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 إلهداء

الغاليت:  ستبقني يف قلٌبنا  ًالدتيإىل من تعيش داخل قليب ًال تفارق خيايل 

 ”.الليم ارمحيا ًاغفز هلا“ًأرًاحنا ندعٌ لك مع كل فجز:  

إىل ًالدي احلبيب، ىذه مثزة ما سرعت، ًىذا حصاد ما تعبت من أجلو.. أدعٌ اهلل  من كل 

 قليب أن مينَّ عليك بالصحت ًالعافيت ًالشفاء العاجل.

 
 
 
 

 

 



 كلمة شكر
حٿؼالع حٿيت  ًمل ّزوپ ٫ڀِ ر٬ڀڄو ًًٷظو ٣ٌحٽ حٿٔنٌحص حٿ٬ڀڂ ًحؾب٬َٳش يف ٓزْپ زبْٜپ  اىل ڃن أهٌ رْيُ 

 ٷ٠ْظيخ رٔڀٺ حؾبخؿٔظري أٓظخًُ حٿٴخٟپ حٿيٻظٌٍ كخٳ٦ اغبخ٫ْڀِ ٫ڀٌُ.

 اىل ٫خثڀيت ًأطبپ أٷيحٍُ اهٌطِ، ًاىل دبن رٌؿٌىىخ أٻظٔذ ٷٌس ًفبزش ال كيًى ؿبخ أهيت ڃنريس.

 اىل ٛيّٸخطِ ًٍٳْٸخص ىٍرِ ًأهٚ ڃنين َڃن ىِ أٷَد ايلَّ ڃن ًٍكِ؛ ٛيّٸيت ٍٳ٬و.

 ٤ٴيڂ، ًأڃيًنِ ر٬ٌهنڂ، ًكٴًِنِ ٿڀظٸيځ ڃيٍٓش حؿبيٍ، ًأهٚ ڃ٬ڀڄيت ٳخ٣ڄش.اىل ڃن ذيڀٌنِ ر٬

 أڅ جيي حٿٸزٌٽ ًحٿنـخف.   ًأهريح أىيُ ىٌح حٿ٬ڄپ حؾبظٌحٟ٪ ٿټپ ڃن أكزيڂ ٷڀيب ٍحؿْش ڃن حؾبٌىل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
، َمو إى احلند هلل حنندٍ َنشتعّهٌ َنشتغفرٍ، َنعُذ باهلل مو شرَر أنفشها 

ل لٌ، َمو ِضلل فال يادٓ لٌ، َأشًد أى ال ضسّئات أعنالها، مو ًِدٍ اهلل فال م

إلٌ إال اهلل َحدٍ ال شرِك لٌ، َأشًد أى سّدنا حمندا عبدٍ َرسُلٌ صلى اهلل 

 علٌّ َعلى آلٌ َصحبٌ أمجعني.

 أما بعد،
ؾت ؤلاظالمُت، به ًىصن النيهم  ، وجذٌس أدلخه ؾلم أصْى النيه َى اإلاىطً الذاخلي للشَش

بنى النشؼ ) ًُ ؾت في حٿٴٸوواظخذالله، مهى ألاصل، وؽلُه  (، والنشؼ بذون أصل ال ىُمت له. مالشَش

نهم اال ”حؽب٤خد حٿ٫َِ٘“أصلها مجمىؽت مً الىصىص، ًجمؾها ىىلىا  ًُ زا الخطاب ال  ، َو

ه َى اظخيشاتُت ششؽُت. وؽلم أصْى الني بىاظطت مياًِغ ؽلمُت، وضىابط مىهجُت، وىىاؽذ

ً الى مهم َزا الخطاب الششعي وميا لهزٍ اليشاتً  .(1)الطٍش

٫ڀڄخء أٌٛٽ حٿٴٸو حإلٓالڃِ رخٓظٸَحء حألٓخٿْذ حٿ٬َرْش ٫ًزخٍحصبخ ًڃٴَىحصبخ،  ٫ين» ميذ

ٍَّه ٫ڀڄخء حٿڀٰش أ٠ّخ ٷٌح٫ي ًٌٟحر٢، ّظٌٛپ دبَح٫خصبخ اىل حٿن٨َ  ًحٓظڄيًح ڃن ىٌح حالٓظٸَحء، ًكبخ ٷ

حٿٔنش، ًٳيڂ حألكټخځ ڃنيڄخ ٳيڄخ ٛلْلخ ٤ّخرٶ ڃخ ّٴيڄو حٿ٬َرِ حٿٌُ ؿخءص حٿنٌٜٙ حٿٔڀْڂ يف حٿټظخد ً

رڀٰظو. ًٷًٍَح أڅ ڃن ١ًَٗ ح„ظيي أڅ ّټٌڅ ٫خؾبخ رخٿڀٰش ًأكٌحؿبخ، فب٤ْخ رؤَٓحٍىخ ًٷٌحنْنيخ، ڃڀڄًّخ اؾبخڃخ 

ٳ٪ ڃخ ٷي ٨ّيَ رْنيخ ٣ًْزخ رؤٓخٿْذ حٿ٬َد يف حٿټالځ ٿْظٌٛپ اىل ا٠ّخف ڃخ ٳْو هٴخء ڃن حٿنٌٜٙ، ًاىل ٍ

  .(2)«حٓٿش ڃن ط٬خٍٝ. ًال ديټنو ًٿٺ اال رظ٬ڀُّڂ حٿڀٰش ًحٿنلٌ ًحٿزالٯش ًٓخثَ ڃخ ّٔڄَ ر٬ڀٌځ

َاهىا هحاة وبالفُين؛ ميذ ؽمذوا الى دساظت ولزلّ  ال وعجب ارا وجذها أن ألاصىلُين 

ت الظخخالص ألاحِام  ىت بصنت خاصَّ الششؽُت منها الخطاب اإلاخمثل في هصىص اليشآن والعُّ

                                                 

 (
1
 )  http://ajrir.blogspot.com/2014/06/blog-post.html 
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ڃزخىة ٿٌّٰش طظَّٜپ رٌؿٌه ىالٿش حؽب٤خد، ًڃزخىة ڃٸخڃْش طظٜپ رؤٯَحٝ اظدىادا الى هىؽين مً اإلابادة: 

 .(1)حٿ٘خ٩ٍ ًدبٸخٛي حٿ٬َّ٘ش

 حُافز اختّار املُضُع

َاهدددذ وساا اخخُاسهدددا إلاىضدددىؼ َدددزا البحدددر حدددىامض راجُدددت، وأخدددشي مىضدددىؽُت؛ جدددخ خ   وىدددذ 

مددددددز ٍىددددددذ لالبددددددت فددددددي مشحلددددددت والخددددددذاولُاث لددددددى مباحددددددر ؽلددددددم الذاللددددددت الحددددددىامض الزاجُددددددت فددددددي مُددددددىلي ا

حٿتظٴټري حٿڀٰتٌُ ٫نتي    “الباَدالىسٍىط، وىدذ حؾدضصث مُدىالحك جلدّ مدً خدالْ اإلاحداوس الادم جردمنها ميدشس 

لُِدىن أحدذ الخِلُنداث فدي ” حٿزلتغ حٿتياليل ٫نتي حألٛتٌٿْ     “؛ ميذ وىؿ اخخُاس ي ؽلدى مىضدىؼ: ”حٿ٬َد

دزا َزا اإلايشس، ماَخذًذ مدً  خدالْ رلدّ الدى ٍدم َاتدل مدً اإلاؾطُداث الذاللُدت فدي البد،ار الؾش دك، َو

دده أظددخاري اإلاشددشل مُمددا عؾددذ، وه ددحنم بالّعددي، ؽلددى هندددغ  ددب، باٍس مددا جؾلنددم أمُددش فددي مىضددىؼ ىٍش

 اإلاىىاْ. 

وأمددا الحددىامض اإلاىضددىؽُت مب،جددؿ با ظدداط الددى فنددى الخنُيدد، ألاصددىلي؛ ميددذ اَددخم ألاصددىلُىن 

مددا ٍبيدد،ا، وحغُددذ ىردداًا اإلاؾنددى لددذخهم باَخمددام خدداص؛ هغددشا الددى جىىدده ألادلددت بيردداًا اللقددت اَخما

اللنغُت مً الُخاب والعّىت وأىىاْ أَل الحل والؾيذ مدً ألامدت ؽلدى مؾشمدت مىضدىؽانها مدً جهدت: 

حؼبٸْٸش ًح„خُ، ًحٿ٬ڄٌځ ًحؽبٌٜٙ، ًحإل٣الٵ ًحٿظٸْْي، ًحؼبٌٱ ًحإلٟڄخٍ، ًحؾبن٤تٌٵ ًحؾبٴيتٌځ، ًحالٷظ٠تخء    

لهدا مىضدىؽاث جخدذاخل مدؿ مدا (2)إلٗخٍس، ًحٿظنزْو ًحإلديتخء، ًٯتريه كبتخ ال ٬ّتَٱ يف ٯتري ٫ڀتڂ حٿ٬َرْتش       ًح ، َو

هجددذٍ فددي مجدداْ البحددر اللعدداوك الحددذًر، وخصىصددا مددا اسجددبط مددً رلددّ بالبحددر الددذاللي والبحددر 

 الخذاولي.

ددت ا لددى ٍثيدد، وىددذ الحددػ الؾذًددذ مددً البدداحثين ظددبً ألاصددىلُين فددي دساظددانهم للمعدداتل اللقٍى

مددددً الىخدددداتم الاددددم لددددم جيخدددده الاهددددا دساظدددداث اإلاؾنددددى فددددي الؾصددددش الحددددذًر اال عؾددددذ جهددددذ وؽىدددداا، واهنددددشد 

م، في اللقت.  ألاصىلُىن بمعاتل لم ًدىاولها فيَ،

ت الب،ازُت واإلاؾشمت اللعاهُت الحذًثت ًمًُ أن ًيىد الى جِامل  ان الجمؿ بين اإلاؾشمت اللقٍى

ألاحىاْ، أن هنّشط في اسزىا اللقىي الضاخش ميط  ن جذًذا عهش واضح؛ ار ال ًمًُ، بؤي حاْ مً 

َامال مُخمال،  في مجاْ الذساظاث اللقىٍت، وفي الىىذ هنعه ال ًيبغي أن وؾخب، َزا الب،ار 
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ماإلاؾشمت اللعاهُت جيذم الجذًذ الزي ًمُىىا مً ىشااة جشازىا اللقىي ىشااة مؾاصشة، عؾُذا ؽً 

فبخَٛس حٿ٬ٸپ ًحؼبـَ ٫ڀْو، ًٷَٜ حٿٴيڂ ًحإلىٍحٹ »هاس؛ ار ال ًيبغي َل اظياط، و ؾُذا ؽً الاهب

زا ما جؤباٍ النطشة (1)«ًحٿظيرَ ٫ڀَ ٳيٌځ حٿٔخرٸ  ً إلاا َى هاجض، َو  لضم مىه أن هخىؿ وهٍش
ّ
، واال

حٿ٬ٌىس اىل ڃخ ٻخڅ ٫ڀْو ح„ظڄ٪ حإلٓالڃِ حألًٽ ڃن كَٻش ٳټَّش ن٤٘ش، »العلُمت وما ًخؾاسض مؿ 

ٚ حٿيّين، ًحٓظڄيص ڃنو كڀٌاًل ٿڀڄ٘ټالص، ًڃ٬خػبخص ؾبخ ّن٘ؤ ڃن ًٷخث٪ ًأكيحع. ًٿن ّظڂ طنخًٿض حٿن

 .(2)«ىٌح اال اًح طٌحٳَص حألىًحص حٿالُڃش ؿبٌح حٿ٬ڄپ حػبڀْپ

 خطة البحث

اث َزا البحر ومً الخطت آلاجُت:   اهخغمذ محخٍى

اجددددددددده، ومىهملذمةةةةةةةةةت جددددددددده، : جردددددددددمىذ مدددددددددذخال ؽامدددددددددا للمىضدددددددددىؼ، وحدددددددددىامض البحدددددددددر، ومحخٍى

 والذساظاث العابيت.

