذد.ذحمؿد ذدعقد ذدامل ذاظؼحطاغلذ ,ذدارذ
ابـذاظؼقِّؿذـذاظدعامذ,ط9ذ,ذ9206ذػـ .ذ
اظدِّجِدِتاغل ذ(ت:ذ375ػـ) ذ,تح:ذحمؿد ذحمقل ذاظدؼـ ذسبدذ
 دـن مأبي مداود ذ ,ذأبق ذداود ذ َ
احلؿقدذ,ذادلؽتبةذاظعصرؼةذـذبريوت,ذ(د.ت) .ذ
 اظلـنماظؽربى,ذاظـدائلذ(ت:ذ202ػـ),تح:ذحدـذسبدذادلـعؿذذؾيبذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذ
بريوتذ,ط9ذ,ذ3009ذم.
 دقؾوؼهمإعامماظـقاةم,مسؾلذاظـجديذغاصػ,ذساملذاظؽتبذـذاظؼاػرة,ط,3ذ9979م .ذ
 دقؾوؼهمواظضرورةماظشعرؼة,ذد.ذإبراػقؿذحدـذإبراػقؿذ,ذط9ذ,ذ9982مذ.
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 دِقَر مأسالم ماظـُّؾَالء ذ ,ذاظذػيب,تح :ذجمؿقسة ذعـ ذاحملؼؼني ذبإذراف ذاظشقخ ذذعقبذ
األرغاؤوطذ,عؤددةذاظرداظةذ,ط2ذ,ذ9985ذم.
ذ
ذ
ذ
(ش) م
 اظشاػد موأُصول ماظـقو ميف مطؿاب مدقؾوؼه ,ذد .ذخدجية ذاحلدؼثل ذ ,ذعطبقسات ذجاععةذ
اظؽقؼت9972,مذ.
 ذذا ماظعرفميفمصنماظصرف,ذأمحدذاحلؿالوي(ت9259:ػـ),ذتح:ذغصرذاهللذسبدذاظرمحـذ
غصرذاهللذ,ذعؽتبةذاظرذدذـذاظرؼاض(,د.ت)ذ .ذ
 ذرحمابنمسؼقلمسؾى مأظػقةمابن معاظك ذ ,ذابـ ذسؼقؾ ذ(ت769:ػـ)ذ,ذتح:ذحمؿدذحمقلذ
اظدؼـذسبدذاحلؿقد,ذدارذاظرتاثذـذاظؼاػرةذ,ط30ذ,ذ9980م.
 ذرحمابنماظـازممسؾىمأظػقةمابنمعاظكذ,ذبدرذاظدؼـذبـذعاظؽذ(ت:ذ686ذػـ),تح:ذذحمؿدذ
بادؾذسققنذاظدقدذ,دارذاظؽتبذاظعؾؿقةذ,ط9ذ,ذ3000ذمذ .ذ
 ذرح ماألُمشوغي مسؾى مأظػقة مابن معاظك ,ذاألمشقغل ذ(ت900:ػـ) ,ذدار ذاظؽتب ذاظعؾؿقة ذـذ
بريوت,ط9ذ,ذ9998م.ذ
 ذذرح مأُصول ماسؿؼاد مأػل ماظلـة مواجلؿاسة ذ ,ذأبق ذاظؼادؿ ذاظالظؽائل ذ(ت :ذ298ػـ),ذذذذذذذذذذ
زؼقؼ:ذأمحدذبـذدعدذبـذمحدانذاظغاعديذ,ذدارذرقبةذـذاظدعقدؼةذ,ط8ذ,ذ3002م .ذ
 ذرحمتلفقل ذاظػوائد ذ,ذابـذعاظؽذ(ت673:ػـ)ذ,ذتحذ:ذد.ذسبدذاظرمحـذاظدقدذ,ذود.ذ
حمؿدذبدويذادلختقنذ,ذدارذػجرذـذاظؼاػرةذ,ذط9ذ,ذ9990م
 ذرح ماظؿلفقل(اظؼلم ماظـقوي) ,ذادلرادي ,ذزؼقؼ ذودرادة :ذحمؿد ذسبد ذاظـيب ذأمحد,ذ
عؽتبةذاإلميانذــذادلـصقرةذ,ط,9ذ3006مذ.
 ذرحماظؿلفقلمادللؿّىم(متفقدماظؼواسدمبشرحمتلفقلماظػوائد),غازرذاجلقشذ(ت:ذ778ذ
ػـ) ذ,درادة ذوزؼقؼ :ذد .ذسؾل ذحمؿد ذصاخر ذوآخرؼـَ ,ذدار ذاظدالم ذـــ ذاظؼاػرة ذ,ط9ذ
9238,ذػـذ.
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ذرحماظؿصرؼحمسؾىماظؿوضقح ذ,ذخاظدذاألَزػريذ(ت905:ػـ)ذ,ذتحذ:ذحمؿدذبادؾذسققنذ

اظدقدذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ3000مذ.
 ذرحمذيلماظزجاجي,ذابـذخروف(ت609:ػـ)ذ,ذزؼقؼذودرادةذعـذاألولذحتكذغفاؼةذ
بابذادلخاربة,ذد.ذدؾقىذحمؿدذسؿر,ذجاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعةذ,ذ9299ػـذ.
 ذرحمذيلماظزجاجي ذ(اظشرحذاظؽبري)ذ,ذابـذسصػقرذ(ت669:ػـ)ذ,ذتح:د.ذصاحبذأبقذ
جـاح,ذوزارةذاألوضافذاظعراضقةذ,ذ9980ذمذ.
 ذرح ماظدعاعقين مسؾى معغين ماظؾؾقب ذ ,ذاظدعاعقين ذ ,ذصحّحف ذوسؾّؼ ذسؾقف :ذأمحد ذسزوذ
سـاؼة,ذعؤددةذاظتارؼخذاظعربلذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ3007مذ.
 ذرح مدؼوان ماظػرزدق ,ذضبط ذععاغقف ذوذروحف ذوأطؿؾفا :ذإؼؾقا ذاحلاوي ,ذدار ذاظؽتابذ
اظؾبـاغلذـذبريوتذ,ذط,9ذ9982م.
 ذرح ماظرضي مسؾى ماظؽاصقة ذ ,ذاظرضل ذاالدرتابادي ذ(ت686:ػـ) ذ ,ذتصحقح ذوتعؾقؼ ذ:ذ
ؼقدػذحدـذسؿرذ,ذعـشقراتذجاععةذبـغازيذ,ذط3ذ,ذ9996مذ.
 ذرح مذاصقة مابن ماحلاجب ذ ,ذاظرضل ذاالدرتابادي ,ذتح :ذحمؿد ذغقر ذاحلدـ ,ذوحمؿدذ
اظزصزاف,ذوحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقد,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذ9983م.
 ذرح مذذور ماظذػبميفمععرصة مطالم ماظعرب ,ذابـذػشام,ذتح:ذسبد ذاظغين ذاظدضرذ ,ذاظشرطةذ
ادلتحدةذظؾتقزؼعذـذدقرؼا,ذ(د.ت)ذ.
 ذرحمذذورماظذػبميفمععرصةمطالمماظعربذ,ذحمؿدذسبدذادلـعؿذاجلقجريذ(ت889:ػـ)ذ,ذ
درادةذوزؼقؼ:ذغقّافذاحلارثلذ,ذسؿادةذاظبحثذاظعؾؿلذـذاجلاععةذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ
,ذط9ذ,ذ3002م.
 ذرحمذواػدماإلؼضاحمألبيمسؾيماظػاردي ذ,ذابـذبري(ت583:ػـ)ذ,ذتؼدؼؿذوزؼقؼ:ذد.ذ
سقد ذعصطػك ذدروؼش ,ذعراجعة :ذحمؿد ذعفدي ذسالم ذ ,ذاهلقأة ذاظعاعة ذظشؤون ذادلطابعذ
األعريؼةذـذاظؼاػرةذ9985,مذ.
 ذرحمذواػدمادلغين ذ,ذاظدققرلذ,ذوضػذسؾكذربعفذوسؾؼذحقاذقف:أمحدذزاصرذطقجان,ذ
ُذؼِّؾ ذبتصحقحات ذوتعؾقؼات ذاظشقخ ذحمؿد ذاظشـؼقطل ,ذجلـة ذإحقاء ذاظرتاث ذاظعربلذ
(,د.ت).
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 ذرحمسؿدةماحلاصظموسدةماظالصظ ذ,ذابـذعاظؽ,ذتح:ذسدغانذسبدذاظرمحـذاظدوريذ,ذعطبعةذ
اظعاغلذـذبغداد,ذ9977مذ.
 ذرح ماظؼصائد ماظلؾع ماظطوال ماجلاػؾقات ,ذابـ ذاألغباري :ذتح :ذسبد ذاظدالم ذحمؿد ذدارذ
ادلعارفذـذاظؼاػرة,ط5ذ(د.ت)ذ.
 ذرحمضطرماظـدىموبلماظصدىذ.ذابـذػشامذ,تحذحمؿدذحمقكذاظدؼـذسبدذاحلؿقدذ,ذاظؼاػرةذ
,ط99ذ9282,ػـ ذ
 ذرح ماظؽاصقة ماظشاصقة ,ذابـ ذعاظؽ ذ,تح :ذسبد ذادلـعؿ ذأمحد ذػرؼدي ,ذجاععة ذأم ذاظؼرى ذـذذ
عؽةذادلؽرعة,ط9ذ(,د.ت)ذ.
 ذرح مطؿاب ماحلدود ميف ماظـقو ذ,اظػاطفل(ت973:ػـ) ,ذتح:د .ذادلتقظل ذرعضان ذأمحدذ
اظدعريي,ذعؽتبةذوػبةذـذاظؼاػرة,ذط3ذ,ذ9992م.
 ذرحمطؿابمدقؾوؼهذ,ذاظدريايفذ,تح:ذأمحدذحدـذعفدظل,ذسؾلذدقدذسؾلذ,ذدارذاظؽتبذ
اظعؾؿقة,ذبريوتذـذظبـانذ,ط9ذ,ذ3008ذمذ .ذ
 ذرحماظؾؿقةماظؾدرؼةميفمسؾمماظؾغةماظعربقةمالبنمػشامذ,ذد.ذػاديذغفرذ,ذدارذاظقازوريذ
ـذاألردن,ذ(د.ت)ذ.
 ذرحماظؾؿع,ذاظباضقظلذ,ذزؼقؼذودرادة:ذد.ذإبراػقؿذبـذحمؿدذأبقذسباةذ,ذجاععةذاإلعامذ
حمؿدذبـذدعقدذاإلدالعقةذـذاظرؼاض9990,مذ.ذ
 ذذرحمادلػصَّلذذ,ذابـذؼعقشذ(ت622:ػـ),ذإدارةذاظطباسةذادلـريؼةذـذعصر,ذ(د.ت).
 ذرح مادلؼدعة ماحمللؾة ذ,ابـ ذبابشاذ ذ(ت :ذ 269ذػـ),تح :ذخاظد ذسبد ذاظؽرؼؿ ,ذادلطبعةذ
اظعصرؼةذ–ذاظؽقؼتذ,ط9ذ,ذ9977ذمذ .ذ
 ذرحمغفجماظؾالشةذ,ذابـذأبلذاحلدؼدذ(ت656:ػـ),ذتح:ذحمؿدذأبقذاظػضؾذإبراػقؿ,ذدارذ
اجلقؾذـذبريوت,ذط,9ذ9987م.
 ذرحمغفجماظؾالشة ذ,ذاظدقدذسباسذادلقدقيذ,ذدارذاظردقلذاألطرمذ,ذدارذاحملجةذاظبقضاءذ
ـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9298ػـذ.ذ
 ذرحمغفجماظؾالشةذ,ذعقثؿذاظبحراغل(ت689:ػـ),ذط3ذ9202,ذػـذ.
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 ذرحمغفجماظؾالشةمادلؼؿطفمعنمحبارماألغوارمظؾؿفؾليذ,سؾلذأغصارؼانذ,ذعؤددةذاظـشرذ
اإلدالعلذـذرفرانذ,ذط9ذ,ذ9208ػـذ.
 ذعرمأبيمحقةماظـؿريي ذ,ذحؼؼفذومجعف:ذد.حيقكذاجلبقري,ذعـشقراتذوزارةذاظثؼاصةذ
واإلرذادذاظؼقعلذـذدعشؼذ,ذ9975م.
 ذعر مسؾد ماهلل مبن ماظزبري ماألددي ,ذمجع ذوزؼقؼ :ذد .ذحيقك ذاجلبقري ,ذدار ذاحلرؼةذ
ظؾطباسةذـذبغدادذ9972,مذ.
 ذعرماظػـدماظزعاغي ذ,ذد.حامتذصاحلذاظضاعـ,ذصرزهذعـذجمؾةذاجملؿعذاظعؾؿلذاظعراضل,ذ
اجلزءذاظرابع,ذاظعددذاظدابعذواظثالثقن,ذربقعذاألولذ9207ػـذ,ذطاغقنذاألول9986م.
 ذعرمغصقبمبنمرباح,ممجعذوتؼدؼؿ:د.ذداوُدذدؾقم,ذعطبعةذاإلرذادذـذبغداد,ذ9969م.
 ذعر ماظـعؿان مبن مبشري ماألغصاري ,ذحؼؼف ذوضدم ذظف :ذد .ذحيقك ذاجلبقري ,ذدار ذاظؼؾؿ ذـذ
اظؽقؼتذ,ط,3ذ9985م.
 اظشعرمواظشعراء,ذابـذضتقبةذ,دارذاحلدؼثذـذاظؼاػرةذ,ذ9232ذػـذ .ذ
 ذػاءماظعؾقل ميفمإؼضاحماظؿلفقل,ذاظدؾدقؾل(ت770:ػـ)ذ,ذدرادةذوزؼقؼ:د.ذاظشرؼػذ
سبدذاهللذسؾلذاحلدقين,ادلؽتبةذاظػقصؾقةذـذاظدعقدؼة,ذط9ذ,ذ9986م
 ذواػدماظؿوضقحمواظؿصققحمدلشؽالتماجلاععماظصققح,ذابـذعاظؽ,ذتح:د.ذرفذحمدـ,ذ
عؽتبةذابـذتقؿقة,ط,9ذ9292ػـ.
 ذواػد ماظشعر ميف مطؿاب مدقؾوؼه ,ذد.خاظد ذسبد ذاظؽرؼؿ ذمجعة ,ذعطبعة ذاظدار ذاظشرضقة ذـذ
عصر,ط,3ذ9989مذ.
 اظشواػد مواالدؿشفاد ميف ماظـقو ,ذسبد ذاجلبار ذسؾقان ذاظـاؼؾة ,ذعطبعة ذاظزػراء ذـ ذبغداد,ذ
ط,9ذ9976م.
ذ
(ص)
 اظصاحيبميفمصؼهماظؾغةماظعربقةمودـنماظعربميفمطالعفا ذ,ذابـذصارسذ(ت295:ػـ)ذ,ذ
ذرحذوزؼقؼذ:ذاظدقدذأمحدذصؼرذ,ذاظدعقدؼةذـذعؽةذادلؽرعة,ذ(د.ت).
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 اظصقاحمتاجماظؾغةموصقاحماظعربقة ذ,ذإمساسقؾذبـذمحادذاجلقػريذ(ت292:ػـ)ذ,ذتحذ
:ذأمحدذسبدذاظغػقرذسطارذ,ذدارذاظعؾؿذظؾؿالؼنيذـذبريوتذ,ذط2ذ,ذ9990مذ.
 اظصققػة ماظلفّادؼة ,ذاإلعام ذسؾل ذبـ ذاحلدني ذاظدجاد(()ت95:ػـ) ذ,دصرت ذغشرذ
اهلاديذـذضؿذ,ط9ذ9298,ػـذ.
 اظصػوةماظصػقةميفمذرحماظدرةماألظػقة,ذاظـقؾل(عـذسؾؿاءذاظؼرنذاظدابعذاهلجري),ذتح:ذد.ذ
حمدـذبـذداملذاظعؿريي,ذجاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعة,ذ9230ػـذ.
مم(ض)