 مذاخل حعريفيتالفصل ألاول9 

نُدددت بدددؤَم اليرددداًا اإلاخصدددلت بالبحدددر؛   دددى ، ٍمدددا ًخعدددح مدددً ؽىىاهددده، بمثابدددت أولُددداث حؾٍش َو

ددده عؾلدددم أصدددْى النيددده،  زالزدددتوىدددذ جىصؽدددذ محددداوسٍ ؽلدددى  مباحدددر أظاظدددُت؛ خصصدددىا أولهدددا للخؾٍش

خابه اإلاىامياث، وجاا اإلا ه بالشالبم ٍو ه بالخذولُاث. وزاهاها للخؾٍش  بحر الثالر للخؾٍش

 املعرفت اللغويت واملعرفت ألاصوليت بينالفصل الثاوي9 

ًاهخغم َزا النصل في  أصول الفلة  وأصةول ؛ خصصىا أولها ل حذًر ؽً مبحثين ٍبيً،

أهةةم كضةةالا اللغةةت العر يةةت  ةةي وجدداا اإلابحددر الثدداوك لُُشدده ؽددً ، الىحةةو9 جيليةةاث الخةةاليأ والخةةالر

 .  وليالخفكيأ ألاص

مبحثين  جرمً، و ألابعاد الخذاوليت  ي "هظريت امللاصذ" عىذ الغاطبيالفصل الثالث9 

، "ؽىذ الشالبم "ن٨َّش حؾبٸخٛي" في الخذاولُاث و"حٿٸٜيّشللشبط بين مبذا "أظاظُين، جاا أولهما 

ت اإلاياصذالخذاولُت حذًر ؽً ألاعؾاد وخصصىا اإلابحر الثاوك ل   .في هغٍش
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بخاجمدددت ؽشضدددىا ماهددا أَدددم الخالصددداث الاددم اه هُىدددا الاهدددا، ٍمددا حدددذدها آمددداو وىددذ رًلىدددا بحثىددا 

لهدزا البحدر ًمُدً أن هطشىهدا لدى مدخي ا ؽلُىدا معدخيبال بالدسدجُل فدي ظدلّ الدذٍخىساٍ، أو ًمُدً 

 لقي،ها مً الباحثين الخنُي، ماها.

 مهًج البحث

ِ أمددددا اإلاددددىهر الددددزي ظددددشها ؽلُدددده فددددي بحثىددددا مهددددى  ًيددددىم ؽلددددى الاظددددخيشاا ؛ الددددزي حؾبنتتتتيؾ حٿٌٛتتتتٴ

 والخحلُل.

 الدراسات الشابقة

وال ًذعي َزا البحر أهه جذًذ َلُا في بابه؛ ميذ ظدبيىا مجمىؽدت مدً البداحثين الدى عؾد  

 :اليراًا، وهزٍش َىا جمثُال ال حصشا

-   ٍ  حٿظٌٍّٜ حٿڀٌُٰ ٫ني حالُأٌٛٿْ ، حٿّْٔي أظبي ٫زتي حٿّٰٴتخ
ّ
نده إلاجمىؽدت ، وىدذ ؽدشض مُده مئل

ت الام اظخياَا مً مئلناث أصىلُت مخخلنتمً اليراًا ا  .للقٍى

٫ڀڂ حٿظوخ٣تذ حإلٓتالڃ0ِ ىٍحٓتش ٿٔتخنْش ؾبنتخىؾ ٫ڀڄتخء حألٛتٌٽ يف ٳيتڂ حٿتنٚ، سيڄتي ّتٌنْ             -

ى، ٍما ًغهش مً ؽىىاهه، دساظت ليراًا جذاولُدت حغُدذ باَخمدام ألاصدىلُين، ٫ڀِ،  َو

  ...ىصل الذساظاث ألاصىلُت بالذسط اللعاوك الحذًرفي محاولت ل

مبهىددددا لددددم هيدددده فددددي أي منهددددا ؽلددددى اليردددداًا  ألاؽمدددداْ اإلاىجددددضة فددددي َددددزا اإلاجدددداْ،وسفددددم أَمُددددت 

ىاٌ.   الخذاولُت في مىامياث الشالبم، اللهم عؾ  ؤلاشاساث اإلاخنشىت َىا َو

 صعُبات البحث

أما ؽً الصؾىباث الام واجهخىا في البحر؛ ممنها ما ًخصل بالجاهب اإلاىضىعي؛ ميشااة 

حعخلضم صب،ا وأهاة الظدُؾاب محخىاَا، ومؾاٌشت الىصىص الام جحخاج الى جهذ  اإلاادة ألاصىلُت

ٍبي، الظخخالص اإلاؾلىمت، والاظخذالْ بها. ومنها )الصؾىباث( ما ًخصل بشبط الىصىص 

اإلاعخخلصت بمىهجُت البحر، صد ؽلى رلّ ما ًىاجهه الباحر مً صؾىباث ؽىذ محاولت جطىَؿ 

 جلّ اإلاادة مؿ مىهجه البحثم. 

وأما أبشص الصؾىباث الام واجهخىا مخُمً با ظاط في الخىمًُ بين مخطلباث البحر، 

والؾمل، وألاظشة... وسفم رلّ ميذ اج هذث ما اظخطؾذ، مبن جىميذ ممً ا، وان أخطؤث 

 مؾس ى أن ًِىن لي أجش اإلاج هذ اإلاخطئ.



 تهبًّات ال بد مهًا: 

 ذ منها:وىبل أن هخخم َزٍ اإلايذمت َىاٌ جيباهاث ال ب

        اننخ ال نظْٰخ حالنظٜخٍ ٿڀڄ٬َٳش حٿڀٔخنْش حؼبيّؼش ٫ڀَ كٔتخد طَحػنتخ حٿڀٰتٌُ حٿِحهتَ، ًيف حٿٌٷتض نٴٔتو

ال مبڄپ حٿرتحع حٿڀٌُٰ حٿ٬َرِ أٻؼَ كبخ حيظڄپ ًنڀزٔو ػْتخد حؾب٬َٳتش حٿڀٔتخنْش حؼبيّؼتش حٿتيت أٓتيڄض يف       

 طٸيڃيخ ڃ٬خٍٱ ڃظيحهڀش ىِ نظخؽ حٿ٬َٜ حؼبيّغ،

  َهنؾ حٿيٻظٌٍ أظبي حؾبظٌٻتپ يف أكتي ڃئٿٴخطتو، ٿتن هنتظڂ رخالهظالٳتخص رت  حالربخىتخص         اننخ، ًٓريح ٫ڀ

كٔتذ  « حألٛتٌٽ »حألٌٛٿْش، رپ ٓنيظڂ رخٿٸ٠خّخ حألٓخْٓش، ٳٸي رخص ڃن حؾبؤٿٌٱ طٜنْٲ ڃئٿٴخص 

، ًحؾبئٿٴتخص حٿتيت   «حٿ٘تخٳ٬ٌْڅ »حؾبيحٍّ حٿيت ّنظڄِ اٿْيخ ڃئٿٴٌىخ؛ اً ديًِْڅ ر   حؾبئٿٴتخص حٿتيت ٻظزتيخ    

، ىتتٌح حٿظٜتتنْٲ كٔتتذ حؾبتتيحٍّ، ٷتتي ّټتتٌڅ ڃالثڄتتخ رتتخٿن٨َ اىل ڃ٘تتخٻپ أٛتتٌٽ  «حؼبنٴْتتٌڅ»ظزتتيخ ٻ

حٿٴٸو، ًحؾب٘خٻپ حؾبظ٬ڀٸتش رخألكټتخځ نٴٔتيخ، ٿټننتخ نظٔتخءٽ ڃتخ اًح ٻخنتض ٻتٌٿٺ رخٿنٔتزش اىل حؾبزتخىة           

ـپ حٿڀٌّٰتتش حؾبظلټڄتتش يف زبڀْتتپ أًؿتتو ىالٿتتش حؽب٤تتخد؛ اً حؾبئٿٴتتخص حٿتتيت ٷڄنتتخ ريٍحٓتتظيخ طټتتخى ال طٔتت 

حهظالٳخ يف ىٌح حؾبٔظٌٍ. ٳخػبيتخُ حؾبٴتخىْڄِ، ًٻتٌٿٺ ٧تٌحىَ حؽب٤تخد حسيڀَّڀتش، ىتِ نٴٔتيخ اًح ڃتخ          

ٯ٠٠نخ حٿ٤َٱ ٫ن حالهظالٳخص يف حٿ٬َٝ. ًڃن ضبش ٌٓٱ ٿن نؤهٌ ذبٌح حٿظٜنْٲ حؾبٸَظَف، ٳْڄتخ  

 .(1)ْٓؤطِ ڃن حبؼنخ، ًُ حؾبن٨ٌٍ حٿڀٔخنِ حؽبخٿٚ

 ٫ڀَ أڅ طټٌڅ ڃَحؿ٬نخ حألٌٛٿْش ڃظن٫ٌش حؾبيحٍّ قبظڀٴش  ًحٍطزخ٣خ رخٿظنزْو حٿٔخرٶ ٳٸي كَٛنخ

 حٿ٬ٌٍٜ،

           اننخ ال ني٫ِ اكخ٣ش ٻخڃڀتش رخٿٸ٠تخّخ ڃٌٟت٩ٌ حٿزلتغ؛ ٳخٿٸ٠تخّخ حٿظيحًٿْتش ڃظ٘ت٬زش، ًٿتٌٿٺ ؿتخءص

 ر٬ٞ ٫نخًّن حٿٴٌٜٽ ًحؾبزخكغ رْٰٜش طٌكِ رخٿنٔزْش.
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   ٫ڀْتتو يف حؾبَحؿتت٪  اڅ أغبتتخء ر٬تتٞ حأل٫تتالځ حٿٰتتَرْ  ؿتتخءص يف حٿزلتتغ ر٘تتټپ قبظڀتتٲ ٫ڄتتخ ؿتتخءص

حألٌٛٽ، ًٓزذ ًٿٺ أننخ طٌهْنخ طٌكْي ٻظخرش أغبخء حأل٫الځ طٴخىّخ ألُ ح٤َٟحد ٷي ّ٘تٌٕ ٫ڀتَ   

 حٿٸخٍة،  ًألڅ حٿظْٰريحص ال شبْ ؿٌىَ حألٳټخٍ ًحالٷظزخٓخص.

وفدي الخخددام مبهدده ال ٌعددؾنم اال أن أجىجدده بالشددُش والخيدذًش إلاشددشفي الددزي لددم ًددذخش جهددذا فددي 

ظددددددؤحغ   الددددددزًً، والددددددى العددددددادة ألاماضددددددل أؽردددددداا ال جىددددددت الؾلمُددددددت اإلاددددددىىشة، معدددددداؽذحك وجددددددىجُ م

بمىاىشددد هم سظدددالام َاجددده، وأهدددا وازيدددت أن اإلاالحغددداث والخؾلُيددداث الادددم ظِخنردددل ؽلدددي بهدددا أظددداجزحك 

 الُشام ظخيّىم ما اؽىج مً َزا البحر، وظخمُىنم، بِل جؤٍُذ، مً جذاٌس َنىاجه.

 َاهلل َلْ التُفّق

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل  األَل: 

 وداخن تعريفية عاوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :األولفصم  ان
 يداخم تعريفية عبية 

 متهيد:
لم ًًُ ال حابت والخاعؾىن في حاجت الى ضبط ىىاؽذ مىصلت الى اظخيباط ألاحِام؛  

كټخځ؛ ٳخٿٸَنڅ حٿټَّڂ نِٽ رڀٰش حٿ٬َد، ٻخنٌح ٫ڀَ ڃ٬َٳش دب٬خنِ حٿڀٰش حٿيت ؿخءص ذبخ ڃٜخىٍ ىٌه حأل نهم 

َّٔص حٿٸَنڅ ٻخنض رڀٰظيڂ حٿيت ٬َّٳٌڅ طب٬ْخ أٓڀٌذبخ ًرْخهنخ. ىٌح ڃن نخكْش. ًڃن  ،أ٠ّخ ،ًحٿٔنش حٿيت ٳ

نخكْش أهٍَ، ٻخڅ حٿ٬َد ٬ٌّْ٘څ يف ٗزو ؿَِّس ٫ڀَ ٳ٤َصبڂ حٿزيًّش، ًمل ّټٌنٌح يف كخؿش اىل أكټخځ 

ًحٿٔنش ٻخنض ٻخٳْش ًكيىخ ؼبپ ڃ٘خٻڀيڂ حؾب٬يٌىس حؾبؤٿٌٳش. ًٿټن حطٔخ٩ ٫َْٗش ؿيّيس؛ ألڅ أكټخځ حٿٸَنڅ 

ٍٷ٬ش حٿيًٿش حإلٓالڃْش ڃ٪ حٿٴظٌكخص حإلٓالڃْش حٿ٨٬ْڄش، ًحهظال١ حٿ٬َد رؤؿنخّ أهٍَ ال حئنٌڅ ٿٰظيڂ 

ًال خي٬٠ٌڅ ٿظٸخٿْيىڂ، ٳَٝ حؼبخؿش اىل ٷٌح٫ي ٟخر٤ش ط٬  ٫ڀَ حٓظنزخ١ أكټخځ ڃن ڃٜخىٍ حٿظَّ٘٪ 

ت الى وضؿ ؽلم (1)ڃِ الُڃش ؼبٌحىع حؼبْخس حػبيّيس ًڃ٘خٻڀيخ حؾب٬ٸيسحإلٓال َاهذ الحاجت ماظَّ ، ومً َىا 

رؿ ىىاهين وىىاؽذ مربىلت لها اظخيباط ألاحِامٌؾين ؽلى  ًح٫ڀڂ أڅ ىٌح »ًيْى ابً خلذون: . ٍو

ٓظٴخىس حؾب٬خنِ ڃن ڃن حٿٴنٌڅ حؾبٔظليػش يف حؾبڀش، ًٻخڅ حٿٔڀٲ يف ٯنَ ٫نو، دبخ أڅ ح -أٌٛٽ حٿٴٸو-حٿٴن 

حألٿٴخ٥ ال حيظخؽ ٳْيخ اىل أُّي كبخ ٫نيىڂ ڃن حؾبڀټش حٿڀٔخنْش. ًأڃخ حٿٸٌحن  حٿيت حيظخؽ اٿْيخ يف حٓظٴخىس 

حألكټخځ هٌٜٛخ، أهٌ ڃ٨٬ڄيخ... ٳڀڄخ حنٸَٝ حٿٔڀٲ، ًًىذ حٿٜيٍ حألًٽ، ًحنٸڀزض حٿ٬ڀٌځ ٻڀيخ 
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ٌحن  ًحٿٸٌح٫ي، الٓظٴخىس حألكټخځ ڃن حألىٿش، ٛنخ٫ش، ًحكظخؽ حٿٴٸيخء ًح„ظييًڅ اىل زبْٜپ ىٌه حٿٸ

«ٳټظزٌىخ ٳنخ ٷخثڄخ رَأٓو غبٌَّه0 أٌٛٽ حٿٴٸو
(1) . 

حنٸ٠َ ًٿٺ حٿِڃن ًؿخءص »: (هـ1345-1289)وفي َزا العُاو ًيْى الشُخ الخرشي 

 ر٬يىڂ أڃش حهظڀ٤ض رؤڃڂ أهٍَ ىهْڀش يف حٿ٬َرْش، ٳز٬ي أڅ ٻخنض حٿڀٰش ٓڀْٸش ؿبڂ ٛخٍص ٫ڀڄخ ّظ٬ڀڄٌنو

ٳ٬ٌٌٟح حٿٸٌح٫ي ًىًنٌح ٳْيخ حٿټظذ كظَ ّؤڃن حٿنخّ ٫ڀَ ٿٰظيڂ أڅ ط٠ْ٪، أً ّئػَ ٳْيخ ْٓپ حٿ٬ـڄش ٳْٰري 

ڃن ٗټڀيخ، ًاًح مل ّټن يف اڃټخهنڂ أڅ ٌّٜنٌح حألٿٔنش ڃن حهظْخٍ ڃخ هٲ ٫ڀْيخ ررتٹ حإل٫َحد ًزبٌّپ ر٬ٞ 

پ ڃن أڅ حيٴ٨ٌىخ ڃن ڃؼپ ًٿٺ يف حألٿٴخ٥ ٫ن ٗټڀيخ ًحالٷظٜخٍ ٫ڀَ ڃخ ٓيپ ٫ڀَ حألغبخ٩ ڃنيخ ٳال أٷ

حٿټظخرش ًحٿيٍحٓش، ًحٿٌُ أمهيڂ ڃن ًٿٺ ىٌ حسيخٳ٨ش ٫ڀَ ٻظخد ح‟ ًٓنش ٌٍٓٿو حٿڀٌّن مهخ أٓخّ حٿيّن 

«٫ًڄيس حٿڀٰش حٿ٬َرْش
(2). 
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 املبحث األَل: 

 "علم أصول الفقه"ـالتعريف ب
 
 
 
 
 
 



 املبحث األول:
 انتعريف بـ"عهى أصىل انفقه"

 ئة:تىط
نانهم لؾلم أصْى النيه؛ ومً أشهش حؾذَّ  دث آساا ؽلماا ألاصْى واخخلنذ في حؾٍش

ناث اإلاخذاولت هزٍش  :الخؾٍش

ٳؤٌٛٽ »(: ىت974-914إماو احلرمني أبو املعالي عبد امللك بن عبد اهلل بن يوشف اجلويين: )-

«حٿٴٸو ڃٔظڄيس ڃن حٿټالځ، ًحٿ٬َرْش، ًحٿٴٸو
أٌٛٽ حٿٴٸو؟ ٷڀنخ ىِ أىٿظو،  ٳبڅ ٷْپ0 ٳڄخ» زم ًرُه:، (1)

ًأىٿش حٿٴٸو ىِ حألىٿش حٿٔڄ٬ْش، ًأٷٔخڃيخ نٚ حٿټظخد، ًنٚ حٿٔنش حؾبظٌحطَس، ًحإلطبخ٩، ًڃٔظني طب٬ْيخ ٷٌٽ 

«ح‟ ط٬خىل
(2) . 

ح٫ڀڂ أنٺ ال طٴيڂ ڃ٬نَ "أٌٛٽ حٿٴٸو" ڃخ مل »(: ىت545-954أبو حامد حمند بن حمند الغسالي: )-

ٿٴٸو0 ٫زخٍس ٫ن حٿ٬ڀڂ ًحٿٴيڂ يف أٛپ حٿٌٟ٪. ّٸخٽ0 ٳالڅ ّٴٸو حؽبري ًحٿَ٘، أ0ُ ط٬َٱ أًال ڃ٬نَ حٿٴٸو. ًح

٬ّڀڄو ًّٴيڄو. ًٿٌٹ، ٛخٍ ر٬َٱ حٿ٬ڀڄخء، ٫زخٍس ٫ن0 حٿ٬ڀڂ رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش، حٿؼخرظش ألٳ٬خٽ حؾبټڀٴ       

ٴَٔ، حٓڂ حٿٴٸْو ٫ڀَ ڃظټڀڂ، ًٳڀٔٴِ، ًمبٌُ، ًفبيع، ًڃ -حبټڂ حٿ٬خىس-. كظَ ال ٤ّڀٶ -هخٛش-

رپ خيظٚ رخٿ٬ڀڄخء رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش حٿؼخرظش ٿألٳ٬خٽ حإلنٔخنْش. ٻخٿٌؿٌد، ًحؼب٨َ، ًحإلرخكش، ًحٿنيد، 

ًحٿټَحىش، ًٻٌڅ حٿ٬ٸي ٛلْلخ، ًٳخٓيح، ًرخ٣ال، ًٻٌڅ حٿ٬زخىس أىحء ًٷ٠خء، ًأڃؼخٿو. ًال خيٴَ ٫ڀْٺ0 

ڄش رخسيپ، ًقبخٿٴش ٿڀـٌىَ، ًٻٌهنخ أڅ ٿألٳ٬خٽ أكټخڃخ ٫ٸڀْش؛ أ0ُ ڃيٍٻش رخٿ٬ٸپ، ٻټٌهنخ أ٫َحٟخ، ًٷخث
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أٻٌحنخ، كَٻش ًٓټٌنخ، ًأڃؼخؿبخ، ًحٿ٬خٍٱ رٌٿٺ ّٔڄَ ڃظټڀڄخ ال ٳٸْيخ. ًأڃخ أكټخڃيخ ڃن كْغ اهنخ 

ًحؿزش، ًفب٨ٌٍس، ًڃزخكش، ًڃټًَىش، ًڃنيًد اٿْيخ، ٳبمنخ ّظٌىل حٿٴٸْو رْخهنخ... ٳبًح ٳيڄض ىٌح، 

حألكټخځ، ٫ًن ڃ٬َٳش ًؿٌه ىالٿظيخ ٫ڀَ حألكټخځ، ڃن كْغ ٳخٳيڂ0 أڅ أٌٛٽ حٿٴٸو ٫زخٍس ٫ن0 أىٿش ىٌه 

«حػبڄڀش، ال ڃن كْغ حٿظٴْٜپ
(1). 