م

 ضرار ماظشعر ذ ,ذابـ ذسصػقر ,ذتح :ذاظدقد ذإبراػقؿ ذحمؿد ,ذدار ذاألغدظس ذـ ذبريوت,ط,9ذ
9980م.
 اظضرائر موعا مؼلوغ مظؾشاسر مدون ماظـاثر ذ ,ذحمؿقد ذذؽري ذاآلظقدل(ت9223:ػـ),ذ
ذرحف:ذحمؿدذبفجةذاألثري,ذادلؽتبةذاظعربقةذـذبغدادذ,ذ(د.ت)ذ.
 اظضرورةماظشعرؼةمدرادةمأدؾوبقة,ذاظدقدذإبراػقؿذحمؿدذ,ذدارذاألغدظسذــذبريوتذ,ذ
ط2ذ,ذ9982مذ.
 اظضرورةماظشعرؼةموعػفوعفامظدىماظـقوؼني مدرادة مسؾى مأظػقة مبن معاظك ,ذإبراػقؿ ذبـذ
صاحل ذاحلـدود ذ ,ذاجلاععة ذاإلدالعقة ذبادلدؼـة ذادلـقرة ذ ,ذاظدـة ذاظثاظثة ذواظثالثقن ,ذاظعددذ
احلاديذسشرذبعدذادلائة,ذذ3009مذ.
 ضقاء ماظلاظك مإدي مأوضح مادللاظك ذ ,ذحمؿد ذسبد ذاظعزؼز ذاظـجار ذ ,ذعؤددة ذاظرداظة ذ,ط,9ذ
3009مذ.

(ط)
 رؾؼاتمصقولماظشعراء,ذابـذدؾّامذ(ت323:ػـ),تح:ذحمؿقدذحمؿدذذاطر,ذدارذادلدغلذـذ
جدةذ(د.ت).
 اظطؾؼاتماظؽربىذ,ذابـذدعدذ(ت320:ػـ)ذ,ذتحذ:ذحمؿدذسبدذاظؼادرذسطاذ,ذدارذاظؽتبذ
اظعؾؿقةذـــذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9990م.
(ز)
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 زاػرةماحلذفميفماظدرسماظؾغوي,ذذراػرذدؾقؿانذمحقدة,ذاظدارذاجلاععقةذــذاإلدؽـدرؼةذ
9998,م.
(ع)
 سؾلماظـقو ذ,ذابـذاظقراق(ت289:ػـ)ذ,ذتح:ذحمؿقدذجادؿذاظدروؼش,ذعؽتبةذاظرذدذـذ
اظرؼاض,ط9ذ,ذ9999م.
(غ)


شاؼة مادلرام ميف مسؾم ماظؽالم ,ذاآلعدي(ت629:ػـ) ,ذتح :ذحدـ ذحمؿقد ذسبد ذاظؾطقػ,ذ

اجملؾسذاألسؾكذظؾشؤونذاإلدالعقةذـذاظؼاػرة(,د.ت).
 شرائب ماظؼرآن مورشائب ماظػرضان ذ ,ذاظـقدابقري ذ(ت :ذ850ػـ) ذ,تح :ذاظشقخ ذزطرؼاذذ
سؿرياتذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذــذبريوتذ,ط9ذ,ذ9296ذػـذ .ذ
 شرؼبمغفج ماظؾالشة ذ ,ذأدبابف ذ ,ذأغقاسفذ ,ذتقثقؼ ذغدبتف ذ ,ذدرادتفذ,ذد .ذسبد ذاظؽرؼؿذ
حدنيذاظدعداويذ,ذاظعتبةذاظعؾقؼةذادلؼددةذـــذاظـجػذاألذرفذ3099,مذ.
ذ
(ف) م
 صؿحماظؼدؼرماجلاععمبنمصـَّيماظرواؼةمواظدراؼةمعنمسؾمماظؿػلري,ذاظشقطاغلذ(ت9350:ػـ)ذ
,ذساملذاظؽتبذـــذبريوت,ذ(د.ت).
 صصول ميف مصؼه ماظعربقة ,ذد .ذرعضان ذسبد ذاظتقاب ,ذعؽتبة ذاخلارل ذـ ذاظؼاػرة ,ذط 6ذ,ذ
9999م.
 اظػصول مادلكؿارة ,ذاظشقخ ذادلػقدذ(ت 292:ذػــ),تح:ذاظدقد ذغقر ذاظدؼـ ذجعػرؼان ,ذواظشقخذ
ؼعؼقبذاجلعػري,ذاظشقخذحمدـذاألمحدي,ذدارذادلػقدذـذذبريوت,ذط3ذ,ذ9992م.
 صؼهماظؾغةمودرماظعربقة ذ,ذأبقذعـصقرذاظثعاظيب(ت:ذ239ػـ) :ذتحذ:ذعصطػكذاظدؼاذ,ذ
وإبراػقؿذاإلبقاريذ,ذوسبدذاحلػقظذذؾيبذ,ذعطبعةذعصطػكذاظبابلذاحلؾيبذـذعصرذ,ذط9ذ
9928,مذ.
 اظػفردت,ذابـذاظـدؼؿ(ت228:ػـ),ذتحذ:ذإبراػقؿذرعضان,ذدارذادلعرصةذـذبريوتذ,ط3ذ,ذ
9997م.
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 يفمأصولماظـقوذ,ذدعقدذاألصغاغل,ذادلؽتبذاإلدالعلذـذبريوتذ9987,م.
 يفمزاللمغفجماظؾالشةمحماوظةمظػفممجدؼد ذ,ذحمؿدذجقادذعغـقة,ذدارذاظعؾؿذظؾؿالؼنيذـذ
بريوتذذ,ذط2ذ9200,ػـذ.
 يفمظغةماظشعر,ذد.ذإبراػقؿذاظداعرائل,ذدارذاظػؽرذـذسؿان,ذ(د.ت).
 يفماظـقوماظعربيمغؼدموتوجقه,ذد.ذعفديذادلخزوعل,ذدارذاظرائدذاظعربلذـذبريوت,ط3ذ
9986,م.
(ق)
 اظؼاسدةماظـقوؼةمدرادةمغؼدؼةمحتؾقؾقة,ذد.ذأمحدذسبدذاظعظقؿذسبدذاظغين,ذدارذاظثؼاصةذـذ
اظؼاػرةذ9990,م.
 ضاعوسماظرجالم ,اظشقخذحمؿدذتؼلذاظتُّدتُري,ذتح:ذعؤددةذاظـشرذاإلدالعل,ذضؿ,ذط,2ذ
9235ػـ.
 اظؼاعوس ماحملقط ذ ,ذاظػريوزآبادي ذ(ت :ذ897ػـ),زؼقؼ :ذعؽتب ذزؼقؼ ذاظرتاث ذيفذ
عؤددة ذاظرداظة ذبإذراف :ذحمؿد ذغعقؿ ذاظعرضدُقدل ,ذعؤددة ذاظرداظة ذـ ذبريوت ,ذط,8ذ
3005ذمذ .ذ
 اظؼرآن ماظؽرؼم موأثره ميف ماظدرادات ماظـقوؼة ,ذد .ذسبد ذاظعال ذدامل ذعؽرم ,ذعؤددة ذسؾلذ
جراحذاظصباحذـذاظؽقؼتذ,ذط3ذ,ذ9978مذ.
 اظؼواسد ماظػؼفقة موتطؾقؼاتفا ميف مادلذاػب ماألربعة ذ ,ذد .ذحمؿد ذعصطػك ذاظزحقؾل ,ذدارذ
اظػؽرذـذدعشؼذ,ط9ذ,ذ3006ذمذ.
(ك)
 اظؽايف ذ,اظشقخذاظؽُؾقينذ(ت239:ػـ)ذ,ذصححفذوسؾَّؼذسؾقفذ:سؾلذأطربذاظغػاريذ,ذدارذ
اظؽتبذاإلدالعقةذـــذرفرانذ,ذط2ذ,ذ9288ػـذ.
 ذاظؽاعل ميف ماظؾغة مواألدب ,ذادلربد ذ(ت :ذ385ػـ),تح :ذحمؿد ذأبق ذاظػضؾ ذإبراػقؿ ,ذدارذ
اظػؽرذاظعربلذـذاظؼاػرةذ,ذط2ذ,ذ9997ذمذ .ذ
 اظؽؿاب ذ ,ذطتاب ذدقبقؼف ذ ,ذدقبقؼف ذ(ت980:ػـ) ذتح ذ :ذسبد ذاظدالم ذػارون ذ ,ذعؽتبةذ
اخلارلذـــذاظؼاػرةذ,ذط2ذ,ذ9988مذ.
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 طؿابماألزػقةميفمسؾمماحلروف ذ,سؾلذبـذحمؿدذاظـحقيذاهلروي(ت:ذدمقذ295ػـ)ذ,ذ
تح:ذسبدذادلعنيذادلؾقحل,ذعطبقساتذجمؿعذاظؾغةذاظعربقةذبدعشؼذ9992,مذ.
 طؿابمأدرارماظعربقة ذ,ذأبقذاظربطاتذاألغباري(ت577:ػـ),ذتح:ذحمؿدذبفجةذاظبقطارذ
,عطبقساتذاجملؿعذاظعؾؿلذـذدعشؼ,ذ(د.ت).
 طؿاب مإدػار ماظػصقح ,ذحمؿد ذبـ ذسؾل ذبـ ذحمؿد ,ذأبق ذدفؾ ذاهلروي ذ(ت :ذ222ػـ),ذ
درادةذوزؼقؼ:د.ذأمحدذبـذدعقدذبـذحمؿدذضشاش ذ,ذاجلاععةذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ,ذ
9230ػـذ.
 طؿابمأعاظيمابنماحلاجب,ذابـذاحلاجب,ذدرادةذوزؼقؼ:ذصخرذصاحلذدؾقؿانذضدارة,ذ
دارذاجلقؾذـذبريوتذ(,د.ت).
 طؿاب ماإلؼضاح ذ ,ذأبق ذسؾل ذاظػاردل ذ ,ذزؼقؼ ذودرادة ذ:د .ذطازؿ ذحبر ذادلرجان ,ذساملذ
اظؽتبذـذبريوت,ذط3ذ,ذ9996مذ.