ڃ٘ظڄپ ٫ڀَ أىٿش حألكټخځ ًًؿٌه ىالٿظيخ، ًٿټن  -أ٠ّخ-ٳبڅ ٫ڀڂ حؽبالٱ ڃن حٿٴٸو »زم ًرُه:  

ڃن كْغ حٿظٴْٜپ، ٻيالٿش كيّغ هخٙ يف ڃٔؤٿش "حٿنټخف رال ٫ًِ" ٫ڀَ حؽبٌٜٙ، ًىالٿش نّش هخٛش 

اال ٫ڀَ ٣َّٶ -ڃٔؤٿش "ڃرتًٹ حٿظٔڄْش ٫ڀَ حؽبٌٜٙ". أڃخ حألٌٛٽ، ٳال ّظ٬َٝ ٳْيخ إلكيٍ حؾبٔخثپ  يف

رپ ّظ٬َٝ ٳْيخ ألٛپ حٿټظخد ًحٿٔنش ًحإلطبخ٩، ًٿَ٘حث٢ ٛلظيخ ًػزٌصبخ، ػڂ ٿٌؿٌه ىالٿظيخ  -َٟد حؾبؼخٽ

٨يخ، ًىٌ حٿٸْخّ، ڃن ٯري أڅ حػبڄڀْش، اڃخ ڃن كْغ ُْٰٛظيخ، أً ڃٴيٌځ ٿٴ٨يخ، أً ٳلٌٍ ٿٴ٨يخ، أً ڃ٬ٸٌٽ ٿٴ

ّظ٬َٝ ٳْيخ ؾبٔؤٿش هخٛش. ٳزيٌح طٴخٍٵ أٌٛٽ حٿٴٸو ٳ٫ًَو. ًٷي ٫َٳض ڃن ىٌح0 أڅ أىٿش حألكټخځ0 

حٿټظخد، ًحٿٔنش، ًحإلطبخ٩. ٳخٿ٬ڀڂ ر٤َٵ ػزٌص ىٌه حألٌٛٽ حٿؼالػش، ١ًًَٗ ٛلظيخ، ًًؿٌه ىالٿظيخ ٫ڀَ 

«حألكټخځ، ىٌ حٿ٬ڀڂ حٿٌُ ٬ّرب ٫نو رؤٌٛٽ حٿٴٸو
(2). 

أٌٛٽ “أڃخ ڃٴيٌځ أٌٛٽ حٿٴٸو. ٳنٸٌٽ0 ح٫ڀڂ أڅ ٷٌٽ حٿٸخثپ »  #0ىت131-551$علي بن حمند اآلمدي -

ن ڃ٠خٱ، ىٌ حألٛپ، ًڃ٠خٱ اٿْو ىٌ حٿٴٸو. ًٿن ن٬َٱ حؾب٠خٱ ٷزپ ڃ٬َٳش حؾب٠خٱ ٷٌٽ ڃئٿٲ ڃ” حٿٴٸو

«اٿْو. ٳال ؿَځ أنو جيذ ط٬َّٲ ڃ٬نَ حٿٴٸو أًال0 ػڂ ڃ٬نَ حألٌٛٽ ػخنْخ
وىذ ؽّشل النيه لقت، وؽشج . (3)

: ًأڃخ أٌٛٽ حٿٴٸو، ٳخ٫ڀڂ أڅ أٛپ ٻپ ِٗء ىٌ ڃخ ّٔظني زبٸْٶ ًٿٺ » الى حؾٍشه أصْى النيه، ًيْى
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حٿِ٘ء اٿْو. ٳؤٌٛٽ حٿٴٸو ىِ أىٿش حٿٴٸو، ًؿيخص ىالالصبخ ٫ڀَ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش، ًٻْٴْش كخٽ حؾبٔظيٽ 

ذبخ، ڃن ؿيش حػبڄڀش ال ڃن ؿيش حٿظٴْٜپ، خبالٱ حؽبخٛش، حؾبٔظ٬ڄڀش يف نكخى حؾبٔخثپ حؽبخٛش. ًأڃخ 

٫ن أكٌحٿو حٿ٬خٍٟش  ڃ٩ٌٌٟ أٌٛٽ حٿٴٸو، ٳخ٫ڀڂ أڅ ڃ٩ٌٌٟ ٻپ ٫ڀڂ، ىٌ حٿِ٘ء حٿٌُ حبغ يف ًٿٺ حٿ٬ڀڂ

ٿٌحطو. ًؾبخ ٻخنض ڃزخكغ حألٌٛٿْ  يف ٫ڀڂ حألٌٛٽ، ال سبَؽ ٫ن أكٌحٽ حألىٿش أً ٛڀش اىل حألكټخځ 

حٿ٫َْ٘ش حؾبزلٌع ٫نيخ ٳْو، ًأٷٔخڃيخ، ًحهظالٱ ڃَحطزيخ ًٻْٴْش حٓظؼڄخٍ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش ٫نيخ، ٫ڀَ 

«ًؿو ٻڀِ، ٻخنض ىِ ڃ٩ٌٌٟ ٫ڀڂ حألٌٛٽ
(1) . 

ح٫ڀڂ أڅ حؾبَٻذ0 ال ديټن أڅ ٬ّڀڂ اال »(:  ىت141-599ند بن عنر بن احلصني الرازي )فخر الدين حم-

ر٬ي حٿ٬ڀڂ دبٴَىحطو، ال ڃن ٻپ ًؿو، رپ ڃن حٿٌؿو حٿٌُ ألؿڀو ّٜق أڅ ّٸ٪ حٿرتٻْذ ٳْو. ٳْـذ ٫ڀْنخ 

يف -، ٳي0ٌ ”حٿٴٸو“أڃخ حألٛپ ٳي0ٌ حسيظخؽ اٿْو. ًأڃخ ”. أٌٛٽ حٿٴٸو“ػڂ ط٬َّٲ ” حٿٴٸو”ً” حألٛپ“ط٬َّٲ 

«ٳيڂ ٯَٝ حؾبظټڀڂ ڃن ٻالڃو"“٫زخٍس0 ٫ن  -أٛپ حٿڀٰش
(2). 

حٿ٬ڀڂ رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش، حٿ٬ڄڀْش، حؾبٔظيٽ ٫ڀَ أ٫ْخهنخ، حبْغ ال ٬ّڀڂ ٻٌهنخ ڃن  -ح٤ٛالف حٿ٬ڀڄخء-ًيف »

«حٿيّن ًٍَٟس
(3). 

ًٻْٴْش  -٫ڀَ ٓزْپ حإلطبخٽ-٫زخٍس ٫ن ـبڄ٩ٌ ٣َٵ حٿٴٸو ”0 أٌٛٽ حٿٴٸو“»ػڂ ٠ّْٲ0  

«حالٓظيالٽ ذبخ، ًٻْٴْش كخٽ حؾبٔظيٽ ذبخ
(4). 

حٿٸٌح٫ي حٿيت ٌّٛپ حٿزلغ ٳْيخ اىل حٓظنزخ١ »(: ىت191صأبو عنرو عثنان ابن احلاجب املالكي )-

«حألكټخځ ڃن أىٿظيخ أً حٿ٬ڀڂ ذبٌه حٿٸٌح٫ي
(1). 
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«حٿ٬ڀڂ رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش حٿٴ٫َْش ٫ن أىٿظيخ حٿظٴْٜڀْش رخالٓظيالٽ»
(2) . 

أٌٛٽ حٿٴٸو0 ڃ٬َٳش ىالثپ حٿٴٸو » #0ىت751-143بو احلصن علي بن عبد الكايف الصبكي )تقي الدين أ-

«اطبخال، ًٻْٴْش حالٓظٴخىس ڃنيخ، ًكخٽ حؾبٔظٴْي
(3). 

«حٿ٬ڀڂ رخٿٸٌح٫ي حٿيت ّظٌٛپ ذبخ اىل حٓظنزخ١ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش ڃن أىٿظيخ حٿظٴْٜڀْش»
(4). 

ٴٸو0 ڃ٬َٳش ىالثپ حٿٴٸو اطبخال، ًٻْٴْش حالٓظٴخىس أٌٛٽ حٿ» ت#0ه145ص$عبد اهلل بن عنر البيضاوي -

«ڃنيخ، ًكخٽ حؾبٔظٴْي
(5) . 

ڃ٬َٳش ىالثپ حٿٴٸو » #0ىت777ص$الشيخ اإلماو مجال الدين عبد الرحيه بن احلصن األشنوي الشافعي -

«اطبخال، ًٻْٴْش كخٽ حالٓظٴخىس ڃنيخ، ًكخٽ حؾبٔظٴْي
(6) . 