طؿاب ماظؿعرؼػات ذ ,ذاظشرؼػ ذاجلرجاغل(ت :ذ896ػـ) ,ذضبطف ذوصححف ذمجاسة ذعـذ

اظعؾؿاءذبإذرافذاظـاذر,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوت,ط,9ذ9982م.


طؿاب ماظؿؽؿؾة ذ ,ذأبق ذسؾلذاظػاردل,ذزؼقؼ ذودرادة ذ :ذد .ذطازؿ ذحبر ذادلرجان ذ,ذساملذ

اظؽتبذـذبريوتذ,ذط3ذ,ذ9999مذ.
 طؿابماجلؿلميفماظـقوذ,اخلؾقؾذاظػراػقدي,ذتح:د.ذصخرذاظدؼـذضباوة,ذعؤددةذاظرداظةذـذ
بريوت,ط,5ذ9995م,ذوضدذصُححتذغدبتفذإىلذاحلدـذأمحدذبـذذؼريذاظـحقي(297:ػـ)ذ
وغُشِرذبعـقان(احملؾكذ,ذوجقهذاظـصب),تح:ذد.ذصائزذصارس.
 طؿاب ماجلؿل ميف ماظـقو ,ذاظزجاجل ,ذتح :ذد .ذسؾل ذتقصقؼ ذاحلؿد ,ذعؤددة ذاظرداظة ذـذ
بريوتذ,ذط,9ذ9982مذ.
 طؿابماحلؾلميفمإصالحماخلؾلمعنمطؿابماجلؿل,ذاظبطؾققدل(ت539:ػـ)ذ,ذتح:ذدعقدذ
سبدذاظؽرؼؿذدعقدي,ذ(د.عط)ذ(د.ت)ذ.
 طؿابماحلقوان,ذاجلاحظذ,ذزؼقؼذوذرح:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعطبعةذعصطػكذاظبابلذ
احلؾيبذواوالدهذــذعصرذ,ط3ذ,ذ9965مذ.
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 طؿابمدالئلماإلسفاز,ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغل,ذضرأهذوسؾّؼذسؾقف:ذأبقذصفرذحمؿقدذحمؿدذ
ذاطرذ,عؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ط5ذ3002,مذ.
 طؿابماظلؾعةميفماظؼراءات ذ,ذابـذجماػدذ(ت232:ػـ)ذ,ذتحذ:د.ذذقضلذضقػذ,ذدارذ
ادلعارفذـــذاظؼاػرةذ,ذط3ذذ,ذ9200ػـذ.
 طؿابمذرحمأذعارماهلُذظقني,ذصـعةذأبلذدعقدذاظدؽري,ذرواؼةذأبلذاحلدـذاظـحقيذسـذ
أبلذبؽر ذاحلؾقاغل ذسـذاظدؽري ,ذتح :ذسبدذاظدتار ذأمحد ذصراج ,ذعراجعة:حمؿقدذحمؿدذ
ذاطر,ذعطبعةذادلدغلذـذاظؼاػرةذ(,د.ت)ذ.
 طؿاب ماظشعر مأو مذرح ماألبقات مادلشؽؾةِ ماإلسراب ,ذأبق ذسؾل ذاظػاردل ,ذزؼقؼ ذوذرح:ذ
حمؿقدذحمؿدذاظطـاحل,ذعؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ط9ذ,ذ9988م.
 طؿاب ماظعني ذ ,ذاخلؾقؾ ذاظػراػقدي ذ(ت975:ػـ) ذ ,ذتح ذ:د .ذعفدي ذادلخزوعل ذ ,ذود.ذ
إبراػقؿذاظداعرائلذ,ذوزارةذاظثؼاصةذواإلسالمذذـــذدارذاظرذقدذـــذبغداد,ذ9980م.
 اظؽؿابمادلصـفميفماألحادؼثمواآلثار,ذأبقذبؽرذبـذأبلذذقبة,ذ(ت:ذ325ػـ),تح:ذطؿالذ
ؼقدػذاحلقتذ,ذعؽتبةذاظرذدذـذاظرؼاضذ,ط,9ذذ9209ذػـذ .ذ
 طؿاب مادلطاظع ماظلعقدةميف مذرح ماظػرؼدة ميف ماظـقو مواظصرفمواخلط,ذاظدققرل,ذتح:د.ذ
غبفانذؼادنيذحدنيذ,ذاجلاععةذادلدتـصرؼةذ9977,مذ.
 طؿابمععاغيماحلروف,ذاظرعاغل ذ(ت282:ػـ),ذتح:ذسبدذاظػتاحذامساسقؾذذؾيب,ذدارذ
اظشروقذـذاظدعقدؼةذ,ط,3ذ9989مذ.
 طؿابمادلؼؿصدميفمذرحماإلؼضاح ذ,ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغلذ ,ذزؼقؼذ:ذاظدطتقرذطازؿذحبرذ
ادلرجانذ,ذدارذاظرذقدذـذبغدادذ,ذ9983مذ .ذ
 اظؽشافمسنمحؼائقمشواعضماظؿـزؼل,ذاظزخمشري,ذدارذاظؽتابذاظعربلذـذبريوتذ,ط2ذ,ذ
9207ذػـذ .ذ
 طشف مادلشؽل ميف ماظـقو ,ذاحلقدرة ذاظقؿين ذ(ت593:ػـ) ذ,تح :ذد .ذػاديذسطقة ذعطر ذ,ذ
عطبعةذاإلرذادذـذبغدادذ9982,مذ.
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 ذاظؽشفمواظؾقانمسنمتػلريماظؼرآنذ,ذاظثعؾيبذ(ت237:ػـ)ذ,ذتحذ:ذاإلعامذأبلذحمؿدذبـذ
ساذقر ذ ,ذعراجعة ذوتدضقؼ ذ :ذاألدتاذ ذغصري ذاظداسدي ذ ,ذدار ذإحقاء ذاظرتاث ذاظعربل ذـــذ
بريوتذ,ذط9ذ,ذ3003مذ.
 اظؽؾقاتمععفمميفمادلصطؾقاتمواظػروقماظؾغوؼة,ذاظؽػقي,ذ(ت:ذ9092ػـ),ذتح:ذسدغانذ
دروؼشذ-ذحمؿدذادلصريذ,ذعؤددةذاظرداظةذـذبريوت,ذ(د.ت)ذ .ذ
 طـاذةماظـوادرم(اظؼلمماألول) ذ,ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذعؽتبةذاخلارلذـــذاظؼاػرةذ,ذط9ذ
,ذ9985مذ.
 طـزماظعؿالميف مدـن ماألضوال مواألصعال,ذادلتؼل ذاهلـدي ذ(ت:ذ975ػـ),تح:ذبؽري ذحقاغلذ
ذصػقةذاظدؼاذ,ذعؤددةذاظرداظةذ,ذط5ذ,ذ9989م.(ل)
 اظالعات,ذاظزجاجل,ذتح:ذعازنذادلبارك,ذدارذاظػؽرذـذدعشؼذط3ذ,ذذ9985مذ .ذ
 اظؾؾابميفمسؾلماظؾـاءمواإلسراب ذ,ذاظعؽربي ذ,ذتح:ذد.ذسبد ذاإلظف ذاظـبفانذ,دار ذاظػؽر ذ ذـذ
دعشؼذ,ط9ذ,ذ9995مذ.
 اظؾُّؾابميفمسؾومماظؽؿاب ذ,ذابـذسادلذاظدعشؼلذ(ت775:ػـ),ذتحذ:اظشقخذسادلذأمحدذ
سبد ذادلقجقد ذ ,ذواظشقخ ذسؾل ذحمؿد ذععقض ذ ,ذدار ذاظؽتب ذاظعؾؿقة ذـ ذبريوت ذ ,ذط 9ذ,ذ
9998مذذ.