 ، أس ؾت مؾان في الاصطالح:”ڃنيخؽ حألٌٛٽ هنخّش حٿٌٔٽ يف َٗف“وحّذد له في ٍخابه 

o  ُأكيىخ حٿيٿْپ، ٻٸٌؿبڂ0 أٛپ ىٌه حؾبٔؤٿش حٿټظخد ًحٿٔنش؛ أُ ىٿْڀيخ ًڃنو أ٠ّخ أٌٛٽ حٿٴٸو $أ

 أىٿظو#.

o .ُحٿؼخنِ حٿَؿلخڅ0 ٻٸٌؿبڂ0 حألٛپ يف حٿټالځ حؼبٸْٸش؛ أُ حٿَحؿق ٫ني حٿٔخڃ٪ ىٌ حؼبٸْٸش ال ح„خ 

o ٌؿبڂ0 ارخكش حؾبْظش ٿڀڄ٤٠َ ٫ڀَ هالٱ حألٛپ،حٿؼخٿغ حٿٸخ٫يس حؾبٔظڄَس0 ٻٸ 

o (7)حٿَحر٪ حٿٌٍٜس حؾبٸْْ ٫ڀْيخ ٫ڀَ حهظالٱ ڃٌٻٌٍ يف حٿٸْخّ يف طٴٔري حألٛپ. 
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َالُخاب   ى الذلُل، ماإلايصىد بؤصْى النيه أدلخه  واإلاشاد بِلمت أصل َىا اإلاؾنى ألاْو َو

ا  .(1)والعىت وؤلاجماؼ واليُاط وفيَ،

ح٫ڀڂ أڅ أٌٛٽ حٿٴٸو ڃن أ٨٫ڂ حٿ٬ڀٌځ حٿ٫َْ٘ش ًأؿڀيخ ٷيٍح »ىت#0 808$صعبد الرمحن ابن خلدون -

ًأٻؼَىخ ٳخثيس، ًىٌ حٿن٨َ يف حألىٿش حٿ٫َْ٘ش ڃن كْغ طئهٌ ڃنيخ حألكټخځ ًحٿظټخٿْٲ، ًأٌٛٽ حألىٿش 

«حٿ٫َْ٘ش ىِ حٿټظخد حٿٌُ ىٌ حٿٸَنڅ، ػڂ حٿٔنش حؾبزّْنش ٿو
(2). 

ً باؽخباس منشدًه؛ أي  مه عؾ  اإلاؾاصٍش لمت ”أٌٛٽ“باؽخباس َلمت وؽشَّ ؛ ”ٳٸو“، َو

: جمؿ أصل،  ًىٌ يف حٿڀٰش0 ڃخ ّزنَ ٫ڀْو ٯريه، ٻؤٓخّ حٿيحٍ ٫ًًَٵ حٿ٘ـَ حٿنخرظش يف حألٍٝ، ما صْى

حٿٸٌح٫ي حٿيت »٫َٳو أٻؼَ حٿ٬ڀڄخء رؤنو واصطالحا:  ًّؤطِ أ٠ّخ دب٬نَ ڃن٘ؤ حٿِ٘ء، أً ڃخ ّظٴ٩َ ٫ڀْو ٯريه.

«حٿ٬ڄڀْش ڃن حألىٿش حٿظٴْٜڀْشّظٌٛپ ذبخ اىل حٓظنزخ١ حألكټخځ 
(3). 

ً أًرا أهه  ناث اإلاخؤخٍش واإلاشاد . “”ڃ٬َٳش حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش حٿ٬ڄڀْش رؤىٿظيخ حٿظٴْٜڀْش“ومً حؾٍش

الؾلم والغً،  ن ادساٌ ألاحِام النيهُت ىذ ًِىن ًيُيُا وىذ ًِىن عىُا ٍما في ٍثي، ” ڃ٬َٳش“بدد 

َالىجىب ” حٿ٫َْ٘ش حألكټخځ“مً معاتل النيه. واإلاشاد بيىلىا:  ألاحِام اإلاخلياة مً الششؼ، 

م، مخشج به ألاحِام الؾيلُت: ٍمؾشمت أن الِل أٍب، مً الجضا، وألاحِام الؾادًت: ٍمؾشمت  والخحٍش

َان الجى صحىا. واإلاشاد بد ما ال ًخؾلً باالؽخياد، ” حٿ٬ڄڀْش”هضوْ الطل في اللُلت الشاجُت ارا 

َاة، مخشج به ما ًخؾ لً باالؽخياد: ٍخىحُذ ا ومؾشمت أظماته وصناجه، مال ٌعمى َالصالة والض

أدلت النيه اإلايشوهت بمعاتل النيه ” رؤىٿظيخ حٿظٴْٜڀْش“رلّ ميها في الاصطالح. واإلاشاد بيىلىا: 

الخنصُلُت، مخشج به أصْى النيه،  ن البحر مُه اهما ًِىن في أدلت النيه ؤلاجمالُت. وأما 

٫ڀڂ ّزلغ ٫ن أىٿش حٿٴٸو حإلطبخٿْش ًٻْٴْش حالٓظٴخىس “النً اإلاؾين، مُؾشل بؤهه: باؽخباس َىهه ليبا لهزا 
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اليىاؽذ الؾامت، مثل ىىلهم: ألامش للىجىب، والى م ” حإلطبخٿْش“، واإلاشاد بد: ”ڃنيخ ًكخٽ حؾبٔظٴْي

م، وال حت جيخض م الىنىر، مخشج به ألادلت الخنصُلُت، مال جزٍش في أصْى النيه اال ؽلى  للخحٍش

مؾشمت ٍُه ٌعخنُذ ألاحِام مً أدل ها ” ًٻْٴْش حالٓظٴخىس ڃنيخ”ظبُل الخمثُل للياؽذة. واإلاشاد بد

بذساظت أحِام ألالناظ ودالالنها مً ؽمىم وخصىص، والالو وجيُُذ، وهاسخ وميعىخ، وفي، 

 ڃ٬َٳش كخٽ” ًكخٽ حؾبٔظٴْي“رلّ، مبهه ببدساٍه ٌعخنُذ مً أدلت النيه أحِامها. واإلاشاد بد: 

حؾبٔظٴْي0 ًىٌ ح„ظيي؛ ًغبِ ڃٔظٴْيح؛ ألنو ّٔظٴْي رنٴٔو حألكټخځ ڃن أىٿظيخ ٿزڀٌٯو ڃَطزش حالؿظيخى، 

   .(1)ٳڄ٬َٳش ح„ظيي ١ًًَٗ حالؿظيخى ًكټڄو ًمبٌ ًٿٺ ّزلغ يف أٌٛٽ حٿٴٸو

ناث العابيت  ً ً خ  الخؾٍش ناث بخؾٍشه  حذ الباحثين اإلاؾاصٍش وهخخم َزٍ الخؾٍش

أڃخ حؾب٬نَ حال٤ٛالكِ ألٌٛٽ حٿٴٸو ٣زٸخ ألَّٔ »0 ت بمىضىؼ بحثىا َزا، جاا مُهوأعؾادَا اإلاخصل

ٳيٌ ىٍحٓش حٿٸٌح٫ي حٿيت طٔظنز٢ ذبخ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش ڃن أىٿظيخ حٿظٴْٜڀْش ڃزخَٗس، ًٌّٻَ حٿٸْي  -حٿظ٬َّٴخص

ي ٫ڀْيخ حٿزلغ يف حٿٌُ ٬ّيه حألٌٛٿٌْڅ أكي حؾبزخىة حٿيت ٬ّظڄ” ٫ڀڂ حٿنلٌ“ٿالكرتحُ ڃن ” ڃزخَٗس“حألهري 

٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو $ًحؾبزينڅ حٓهَحڅ مهخ0 حٿٴٸو، ٫ًڀڂ حٿټالځ#. ٬ًّي ىٌح حالكرتحُ ٗخىيح ٫ڀَ أڅ حىظڄخځ 

#، طڀٺ حٿيت pragmaticحألٌٛٿْ  ّٸظَٜ ٫ڀَ حػبٌحنذ حٿيت ديټن ٫يىخ ڃن ح„خٽ حٿظوخ٣يب $حٿربحٯڄخطِ 

حٿٌٍّٜش ٿڀزلغ حٿڀٌُٰ حٿيت ٬ّيىخ حألٌٛٿٌْڅ ڃن ط٬ي ڃن ڃٔخثپ ٫ڀڂ حألٌٛٽ، ًال طيهپ ٳْيخ حػبٌحنذ 

«ڃزخىة حٿ٬ڀڂ، ال ڃن ڃٔخثڀو
(2). 

 

 

                                                 

 .5-3زلمد بن صاحل العثيمٌن، األصول من علم األصول، صينظر: ( 1)

 .86( زلمد زلمد يونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، ص2)



 ن٘ؤس ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو0  .3

اسجبطذ وشؤة ألاحِام النيهُت بيشؤة ؤلاظالم؛ مالذًً ؤلاظالمك، ٍما َى مؾلىم، ًحمل 

َاهذ حعخمذ في ؽهذ ا ٍش مجمىؽت مً الؾياتذ وألاخالو وألاحِام الؾملُت الام   لشظْى في جَى

ت م والعىت الىبٍى  .(1)مً اليشآن الٍُش

َان الشظْى  جُب ؽً  وىذ  َان ًنخاهم ٍو في اإلاشاحل ؤلاظالمُت ألاولى َى اإلاشجؿ؛ ار 

. عؾذ أن أرن لهم باالج هاد، ماج هذوا  َان ال حابت ًيىمىن بالذوس هنعه في ؽصٍش أظئل هم، ٍما 

 في فُابه. و أ في مخخله ألامىس ظىاا في حرىسٍ 

عَخمذُّ مً ششؼ وفي مشحلت الحيت مً مشاحل جطىّ 
ُ
س اإلاجخمؿ ؤلاظالمك أصبحذ ألاحِام ح

ا وسظىله ومخاوي ال حابت. لًُ ما ًميز َاجين اإلاشحلخين َى اوشقاْ ال حابت بحنػ اليشآن 

ً ألاحِام النيهُت. م، ملم ًىلىا ٍبي، اَخمام لخذٍو  الٍُش

ان النخىحاث ؤلاظالمُت، ، واحعاؼ سىؾت الذو و ؾذ وماة الشظْى   لت ؤلاظالمُت ابَّ

واؽخىاو الُثي، مً في، الؾشب لإلظالم، أصبحذ الحاجت ماظت الى ما ًبين للىاط أمىس دًنهم، 

ؿ في ٍثي، مً الحىادر والىىاثؿ. مشِل رلّ مشحلت زالثت  مِان رلّ مذؽاة الى الاج هاد والدشَش

ألاَم في وشؤة النيه ؤلاظالمك؛ ار أصبحذ مً مشاحل جطىس اإلاجخمؿ ؤلاظالمك، وهي اإلاشحلت 

 ألاحِام النيهُت حعخمذ مً أحِام ا وسظىله.