ظلانماظعربذ,ذابـذعـظقرذ(ت799:ػـ)ذ,ذدارذصادرذـــذبريوتذذ,ذط2ذ,ذ9292ػـ.

 اظؾغةمبنيمادلعقارؼةمواظوصػقة,ذد.ذمتامذحدانذ,ذساملذاظؽتبذـذاظؼاػرة,ط2ذ,ذ3009م.
 ظغةماظشعرمدرادةميفماظضرورةماظشعرؼة,ذد.ذحمؿدذمحادةذسبدذاظؾطقػ,ذدارذاظشروقذــذ
اظؼاػرة,ذط9ذ,ذ9996م.
 ظغة ماظشعر ماظعراضي مادلعاصر ذ ,ذسؿران ذخؾقؾ ذاظؽبقدل ,ذوطاظة ذادلطبقسات ذـ ذاظؽقؼتذ
9983,م.
 اظؾغةماظعربقةمععـاػاموعؾـاػاذ,ذد.ذمتّامذحدّانذ,ذساملذاظؽتبذ,ذط5ذ,ذ3006مذ.
 اظؾؿقةميفمذرحمادلؾقةذ,ابـذذاظصائغذ(ت:ذ730ػـ)ذ,تح:ذإبراػقؿذبـذداملذاظصاسديذ,ذ
اجلاععةذاإلدالعقةذـذاظدعقدؼةذ,ذط9ذ3002,مذ .ذ
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 دلع ماألدظة ميف مأصول ماظـقو ,ذأبق ذاظربطات ذاألغباري ,ذضدم ذظف ذوسُين ذبتحؼقؼف :ذدعقدذ
األصغاغل,ذعطبعةذاجلاععةذاظدقرؼة,ذ9975م.
 اظؾُّؿَعميف ماظعربقة ذ,ذابـ ذجين ذ,ذتح ذ:ذصائزذصارس ذ ,ذدارذاظؽتبذاظثؼاصقةذـذاظؽقؼت,ذ
(د.ت)ذ.
 ظقسميفمطالمماظعرب ذ,ذابـذخاظقؼف,ذتحذ:ذأمحدذسبدذاظغػقرذسطارذ,ذعؽتبةذعؽةذادلؽرعةذذ
,ذط3ذ,ذ9979م.
(م) م
 عا مجيوز مظؾشاسر ميف ماظضرورة ذ ,ذاظؼزاز ذاظؼريواغل(ت293:ػـ) ,ذحؼّؼف ذوضدَّم ذظف ذووضعذ
صفاردف :ذد .ذرعضان ذسبد ذاظتقاب ,ذود .ذصالح ذاظدؼـ ذاهلادي ,ذدار ذاظعروبة ذـ ذاظؽقؼت,ذ
(د.ت).ذ
 عامحيؿؿلماظشعرمعنماظضرورة ذ,ذاظدريايفذ,زؼقؼذوتعؾقؼ:ذد.ذسقضذبـذمحدذاظؼقزي,ذ
جاععةذادلؾؽذدعقدذـذاظرؼاضذ,ط,3ذ9999مذ.
 جمؿعماألعـال ذ,ذادلقداغلذ(ت598:ػـ)ذ,ذتحذ:ذحمؿدذحمقلذاظدؼـذسبدذاحلؿقدذ,ذدارذ
ادلعرصةذـذبريوت,ذ(د.ت).
 جمؿعماظؾقانميفمتػلريماظؼرآن ذ,ذاظشقخذاظطربدلذ(ت528:ػـ),ذحؼّؼفذوسؾّؼذسؾقفذ:ذ
جلـةذعـذاظعؾؿاءذواحملؼؼنيذ,ذعؤددةذاألسؾؿلذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9995مذ.
 جمؿوسةمأذعارماظعربموػومعشؿؿلمسؾىمدؼوانمرؤبةمبنماظعفاج,ذوسؾكذأبقاتذعػردةذ
عـدقبةذإظقف,ذاستـكذبتصحقحفذوترتقبف:ذوظقؿذبـذاظقردذاظربودل,ذدارذضتقبةذـذاظؽقؼتذ
(,د.ت).
 احملادن,ذأمحدذبـذحمؿد ذاظربضل(ت372:ػـ),تح:ذاظدقدذجاللذاظدؼـذاحلدقين,ذدارذ
اظؽتبذاإلدالعقةذــذرفرانذ9270,ػـ.
 احملؿلبميفمتؾقنيموجوه مذواذماظؼراءاتمواإلؼضاحمسـفا ذ,ذابـذجينذ,ذتحذ:ذسؾلذ
اظـجديذ,ذود.ذسبدذاحلؾقؿذاظـجارذ,ذود.ذسبدذاظػتاحذإمساسقؾذ,ذاجملؾسذاألسؾكذظؾشؤونذ
اإلدالعقةذـــذاظؼاػرة,ذذ9992مذ.
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 احملررماظوجقزميفمتػلريماظؽؿابماظعزؼز ذ,ذابـذسطقةذاألغدظدلذ(ت523:ػـ)ذ,ذتحذ:ذ
سبدذاظدالمذسبدذاظشايفذحمؿدذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـــذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9233ػـذ.ذ


احملصول ,ذصخر ذاظدؼـ ذاظرازي(ت606:ػـ) ,ذدرادة ذوزؼقؼ:د.رف ذجابر ذصقاضذ

اظعؾقاغل,ذعؤددةذاظرداظة,ط,2ذ9997م.
 احملؽممواحملقطماألسظمذ,ذابـذدقدهذ(ت258:ػـ)ذ,ذتحذ:ذسبدذاحلؿقدذػـداويذذ,ذدارذ
اظؽتبذاظعؾؿقةذـــذبريوتذذ,ذط9ذ3000,مذ.
 خمؿار متذطرة مأبي مسؾي ماظػاردي موتفذؼؾفا ,ذابـ ذجين ذ ,ذتح:د .ذحدني ذأمحد ذبقذ
سباس,ذعرطزذادلؾؽذصقصؾذظؾبحقثذواظدراداتذاإلدالعقةذـذاظرؼاضذ,ذط9ذ3090,ذم.
 خمؿصرمادلعاغيم(خمؿصرمظشرحمتؾكقصمادلػؿاح),مدعدذاظدؼـذاظتػتازاغلذ(ت:ذ792ػـ),ذ
دارذاظػؽرذـذضؿذ,ط,9ذ9299ذػـذ .ذ
 ادلكصص ذ ,ذابـ ذدقده ذ,تح:ذخؾقؾ ذإبراػؿ ذجػالذ ,ذدار ذإحقاء ذاظرتاث ذاظعربل ذـ ذبريوتذ
,ط9ذ,ذ9996مذ.
 ادلدارسماظـقوؼةذ,ذذقضلذضقػذ,ذذدارذادلعارفذـذاظؼاػرة,ذ(د.ت) .ذ
 عدارك ماظؿـزؼل موحؼائق ماظؿأوؼل(تػلري ماظـلػي) ذ ,ذاظـدػل ذ(ت :ذ790ػـ) ذ,حؼؼفذ
وخرج ذأحادؼثف:ذؼقدػ ذسؾل ذبدؼقيذ,راجعف ذوضدم ذظف:ذحمقل ذاظدؼـ ذدؼب ذعدتقذ ,ذدارذ
اظؽؾؿذاظطقبذـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9998ذم ذ
 عدردة ماظؽوصة موعـفففا ميف مدرادة ماظؾغة مواظـقو ,ذد .ذعفدي ذادلخزوعل ,ذعطبعة ذدارذ
ادلعرصةذـذبغداد,ذ9955م.
 ادلرجتلميفمذرحماجلؿل,مابـذاخلشّابذ(ت:ذ567ذػـ)ذ ,زؼقؼذودرادة:ذسؾلذحقدرذ,ذ
دعشؼ,ذ9973ذم .ذ
 ادلزػرميفمسؾومماظؾغةموأغواسفاذ,ذاظدققرلذ,تح:ذصؤادذسؾلذعـصقر,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذ
بريوت,ط9ذ,ذ9998م ذ
 ادللائلماظؾصرؼاتذ,ذأبقذسؾلذاظػاردل,ذزؼقؼذودرادة:د.ذحمؿقدذاظشاررذأمحدذحمؿد,ذ
ط9ذ,ذ9985مذ.
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 ادللائل ماظشريازؼات ,ذأبق ذسؾل ذاظػاردل ,ذتح :ذد.حدـ ذبـ ذحمؿقد ذاهلـداوي ,ذطـقزذ
أذبقؾقاذـذاظدعقدؼةذ,ذط9ذ,ذ3090مذ.
 ادللائل ماظعلؽرؼات ,ذأبق ذسؾل ذاظػاردل ذ ,ذدرادة ذوزؼقؼ :ذد .ذسؾل ذجابر ذادلـصقري,ذ
عطبعةذاجلاععةذـذبغدادذ,ذط,3ذ9983مذ.
 ادللائلمادلشؽؾةمادلعروصةمباظؾغدادؼات,ذأبقذسؾلذاظػاردل,ذدرادةذوزؼقؼ:ذصالحذاظدؼـذ
سبدذاهللذاظشقؽاوي,ذعطبعةذاظعاغلذـذبغدادذ(,د.ت).
 ادللائلمادلــورة ذ,ذأبقذسؾلذاظػاردلذ,ذزؼقؼذوتعؾقؼ:ذد.ذذرؼػذسبدذاظؽرؼؿذاظـجار,ذ
دارذسؿار(,د.ت).
 ادللاسد مسؾى متلفقل ماظػوائد ,ذابـ ذسؼقؾ ,ذزؼقؼ ذوتعؾقؼ :ذد .ذحمؿد ذطاعؾ ذبرطات,ذ
جاععةذأمذاظؼرىذـذعؽةذادلؽرعة,ذط3ذ,ذ3009م.
 علؿدركماظودائل,معريزاذحدنيذاظـقري,ذتح:عؤددةذآلذاظبقتذإلحقاءذاظرتاثذـذبريوتذ
,ط9ذ9987,مذ.
 علـد ماإلعام مأريد مبن محـؾل مأريد مبن محمؿد مبن محـؾل ذ(ت:ذ329ػـ) ذ,تح :ذذعقبذ
األرغؤوط ذ,و ذسادل ذعرذد ذوآخرؼـ ذ,بإذراف :ذد ذسبد ذاهلل ذبـ ذسبد ذاحملدـ ذاظرتطل,ذ
عؤددةذاظرداظةذ,ط9ذ,ذ3009ذم .ذ
 عشؽل مإسراب ماظؼرآن ,ذعؽل ذبـ ذأبل ذراظب ذاظؼقدل ذ(ت:ذ227ػـ),تح:ذد.ذحامت ذصاحلذ
اظضاعـ,ذعؤددةذاظرداظةذـذبريوتذ,ط,3ذ9205ػـذ .ذ
 عصادر مغفج ماظؾالشة موأداغقده ,ذاظدقد ذسبد ذاظزػراء ذاحلدقين ,ذدار ذاظزػراء ذـ ذبريوتذ
9209,ػـذذ.
 ادلصؾاح مأو مجـة ماألعان ماظواضقة موجـة ماإلميان ماظؾاضقة ,ذاظشقخ ذإبراػقؿذ
اظؽػعؿل(ت905:ػـ),ذعؤددةذاألسؾؿلذـذبريوت,ط2ذ9982,مذ.
 عصؾاحمادلؿففِّدذ,ذاظشقخذاظطقدلذ,ذعؤددةذصؼفذاظشقعةذـذبريوت,ط9ذ9996,م.
 ادلصؾاح مادلـري ميف مشرؼب ماظشرح ماظؽؾري ذ ,ذاظػققعل ذ(ت:ذدمق ذ770ػـ) ,ذادلؽتبة ذاظعؾؿقة ذـذ
بريوتذ(,د.ت).
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 ادلصطؾح ماظـقوي مغشأته موتطوره محؿى ماواخر ماظؼرن ماظـاظث ماهلفري ,ذسقض ذمحدذ
اظؼقزيذ,ذسؿادةذذؤونذادلؽتباتذـذاظرؼاضذ,ذ9989م ذ
 ععاملماظؿـزؼلميفمتػلريماظؼرآنم(متػلريماظؾغوي)ذ,ذاظبغقيذ(تذ:ذ590ػـ)ذ,تحذ:ذسبدذ
اظرزاقذادلفديذ,ذدارذإحقاءذاظرتاثذاظعربلذـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9230ذػـذ .ذ
 ععاغيماظؼرآن,ذاألخػش ذاألودط ذ(ت:ذ395ػـ),زؼقؼ:ذاظدطتقرة ذػدى ذحمؿقد ذضراسةذ,ذ
عؽتبةذاخلارلذـذاظؼاػرةذ,ذط9ذ,ذ9990ذمذ .ذ
 ععاغيماظؼرآن,ذاظػرّاءذ(ت307:ػـ)ذ,ذتحذ:ذأمحدذؼقدػذاظـجاتلذ,ذوحمؿدذسؾلذاظـجارذ
,ذوسبدذاظػتاحذإمساسقؾذ,ذدارذادلصرؼةذـــذاظؼاػرةذ(د.ت).
 ععاغي ماظؼرآنموإسرابه ,ذاظزجّاج ذ(ت299:ػـ),ذذرح ذوزؼقؼ:د .ذسبدذاجلؾقؾذذؾيب,ذ
ساملذاظؽتبذـذبريوت,ط9ذ,ذ9988م.ذ
 ععاغيماظـقوذ,ذد.ذصاضؾذاظداعرائلذ,ذدارذاظػؽرذـــذسؿّانذ,ذط3ذ,ذ3002م.
 ععفم مأظػاز ماظػؼه ماجلعػري ,ذد .ذأمحد ذصتح ذاهلل ,ذعطابع ذادلدوخؾ ذـ ذاظدعام ذ,ط,9ذ
9995م.
 ععفمماظؾؾدان,ذؼاضقتذاحلؿقي(ت:ذ636ػـ) ,دارذصادرذـذبريوتذ,ط,3ذ9995ذم .

 ععفمماظؼراءات,ذد.ذسبدذاظؾطقػذاخلطقب,ذدارذدعدذاظدؼـذـــذاظؼاػرةذ,ذط9ذ3003,م.
 ادلعفم ماظؽؾري,ذاظطرباغل ذ(ت:ذ260ػـ) ذ,تح:ذمحدي ذبـ ذسبد ذاجملقد ذاظدؾػلذ ,ذعؽتبةذ
ابـذتقؿقةذـذاظؼاػرةذ,ط3ذ,ذ(د.ت)م.
 ادلعفممادلػصلميفمذواػدماظعربقةذ,ذد.ذإعقؾذبدؼعذؼعؼقبذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ
ط9ذ9996,مذ.
 ععفممعؼاؼقسماظؾغةذ,ذابـذصارس,ذتحذ:ذسبدذاظدالمذػارونذ,ذدارذاظػؽر9979,م.
 ععفمماظـؼدماظعربيماظؼدؼمذ,د.ذأمحدذعطؾقبذ,ذدارذاظشؤونذاظثؼاصقةذـذبغدادذ9989,مذ.