دث مخالْ َزٍ اإلاشحلت ؽشل الاج هاد وشالا ؽغُما؛ مغهشث اإلازاَب النيهُت وحؾذَّ 

مىاصاة مؿ هجشة النيهاا مً ال حابت الى ألامصاس اإلانخىحت، واخخالل الغشول الام واجهها 

نهم الى جلّ ألاساض مالنيهاا عؾذ هجش 
َان ل(2) غ الشامعي )ث، و مرل َد( 204إلمام محمذ بً ادَس

ً  ”. حٿَٓخٿش“وجمؾها في ٍخابه اإلاشهىس ” أٌٛٽ حٿٴٸو“َزا الؾلم  جذٍو

 ٯخّش ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو0 .4

ان القاًت مً وضؿ ؽلم أصْى النيه هي الىصْى الى اظخيباط ألاحِام الششؽُت مً  

ى ؽمل دًنم ودهُ ٳخٿٌٌٛٽ اىل ڃ٬َٳش حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش »ىي في الىىذ هنعه. ًيْى آلامذي أدل ها، َو

                                                 

 .16بد الوىاب خالف، علم أصول الفقو، ص( ع1)

 .74( زلمد مصطفى امبايب، اجلديد يف تاريخ الفقو اإلسالمي، ص2)



«ىِ ڃنخ١ حٿ٬ٔخىس حٿينٌّْش ًحألهًَّش
َاوك )ث(1) زَب الشى ، الى الشأي ”اٍٗخى حٿٴلٌٽ“ٌ( في 1255. ٍو

 : ًأڃخ ٳخثيس ىٌح حٿ٬ڀڂ ٳيِ حٿ٬ڀڂ رؤكټخځ ح‟ أً حٿ٨ن ذبخ. ًؾبخ ٻخنض ىٌه حٿٰخّش ذبٌه »هنعه، ًيْى

نِٿش ڃن حٿَ٘ٱ ٻخڅ ٫ڀڂ ٣خٿزو ذبخ ًًٷٌٳو ٫ڀْيخ0 ڃٸظ٠ْخ ؾبِّي ٫نخّظو رو، ًطٌٳَ ٍٯزظو ٳْو؛ ألهنخ ٓزذ حؾب

«حٿٴٌُ ر٬ٔخىس حٿيحٍّن
(2). 

 ڃ٫ٌٌٟخص ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو0 .5

حذد آلامذي ) : ىت631-551ٍو ًأڃخ ڃ٩ٌٌٟ أٌٛٽ »( مىضىؽاث ؽلم أصْى النيه باليْى

حٿٴٸو، ٳخ٫ڀڂ أڅ ڃ٩ٌٌٟ ٻپ ٫ڀڂ، ىٌ حٿِ٘ء حٿٌُ ّزلغ يف ًٿٺ حٿ٬ڀڂ ٫ن أكٌحٿو حٿ٬خٍٟش ٿٌحطو. ًؾبخ 

حألىٿش حؾبٌٛڀش اىل حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش حؾبزلٌع ٻخنض ڃزخكغ حألٌٛٿْ  يف ٫ڀڂ حألٌٛٽ ال سبَؽ ٫ن أكٌحٽ 

٫نيخ ٳْو، ًأٷٔخڃيخ، ًحهظالٱ ڃَحطزيخ، ًٻْٴْش حٓظؼڄخٍ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش ٫نيخ ٫ڀَ ًؿو ٻڀِ، ٻخنض ىِ 

 .(3)«ڃ٩ٌٌٟ ٫ڀڂ حألٌٛٽ

 ٷي»مي،ي أن مىضىؼ ؽلم أصْى النيه ” حٿزلَ حسي٢ْ“( في ٍخابه ىت794صوأما الضسٍص م )

ٳبنو اڃخ ًحكي، ًىٌ حٿيٿْپ حٿٔڄ٬ِ ڃن ؿيش انو ڃٌٛپ ٿڀلټڂ حٿ٫َِ٘، ًاڃخ ٻؼري،  حؿظڄ٪ ٳْو حألڃَحڅ،

ًىٌ أٷٔخځ حألىٿش حٿٔڄ٬ْش ڃن ىٌه حػبيش، الٗرتحٻيخ اڃخ يف ؿنٔيخ، ًىٌ حٿيٿْپ، أً يف ٯخّظيخ، ًىٌ حٿ٬ڀڂ 

ٌُ ڃ٤ڀٸخ ٯري رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش. ًحهظڀٴٌح ىپ جيٌُ أڅ ّټٌڅ ٿڀ٬ڀڂ أٻؼَ ڃن ڃ٩ٌٌٟ ًحكي أځ ال؟ ٳٸْپ؛ جي

أنو الري أڅ َّ٘ٻو يف أڃَ ًحطِ، أً ٫َِٟ، ٻخٿ٤ذ ّزلغ ٳْو ٫ن أكٌحٽ ريڅ حإلنٔخڅ، ٫ًن حألىًّش 

«ًمبٌىخ. ًٷْپ ديظن٪ ڃ٤ڀٸخ، ٿجال ّئىُ اىل حالنظ٘خٍ
(4). 

                                                 

 .9، ص1( ادلرجع نفسو، ج1)

 .69( زلمد بن علي الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ص2)

 . 7، ص1( اآلمدى، اإلحكام يف أصول األحكام، ج3)

 .48-41، ص1الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقو، ج( بدر الدين 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/551_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/551_%D9%87%D9%80


عخناد مً َزًً اليىلين أن البحر في ؽلم ألاصْى ىذ ًدىاْو ألادلت وألاحِام ؽلى  َو

م الششعي جخىىه ؽلى مؾشمت اإلاصادس أو ألادلت، والبحر في ألادلت ًخنشؼ العىاا؛  ن مؾشمت الحُ

 ؽىه مؾشمت الحُم الششعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 املبحث الثانْ: 

 "الشاطيب واملوافقات"
 
 
 
 
 
 
 



 املبحث انثبني:
 "انشبطبي واملىافقبت"

 تىطئة:
بحً ، سحاو، الشهي، بالشالبمابشاَُم بً مىس ى بً محمذ ال خمم، القشهالك، أبى اٌؾذ 

َان لُخابه َى  ، ميذ  أزش ٍبي، في ججلُت ؽلم اإلاياصذ الششؽُت، َزا  حؾبٌحٳٸخصمجّذد ؽلم ألاصْى

 الُخاب الزي ههر مُه مىهجا وظطا بين معلّ أَل الشأي وأَل الغاَش. 

 ، خڅ ًٻ»اظخناد الشالبم مً أؽالم َم مىاساث الؾلم في بالد اإلاقشب وألاهذلغ في ؽصٍش

أىڂ ٌْٗهو حألنيٿْٔ  أرٌ ٫زي ح‟ فبڄي رن حٿٴوخٍ حٿزريُ ًأرٌ ٬ْٓي رن ٿذ، ًأرٌ ؿ٬ٴَ أظبي حٿ٘ٸٌٍُ، 

ًأرٌ ٫زي ح‟ حٿزڀنِٔ، ًأرٌ ٫زي ح‟ فبڄي حٿڀٌِٗ. ًأڃخ ٌْٗهو حؾبٰخٍرش ٳيڂ أرٌ ٫زي ح‟ فبڄي حؾبٸَُ 

نِ، ًأرٌ حٿٸخٓڂ فبڄي رن أظبي حٿَّ٘ٲ حػبي، ًأرٌ ٫ڀِ ڃنٌٍٜ حٿًِحًُ، ًذيْ حٿيّن رن ڃًَُٵ حٿظڀڄٔخ

«حٿٔزيت، ًأرٌ ٫زي ح‟ فبڄي حٿظڀڄٔخنِ
(1). 

ذة  جآلُه جلُلت مخىىؽت اشخملذ ؽلى أبحار وىذ أزمشث َزٍ ال حبت الؾلمُت النٍش

، ًيف حٿٴٸو، ًحٿ٬َّ٘ش ”حٿَؿِ“أّٿٲ يف حٿنلٌ، ًحٿَٜٱ، ًحٿ٬َ٘ ميذ هنِعت، واهخياداث، وجحيُياث؛ 

لخ  أحذ الباحثين أَم اإلاحاوس الام جذوس حىلها َزٍ اإلائلناث في محىسًٍ وىذ ًحألىد... 

ڃخ ح٤ٛڀق ٫ڀَ طٔڄْظيڄخ ر٬ڀٌځ حٿٌٓخثپ ٫ًڀٌځ حؾبٸخٛي. أڃخ ٫ڀٌځ حٿٌٓخثپ ٳيِ ٫ڀٌځ حٿڀٰش  أظاظُين َما:

 .(2)حٿيت ّٸ٪ حٿزيء ريٍٓيخ أًال، ٿظټٌڅ ًْٓڀش اىل ٳيڂ ٫ڀٌځ حؾبٸخٛي حٿيت ىِ حٿ٬ڀٌځ حٿ٫َْ٘ش

                                                 

 . وقد ذكر ادلؤلف تفاصيل كثًنة عن ىؤالء الشيوخ.67-63( محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة، ص ص1)

 . 97، صادلرجع نفسو( 2)



ؾتٍخابه:  (1)مئلناث الشالبم وأَم ى محىس بحثىا َزا اإلاىامياث في أصْى الشَش ، َو

َزا مً خالْ ” ڃٸخٛي حٿ٬َّ٘ش حإلٓالڃْش“خنً ٍثي، مً الؾلماا ؽلى أن الشالبم َى مً ابخذؼ ٍو

، هغشا الى َزٍ اإلاىامياث وحشي بىا أن وؾشض َىا  َم الخصىصُاث الام وظمذ ٍخابالُخاب، 

 قها به صاحبه. الحغىة الام بل

 طٔڄْش حٿټظخد0 .5

، لِغ َى الؾىىان ألاصلي؛ حؾبٌحٳٸخص#) الؾىىان الزي ُؽشل به الُخاب وجذووْ ان

، زم ؽذْ ؽىه الى ”حٿظ٬َّٲ رؤَٓحٍ حٿظټڀْٲ“مالؾىىان الزي اخخاٍس الشالبم لُخابه في البذاًت َى: 

ّن أكڀَّيڂ فبپ حإلٳخىس ًؿ٬پ ـبخٽ ٿٸِ  ٌّڃخ ر٬ٞ حٿٌْ٘م حٿٌ»، عؾذ أن ”حؾبٌحٳٸخص“الؾىىان اإلاؾشول 

ٓيڂ حٿ٬ڀڄْش فب٤خ ٿڀَكپ ًڃنخهخ ٿڀٌٳخىس، ٳٸخٽ ٿو حٿْ٘ن0 ٍأّظٺ حٿزخٍكش يف حٿنٌځ ًيف ّيٹ ٻظخد أّٿتٴتَظتو، 

ٳٔؤٿتُظتٺ ٫نو ٳؤهربطين أنو ٻظخد حؾبٌحٳٸخص، ٳټنض أٓؤُٿتٺ ٫ن ڃ٬نَ ىٌه حٿظٔڄْش حٿ٨َّٴش، ٳظوربنِ أنٺ 

ن حٿٸخٓڂ ًأرِ كنْٴش، ٳٸخٽ ٿو0 ٿٸي أٛزظڂ حٿَٰٝ رٔيڂ ڃن حٿَإّخ حٿٜخؼبش ًٳَّٸَض ٳْو ر  ڃٌىيب حر

ڃْٜذ، ًأهٌمت ڃن حؾبزَ٘حص حٿنزٌّش جبِء ٛخحل ًنْٜذ، ٳبنِ ٫َٗض يف طؤٿْٲ ىٌه حؾب٬خنِ ٫خُڃخ ٫ڀَ 

«طؤْْٓ طڀٺ حؾبزخنِ، ٳبهنخ حألٌٛٽ حؾب٬ظربس ٫ني حٿ٬ڀڄخء، ًحٿٸٌح٫ي حؾبزين ٫ڀْيخ ٫ني حٿٸيڃخء
(2). 