ععقار ماظعؾم ميف مصن مادلـطق ذ ,ذأبق ذحاعد ذاظغزاظل(ت505:ػـ) ,ذتح:د.دؾقؿان ذدغقا ,ذدارذ

ادلعارفذــذاظؼاػرة,ذ9969م.
 عغينماظؾؾقبمسنمطؿبماألسارؼب ذ,ذابـذػشامذ,ذتحذ:ذد.عازنذادلباركذ,ذوحمؿدذسؾلذ
محدذاهللذ,ذدارذاظػؽرذـذدعشؼذ,ذط6ذ,ذ9985مذ.
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 ذعػاتقح ماظغقب م( ماظؿػلري ماظؽؾري) ,ذاظػخر ذاظرازي ,ذدار ذإحقاء ذاظرتاث ذاظعربل ذـ ذبريوتذ
,ط2ذ,ذ9230ذػـذ .ذ
 عػرداتمأظػازماظؼرآنم,ماظراشبذاألصػفاغلذ(ت235:ػـ)ذ,ذتحذ:ذصػقانذسدغانذداووديذ
,ذرؾقعةذاظـقرذـذإؼرانذ,ذط3ذ,ذ9237ػـ.
 ادلػصَّلميفمسؾمماظعربقة ذ,ذاظزخمشريذ,ذوبذؼؾفذادلػصؾذيفذذرحذأبقاتذادلػصؾذ,ذظؾدقدذ
حمؿدذبدرذاظدؼـذاحلؾيبذ,ذدارذاجلقؾذـــذبريوتذ,ط3ذ(,د.ت).
 عؼاتل ماظطاظؾقني ذ ,ذأبق ذاظػرج ذاألصػفاغل ,ذتؼدؼؿ ذوإذراف ذ :ذطازؿ ذادلظػر ذ ,ذعـشقراتذ
ادلؽتبةذاحلقدرؼةذوعطبعتفاذ-ذاظـجػذاألذرف,ط3ذ,ذ9965مذ .ذ
 ادلؼاصدماظشاصقةميفمذرحماخلالصةماظؽاصقة(ذرحمأظػقةمابنمعاظك)ذ,ذأبقذإدحاقذاظشاريبذ
(ت790ػـ) ذ ,ذتح ذ :ذجمؿقسة ذعـ ذاحملؼؼني ,ذععفد ذاظبحقث ذاظعؾؿقة ذوإحقاء ذاظرتاثذ
اإلدالعلذ,ذجاععةذأمذاظؼرىذـــذعؽةذادلؽرعةذ,ذط9ذ,ذ3007مذ.
 ادلؼاصد ماظـقوؼة ميف مذرح مذواػد مذروح ماألظػقة مادلشفور مبـ م(ذرح ماظشواػد ماظؽربى),ذذذذذذذ
اظعقين ذ(ت :ذ 855ذػـ) ذ,زؼقؼ :ذد .ذسؾل ذحمؿد ذصاخر ذ,ود .أحمد محمد توفيق

السوداني ،ود .عبد العزيز محمد فاخر,ذدارذاظدالمذـذاظؼاػرةذ,ط9ذ,ذ3090ذمذ .ذ
 ادلؼؿضبذ,ذادلربّدذ,تحذ:ذحمؿدذسبدذاخلاظؼذسضقؿةذ,ذاظؼاػرةذ,ذط2ذ,ذ9992م
 ادلؼرّب ذ,ذابـذسصػقر,ذتحذ:ذأمحدذسبدذاظدتارذاجلقاريذ,ذوسبدذاهللذاجلبقريذ,ذط 9ذ,ذ
9973م
 عنمأدرارماظؾغةذ,ذد.ذإبراػقؿذأغقس,ذعؽتبةذاألرؾقذـذعصرذ,ط6ذ,ذ9978م.
 عنمضضاؼاماظؾغةذ,ذد.ذعصطػكذاظـحاس,ذعطبقساتذجاععةذاظؽقؼتذ,ط9ذ9995,مذ


ادلـطقم,ماظشقخذحمؿدذرضاذادلظػر,ذدارذاظتعارفذظؾؿطبقساتذـذظبـان,ذط,3ذ3006م.

 عـفاجماظرباسةميفمذرحمغفجماظؾالشة ذ,ذحبقبذاهللذاخلقئلذ(ت:ذ9232ػـ)ذ,ذتصحقحذ
:ذإبراػقؿذادلقارلذ,ذذادلؽتبةذاإلدالعقةذـــذرفرانذ,ذط2ذ,ذ9200ػـذ.
 عـفاج ماظرباسة ميف مذرح مغفج ماظؾالشة ذ ,ذضطب ذاظدؼـ ذاظراوغدي(ت572:ػـ ذ) ,ذتح ذ:ذ
اظدقدذسبدذاظؾطقػذاظؽقػؽؿريذ,ذضؿذ,ذ9206ػـذ.
 ادلوجزميفمضواسدماظؾغةماظعربقة,ذدعقدذاألصغاغلذ,دارذاظػؽرذـذبريوت,ذ3002مذ.
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 عودوسةمطؾؿاتماإلعامماحللنيم(مسؾقهماظلالمم)ذ,ذجلـةذاحلدؼثذيفذععفدذباضرذاظعؾقمذ(ذ
سؾقفذاظدالم)ذدارذادلعروفذظؾطباسةذواظـشرذذ,ط2ذ9995,مذ .ذ
 ذعوصلماظطالبمإديمضواسدماإلسرابذ,ذخاظدذاألزػري,ذتح:ذسبدذاظؽرؼؿذجماػدذ,ذاظرداظةذ
ـذبريوتذ,ط9ذ,ذ9996م ذ
 عوضفماظـقاةمعنماالحؿفاجمباحلدؼثماظشرؼف,ذد.ذخدجيةذاحلدؼثل,ذدارذاظرذقدذـذ
بغداد,ذ9989م.
 ادلقزان ميف متػلري ماظؼرآن ذ ,ذاظدقدذحمؿد ذحدني ذاظطباربائل(ت9203:ػـ) ذ ,ذعـشقراتذ
مجاسةذادلدردنيذيفذاحلقزةذاظعؾؿقةذــــذضؿذادلؼددةذ(د.ت).
(ن)
 غؿائجماظػؽرميفماظـَّقوذ,ذاظدُّفَقؾلذذ,ذدارذاظؽتبذاظعؾؿقةذـذبريوتذ,ذط9ذ,ذ9993ذم ذ
 اظـقو ماظوايف معع مربطه مباألداظقب ماظرصقعة مواحلقاة ماظؾغوؼة مادلؿفددة ذ ,ذسباس ذحدـذ
(ت9298:ػـ)ذ,ذدارذادلعارفذــذاظؼاػرةذ,ذط2ذ(د.ت)
 اظـقوؼون مواظؼرآن ذ ,ذد .ذخؾقؾ ذبـقان ذاحلدقن ,ذعؽتبة ذاظرداظة ذاحلدؼثة ذـ ذاألردن,ط9ذ
3003,م.