َان ؽىىان الُخاب َى وار  ” حؾبٌحٳٸخص“ا 
ّ
ً ٍما وسد في أصىله الخط ُت، مبن عؾ  اإلاؾاصٍش

، وفي لبؾت محمذ ”حؾبٌحٳٸخص يف أٌٛٽ حٿ٬َّ٘ش“صادوا ؽلى َزا الاظم؛ مجاا في لبؾت ؽبذ ا دساص 

حؾبٌحٳٸخص “الخرش حعين والشُخ محمذ حعىين مخلىل، ولبؾت محمذ محيم الذًً ؽبذ الحمُذ 

 ”. حألكټخځ يف أٌٛٽ

                                                 

وقد أفرد  .97الشاطيب ومقاصد الشريعة، ص، محادي العبيديلالطالع على عناوين مؤلفات الشاطيب ينظر: ( 1)
 .كل كتابضافيا بتعريفا الباحث 

 .5( الشاطيب، ادلوافقات، من تقدمي زلمد زليي الدين عبد احلميد، ص2)



 : شي، الشالبم في ميذمت ٍخابه الى العبب الزي حمله ؽلى جصيُنه، ًيْى ًألؿپ ڃخ »َو

”. حٿظ٬َّٲ رؤَٓحٍ حٿظټڀْٲ“أًى٩ ٳْو ڃن حألَٓحٍ حٿظټڀْٴْش، حؾبظ٬ڀٸش ذبٌه حٿ٬َّ٘ش حؼبنْٴْش، غبْظو ر٬نٌحڅ 

«ػڂ حنظٸڀض ٫ن ىٌه حٿظٔڄْش ٿٔني ٯَّذ ّٸ٠ِ حٿ٬ـذ ڃنو حٿٴ٤ن حألٍّذ...
(1).  

 أٷٔخځ حٿټظخد ًفبظٌّخطو0 .6

خؤله ٍخاب اإلاىامياث مً  ا اإلائله في ميذمخه مياْ:  عبٔش أٷٔخځٍو  رٍَش

 في اإلايذماث الؾلمُت اإلاحخاج الاها في جمهُذ اإلايصىد، حٿٸٔڂ حألًٽ0

َاهذ مً خطاب  حٿٸٔڂ حٿؼخن0ِ في ألاحِام بما ًخؾلً بها، مً حُر ىصىسَا، والحُم بها، أو ؽلاها، 

 ؿ أو مً خطاب الخِلُه،الىض

ؾت، وما ًخؾلً بها مً ألاحِام،حٿٸٔڂ حٿؼخٿغ  : في اإلاياصذ الششؽُت في الشَش

: في حصش ألادلت الششؽُت، وبُان ما ًىرال الى رلّ ماها ؽلى الجملت، وؽلى حٿٸٔڂ حٿَحر٪

 الخنصُل، ورٍش مؤخزَا، وؽلى أي وجه ًحُم بها ؽلى أمؾاْ اإلاِلنين،

حِام الاج هاد، والخيلُذ، واإلاخصنين بِل واحذ منهما، وما ًخؾلً بزلّ مً : في أحٿٸٔڂ حؽبخڃْ

 الخؾاسض، والب،جُي والعئاْ والجىاب،

وفي َل ىعم مً َزٍ ألاىعام معاتل وجمهُذاث وألشال وجنصُالث، ًخيشس بها القشض 

يشب ععببها جحصُله لليلىب  .(2)اإلاطلىب، ٍو

ى اليعم ”ٸخٛي حٿ٫َْ٘ش يف ڃٸخٛي حٿ٬َّ٘شيف حؾب“واليعم الثالر مً ٍخاب اإلاىامياث  ، َو

ٍش ٍخاب
ُ
ؾت؛  ن الشالبم َى الزي  حؾبٌحٳٸخص اإلاشجبط باإلاىامياث، مبرا ر ٍشث مياصذ الشَش

ُ
ر

عبً الُه... مِان مُالد َزا الؾلم ) ٌُ ( ؽلى ًذًه. وان ٫ڀڂ حؾبٸخٛيأّصل لؾلم اإلاياصذ جؤصُال لم 

نم، َان عؾ  مً ظبيه ىذ دمؾىا بهزا الؾلم  ت، ٍما َى الحاْ باليعبت الى الجٍى دمؾاث ىٍى

                                                 

 . )وىي النسخة اليت سنحيل عليها يف البحث(.83( الشاطيب، ادلوافقات، حتقيق عبد اهلل دراز، ص1)

 .85-84( ادلرجع نفسو، من مقدمة، ص ص2)



َان اإلائظغ الحيُيك لهزا الؾلم والقضالي، زم الشَّ  اصي، وابً جُمُت، وابً اليُم... اال أن الشالبم 

 واإلاىغم له.

وبزلّ اظخطاؼ الشالبم في َزا الُخاب أن ًرؿ اليىاؽذ ألاظاط الام ًيىم ؽلاها 

يا للمج هذ، شظم مُه لٍش .   النيه، ٍو  ان اجبؾه جىصل الى مشاد الششؼ في الىىاْص

 أىڂ ٣ز٬خص حٿټظخد0 .7

بؿ ٍخاب 
ُ
 لبؾاث مخخلنت، هزٍش مً أَمها:” حؾبٌحٳٸخص“ل

o  لبؾت اإلاطبؾت العلنُت بمصش، وىذ ىام بخحيًُ هصه الُخاب محمذ

 الخرش حعين، وحيً هصنه الثاوك محمذ حعىين الؾذوي،

o ت بمصش،لبؾت بخحيًُ ؽبذ ا دساص؛ وصذسث ؽً ا  إلاطبؾت الخجاٍس

o  ،شي لبؾت داس الطالثؿ، وهي بخحيًُ محمذ محيم الذًً ؽبذ الحمُذ، َو

مل سبپ ٣ز٬ش ڃن حٿ٤ز٬خص حٿٔخرٸش ڃن زبَّٲ »اإلاحيً في َزٍ الطبؾت الى أهه 

ًطٜلْٲ ًٓٸ٢، ٍٯڂ ڃخ رٌٽ يف ٻپ ًحكيس ڃنيخ ڃن حػبيي، ًٍٯڂ ؿالٿش ٗؤڅ 

 .(1)«حٿٸخثڄ  ٫ڀْيخ

o ُخ مشهىس حعً ظلمان، ظخت مجلذاث، داس ابً اليُم، لبؾت بخحيًُ الش

 .ن..وداس ابً ؽنا

 ٗيخىحص ٫ن حٿټظخد0 .8

باَخمام الباحثين والذاسظين، ممنهم مً ىام بخ خُصه ٍما مؾل الشالبم حغك ٍخاب  

ى ج خُصه َزا بد تى829صأبى بُش محمذ بً ؽاصم اليِس م ألاهذلس م ) الشالبم جلمُز (، وىذ ظمَّ

، ومنهم مً ىام بىغمه ٍما مؾل الشُخ مصطن  محمذ بً ماضل ”حهظٜخٍ حؾبٌحٳٸخصنْپ حؾبنَ يف “

 ”. حؾبَحٳٶ ٫ڀَ حؾبٌحٳٶ“(، وأسميه عششح ؽىىهه: ىت1328ص ماا الؾُىين )

ذ أَمُت ٍخاب اإلاىامياث ومِاهت صاحبه:  ووعىو َىا مجمىؽت مً ألاىىاْ جٍئ

                                                 

 . 7حتقيق زليي الدين عبد احلميد، ص ( الشاطيب، ادلوافقات،1)



؛ ٫ڀڂ حألٌٛٽ، والشامعي في ابخذاؽه خٛي٫ڀڂ حؾبٸًىاصن أحذ الباحثين بين الشالبم في ابخذاؽه 

 : ذبٌح ّټٌڅ ٿڀ٘خ٣يب ًٿٺ حٿٴ٠پ حٿټزري ر٬ي حإلڃخځ حٿ٘خٳ٬ِ؛ ألنو ٓزٶ ىٌح حٿ٬َٜ حؼبيّغ »مُيْى

«دبَح٫خس ڃخ ّٔڄَ ٳْو ًٍف حٿ٬َّ٘ش، أً ًٍف حٿٸخنٌڅ، ًىٌح رخىظڄخڃو دبٸخٛي حٿ٬َّ٘ش
(1). 

ؾذ بُىت1354ص) رشيد رضاورَب  ٌُ هغي،ا البً خلذون في ” حؾبٌحٳٸخص“خاب (: الى أن الشالبم 

عبً الُه، ٍما أنهما اه هُا الى وضؿ واحذ َى أن ”حؾبٸيڃش“ ٌُ ، مُالَما ابخذؼ مً الخؤلُه ما لم 

ان ٍخاباهما، أو ؽلماهما الجذًذًً، لم جيبل ؽلى  ألامت ؤلاظالمُت الام ابخذؼ لها َزان الؾبيٍش

رُه م(2)ابذاؽهما العجُب، ولم جيخنؿ به ٳڀٌال أڅ ىٌح حٿټظخد أٿٲ يف »خحذزا ؽً الُخاب: . ٍو

٫َٜ ٬ٟٲ حٿ٬ڀڂ ًحٿيّن يف حؾبٔڀڄ  ٿټخڅ ڃزيأ هن٠ش ؿيّيس إلكْخء حٿٔنش، ًاٛالف ٗئًڅ حألهالٵ 

«ًحالؿظڄخ٩
(3). 

يْى  ٓڀٺ يف ىٌح ” حؾبٌحٳٸخص“ًؾبخ ًٟ٪ حٿ٘خ٣يب ٻظخد » (ـىت1386) عبد املتعاه الصعيدي:ٍو

«حٿ٬ڀڂ ڃٔڀټخ ؿيّيح، ًأرَ أڅ ّيًٍ ٳْڄخ ىحٍ ٳْو ڃن ٷزڀو، ًڃن ٫خَٛه
(4)  . 