غشأةماظـقوموتارؼخمأذفرماظـقاةذ,ذاظشقخذحمؿدذاظطـطاوي,ذدارذادلعارفذـذاظؼاػرةذ,ط3ذ

(د.ت)
 غظرؼةمادلعـىميفماظدراداتماظـقوؼة,ذد.ذطرؼؿذحدنيذغاصحذ,ذدارذصػاءذــذاالردنذ,ذ
ط,9ذ3006م.
 غظرؼة ماظـقو ماظؼرآغي مغشأتفا موتطورػا موعؼوعاتفا ماألدادقة ,ذد .ذأمحد ذعؽلذ
األغصاري,ذدارذاظؼبؾةذظؾثؼاصةذاإلدالعقةذ,ط9ذ9205,ػـ.
 اظـؽتميفمتػلريمطؿابمدقؾوؼهموتؾقنيماخلػيمعنمظػظه موذرحمأبقاتهموشرؼؾه,ذذاألسؾؿذ
اظشـتؿري(ت276:ػـ) ذضرأه ذوضبط ذغصف:د .ذحيقك ذعراد ,ذدار ذاظؽتب ذاظعؾؿقة ذـ ذبريوتذ
,ط,9ذ3005مذ.
 اظـفاؼةميفمشرؼبماحلدؼثمواألثرذ,ذجمدذاظدؼـذابـذاألثريذ,ذتحذ:ذراػرذأمحدذاظزاويذ,ذ
وحمؿقدذحمؿدذاظطـاحلذ,ذادلؽتبةذاظعؾؿقةذــذبريوتذ9979م
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 غفجماظؾالشة ذ,ذضبطذغصفذوابتؽرذصفاردفذاظعؾؿقة:ذد.صبحلذاظصاحل ذ,ذدارذاهلجرةذـؼؿذ
,ذ(د.ت).
 غفجماظؾالشة,متح:ذاظشقخذصارسذاحلدقن,ذعرطزذاألحباثذاظعؼائدؼة,ذإؼرانذــذضؿذادلؼددةذ
,ذعطبعةذدتارةذ,ذط,9ذ9299ػـذ.
 اظـوادخميفمطؿابمدقؾوؼه,ذد.ذحدامذدعقدذاظـعقؿل,ذدارذاظرداظةذـذبغدادذ9977,مذ.
(ػـ)
 ػؿع ماهلواعع ميف مذرح مذيع ماجلواعع ذ ,ذاظدققرل ,ذتح :ذسبد ذاحلؿقد ذػـداوي,ادلؽتبةذ
اظتقصقؼقةذـذعصر(,د.ت).
(و) م
 اظوايفم,ذاظػقضذاظؽاذاغل(ت:ذ9099ػـ)ذ,تحذ:ذضقاءذاظدؼـذاحلدقين,ذعؽتبةذاالعامذ
أعريذادلؤعـنيذسؾلذ(ع)ذاظعاعةذـذأصػفانذــذإؼرانذ,ط9ذ9206,ػـذ .ذ
ا
حانيا  :الرسائل اجلامعيت املخطوطت:

 االحؿؽام مإدي ماظؼقاس موحده ميف ماظـقو ماظعربي ,ذصارؿة ذغازؿ ذعطشر ,ذ(أرروحة ذدطتقراهذ
خمطقرة),ذبإذرافذاألدتاذذاظدطتقرذػاذؿذرفذذالش,ذطؾقةذاظرتبقةذاألوىلذـذابـذرذدذـذ
جاععةذبغداد3006,م.
 األداظقبماإلغشائقةمشريماظطؾؾقةميفمغفجماظؾالشة,ذحدنيذسؾلذحمؿد ذ(رداظةذعاجدتريذ
خمطقرة) ,ذبإذراف ذاألدتاذ ذاظدطتقر ذصباح ذسباس ذاظدامل ,ذ ,ذطؾقة ذاظرتبقة ذظؾعؾقمذ
اإلغداغقةذـذجاععةذبابؾ3099,م.
 تراطقب ماألدؾوب ماظشرري ميف مغفج ماظؾالشة ,مطرؼم مريزة مريقدي م(,رداظة ذعاجدتريذ
خمطقرة),ذبإذرافذاألُدتاذذادلداسدذاظدطتقرذسؾلذسبدذاظػتاحذحمقل,ذطؾقةذاظرتبقةذظؾعؾقمذ
اإلغداغقةذـذجاععةذبابؾذ3099,م.
 زاػرةمادلـعميفماظـقوماظعربي,ذعازنذسبدذاظردقلذاظزؼديذ(رداظةذعاجدتريذخمطقرة)ذ,ذ
بإذراف ذاألدتاذة ذاظدطتقرة ذخدجية ذاحلدؼثل ,ذطؾقة ذاظرتبقة ذــ ذاجلاععة ذادلدتـصرؼة,ذ
3009م.
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 طؿاب ماظؿؾقني مسن معذاػب ماظـقوؼني ماظؾصرؼني مواظؽوصقني ,ذاظعؽربي ,ذسبد ذاظرمحـذ
دؾقؿانذاظعثقؿني ذ ذ(رداظة ذعاجدتري ذخمطقرة) ذبإذرافذاألُدتاذ ذأمحد ذعؽل ذاألغصاري,ذ
طؾقةذاظشرؼعةذواظدراداتذاإلدالعقةذـذجاععةذادلؾؽذسبدذاظعزؼزذـذاظدعقدؼةذ,ذ9976مذ.
 عـصوبات ماألمساء ميف مغفج ماظؾالشة ,ذصالح ذردقل ذحدني ذ(أُرروحة ذدطتقراهذ
خمطقرة),بإذرافذاألُدتاذذاظدطتقر ذسؾلذغاصرذشاظب,ذطؾقة ذاظرتبقةذظؾعؾقم ذاإلغداغقة ذـذ
جاععةذبابؾذ3093مذ.
 اظـَّوادخميفمغفجماظؾالشة(مدرادةمدموؼةم) ,ذدعدذسبدذاظؽرؼؿذمشخل(رداظةذعاجدتريذ
خمطقرة) ,ذبإذراف ذاألُدتاذ ذادلداسد ذاظدطتقر ذصادق ذحدني ذطـقج ذ ,ذطؾقة ذاظرتبقة ذـذ
اجلاععةذادلدتـصرؼة,ذ3093مذذ.
ا

حالخا  :البحوث املنشورة:

 االدؿؼراء ميف ماظـقو ,ذد .ذسدغان ذحمؿد ذدؾؿان ,ذجمؾة ذاجملؿع ذاظعؾؿل ذاظعراضل,ذ
اجملؾد22:ذ,ذاجلزء2:ذ,ذ9982م.

 أدؾوبماظؼلمميفمغفجماظؾالشةم(سرضموإحصاء)ذ,ذم.م.ذصالحذردقلذحدنيذ,ذحبثذ
عـشقرذيفذجمؾةذأػؾذاظبقتذ()ذاظعددذاظثاعـذ,ذحزؼزانذ3009مذ.
 اظرتجقحمباظؼرآنميفمإسرابماظؼرآن,ذد.ذخاظدذبـذإبراػقؿذاظـؿؾة,ذجاععةذاإلعامذحمؿدذبـذ
دعقد ذاإلدالعقةذـ ذاظرؼاض,ذط,9ذ3092م ,ذوػق ذعـ ذضؿـ ذاظبحقث ذادلشارطة ذيف ذادلؤمترذ
اظؼرآغل ذاظدوظل ذاظدـقي(عؼدس )2:ذاظذي ذؼـظؿف ذعرطز ذحبقث ذاظؼرآن ذيف ذجاععة ذعاالؼاـذ
طقاالدلبقرذـذعاظقزؼاذ,مجادىذاآلخرة3092,م.ذ
 اجلؿؾةماظطوؼؾةميفماظؼرآنماظؽرؼم ,ذد .ذسؾلذغاصرذشاظبذ,ذجمؾةذعرطزذدراداتذاظؽقصة,ذ
اجملؾد,9:ذاإلصدارذ,3:ذ3002مذ.
 دقؾوؼهمأولمعنمجرَّأَماظـقوؼنيمسؾىماظعزوفمسنماالحؿفاجمباحلدؼثماظـؾويماظشرؼفَّ,

السبَّعي ,بحث منشى َّز في مجلة العميد  ,العدد الخامس,
أ.د .سعدون أحمد علي َّ
آذاز َّ,زبيع الثاني 1434ه 2113,م .
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 زاػرةماظؿؼارضميفماظـقوماظعربي ذ,ذأمحدذحمؿدذسبدذاهللذ,ذجمؾةذاجلاععةذاإلدالعقةذ
بادلدؼـةذادلـقرةذ,ذاظدـةذاظثاغقةذسشرةذ,ذاظعددانذاظثاعـذواخلؿدقنذواظتادعذواخلؿدقنذ,ذ
9989ذمذ.
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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