مُيْى ؽً َزا الُخاب وأزٍش في الخنُي، ؤلاظالمك  ،ـ(تى1393ص) أوا حمىد الفاضن بَ عاشور

 : ٲ ىَڃخ ٗخقبخ ٿڀؼٸخٳش حإلٓالڃْش، حٓظ٤خ٩ أڅ ًٿٸي رنَ حإلڃخځ حٿ٘خ٣يب كٸخ ذبٌح حٿظؤٿْ»عؾذ ؽصٍش

َّ٘ٱ ڃنو ٫ڀَ ڃٔخٿٺ ٣ًَٵ ٿظلٸْٶ هڀٌى حٿيّن ٫ًٜڄظو، ٷپَّ ڃن حىظيٍ اٿْيخ ٷزڀو؛ ٳؤٛزق حؽبخث٠ٌڅ 

يف ڃ٬خنِ حٿ٬َّ٘ش ًأَٓحٍىخ ٫خٿش ٫ڀْو، ٧ًيَص ڃِّش ٻظخرو ٧يٌٍح ٫ـْزخ يف ٷَننخ حؼبخَٟ ًحٿٸَڅ ٷزڀو؛ ؾبخ 

ِ ٫ني هن٠ظو ڃن ٻزٌطو أًؿو حػبڄ٪ ر  أكټخځ حٿيّن ًڃٔظـيحص حؼبْخس أٗټڀض ٫ڀَ حٿ٬خمل حإلٓالڃ

                                                 

 .419( أمٌن اخلويل، اجملددون يف اإلسالم، ص1)

 .6، من تقدمي زلمد عبد اهلل دراز، ص1( الشاطيب، ادلوافقات، ج2)

 ( ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.3)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80


ٿڀ٘خ٣يب ىٌ حؾبٴ٩ِ ًاٿْو حؾبَؿ٪ ٿظٌَّٜ ڃخ ّٸظ٠ْو حٿيّن ڃن حٓظـالد ” حؾبٌحٳٸخص“حٿ٬َّٜش، ٳټخڅ ٻظخد 

«حؾبٜخحل، ًطٴْٜپ ٣َٵ حؾبالءڃش ر  كٸْٸش حٿيّن حؽبخٿيس ًٌٍٛ حؼبْخس حؾبوظڀٴش حؾبظ٬خٷزش
(1) . 

ڃنخٍح ٿڀڄٔڀڄ ، ” حؾبٌحٳٸخص“ٿٌ حسبٌ ٻظخد »ميذ جمنى  حمىد عبد اهلل درازحيً الُخاب وأما م

رظٸََّه ر  حٿ٬ڀڄخء، ًاًح٫ظو ر  حؽبخٛش؛ ٿظټٌڅ ڃنو ڃٌرش ط٤َى أًٿجٺ حألى٫ْخء حؾبظ٤ٴڀ  ٫ڀَ ڃٌحثي حٿ٬َّ٘ش 

«حؾب٤يَس
(2). 

 حٿ٘خ٣يب ًحٟ٪ ٫ڀڂ حؾبٸخٛي0 .01

ب اإلاىامياث بالذسط ؽلى أن الشالبم َى مبخذؼ ؽلم ًِاد ًخنً جمُؿ الزًً جىاولىا ٍخا

ه ؽلم الىحى، وابخذؼ الخلُل بً أحمذ النشاَُذي ؽلم الؾشوض، وؽُ   ذَّ اإلاياصذ ٍما ابخذؼ ظِبٍى

بزلّ مجذدا ؽلى معخىي النُش ؤلاظالمك. ًيْى ؽبذ ا دساص أٍث، الذاسظين لُخاب اإلاىامياث 

ش يف حٿظـيّي ًحٿ٬ڄخٍس ؿبٌح حٿٴن ٫ني طؤْٛپ حٿٸٌح٫ي، ًطؤْْٓ مل طٸٲ رو حؿبڄ» اَخماما بهزا الُخاب:

حٿټڀْخص حؾبظ٠ڄنش ؾبٸخٛي حٿ٘خ٩ٍ يف ًٟ٪ حٿ٬َّ٘ش، رپ ؿخٽ يف طٴخْٛپ ڃزخكغ حٿټظخد أًٓ٪ ـبخٽ، 

«ًطٌٛپ رخٓظٸَحثيخ اىل حٓظوَحؽ ىٍٍ ٯٌحٽ. ؿبخ أًػٶ ٛڀش رًَف حٿ٬َّ٘ش، ًأ٫َٵ نٔذ ر٬ڀڂ حألٌٛٽ
(3) . 

«حٿَؿپ حٿٴٌ حٿٌُ أٳَى ىٌح حٿٴن رخٿظيًّن» ً ؽاشىس:وىاْ ؽىه محمذ ب 
والشأي هنعه . (4)

، ؽىه ابىه محمذ الناضل بً ؽاشىس الزي اؽخب، الشالبم ىَڃخ ٗخقبخ ٿڀؼٸخٳش حإلٓالڃْش، » ؽبَّ

حٓظ٤خ٩ أڅ َّ٘ٱ ڃنو اىل ڃٔخٿٺ ٣ًَٵ ٿظلٸْٶ هڀٌى حٿيّن ٫ًٜڄظو، ٷپ ڃن حىظيٍ اٿْيخ ٷزڀو، ٳؤٛزق 

«خنِ حٿ٬َّ٘ش ًأَٓحٍىخ ٫خٿش ٫ڀْوحؽبخث٠ٌڅ يف ڃ٬
(5). 
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شي محمذ الخرشي أن ما اَخذي الُه الشالبم َى ألصً باالج هاد مً أصْى النيه،   ٍو

: ًڃن حٿَّٰذ أنو ٫ڀَ ٻؼَس ڃخ ٻُظذ يف أٌٛٽ حٿٴٸو مل ٬ّن أكي رخٿټظخرش يف حألٌٛٽ حٿيت ح٫ظربىخ » ًيْى

خّ، ألڅ ىٌح حٿيٿْپ ًٍكو حٿ٬ڀپ حؾب٬ظربس ٫َٗخ. ًىٌه ىِ حٿيت طټٌڅ أٓخٓخ ٿيٿْپ حٿٸْحٿ٘خ٩ٍ يف حٿظَّ٘٪ ً

حٿ٬ڀپ ڃنيخ ڃخ نٚ حٿ٘خ٩ٍ ٫ڀَ ح٫ظزخٍه، ًڃنيخ ڃخ ػزض ٫نيه ح٫ظزخٍه يف ط٬َّ٘و. ًڃ٪ أڅ ىٌه حٿٸٌح٫ي 

ّنزِٰ أڅ ّزٌٽ حػبيي يف طٌْٟليخ ًطٸََّىخ كظَ طټٌڅ نربحٓخ ٿڀڄـظييّن، ًحالٗظٰخٽ ذبخ هري ڃن ٷظپ 

ٽ يف ٻؼري ڃن حؾبٔخثپ حٿيت ال ّرتطذ ٫ڀْيخ ًال ٫ڀَ حؽبالٱ ٳْيخ كټڂ ٫َِٗ، حٿٌٷض يف حؽبالٱ ًحػبي

ًٿ٬ڀيڂ طَٻٌح ًٿٺ ٿڀٴٸيخء ڃ٪ أڅ ىٌه حٿٸٌح٫ي ر٬ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو أٿٜٶ ًأكٔن ڃن ٍأّظو ٻظذ يف ًٿٺ أرٌ 

ڂ ًىٌ ٻظخد ٨٫ْ -حؾبٌحٳٸخص-ىت يف ٻظخرو حٿٌُ غبخه 780آلخٵ حرَحىْڂ رن ڃٌَٓ حٿ٘خ٣يب حؾبظٌٳَ ٓنش 

«حٿٴخثيس، ٓيپ حٿ٬زخٍس، ال جيي حإلنٔخڅ كخؿش ڃ٬و اىل ٯريه
(1). 

: ًحملهوالجذًذ الزي  ،وىذ جحذر الشالبم هنعه ؽً مرل ٍخابه ٳبڅ ٫خٍٟٺ » ًيْى

ىًڅ ىٌح حٿټظخد ٫خٍٝ حإلنټخٍ، ٫ًڄِ ٫نٺ ًؿو حإلهرتح٩ ٳْو ًحإلرظټخٍ، ًٯَّ حٿ٨خڅ "أنو َٗء ڃخ غب٪ 

ُٗټپ ر٘ټڀو، ًكٔزٺ ڃن دبؼڀو، ًال أٿٲ يف حٿ٬ڀٌځ حٿ٘ ٫َْش حألٛڀْش أً حٿٴ٫َْش ڃخ نٔؾ ٫ڀَ ڃنٌحٿو أً 

َٗ غبخ٫و، ًڃن ٻپ ري٩ يف حٿ٬َّ٘ش حرظيح٫و، ٳال طڀظٴض اىل حألٗټخٽ ىًڅ حهظزخٍ، ًال طَځ دب٨نش حٿٴخثيس 

و ٫ڀَ ٯري ح٫ظزخٍ، ٳبنو حبڄي ح‟ أڃَ ٷٍَطو حّٓخص ًحألهزخٍ، ًٗي ڃ٬خٷيه حٿٔڀٲ حألهْخٍ، ًٍٓڂ ڃ٬خؾب

حٿ٬ڀڄخء حألكزخٍ، ًْٗي أٍٻخنو أن٨خٍ حٿن٨خٍ، ًاًح ًٟق حٿٔزْپ مل جيذ حإلنټخٍ ًًؿذ ٷزٌٽ ڃخ كٌحه 

ًحال٫ظزخٍ رٜلش ڃخ أريحه ًحإلٷَحٍ، كخٗخ ڃخ ٤َّأ ٫ڀَ حٿزَ٘ ڃن حؽب٤ؤ ًحٿِٿپ، ٤ًَّٵ ٛلش أٳټخٍىڂ ڃن 

٫ڀَ حٿنخ٧َ حؾبظؤڃپ، اًح حٿ٬ڀپ، ٳخٿ٬ْٔي ڃن ٫يص ٓٸ٤خطو، ًحٿ٬خمل ڃن ٷڀض ٯڀ٤خطو. ٫ًني ًٿٺ ٳلٶ 

ًؿي ٳْو نٸٜخ أڅ ّټّڄپ، ًٿْلٔن حٿ٨ن دبن كخٿٲ حٿڀْخيل ًحألّخځ، ًحٓظزيٽ حٿظ٬ذ رخٿَحكش ًحٿٔيَ رخؾبنخځ، 

                                                 

 .18( زلمد اخلضري، أصول الفقو، ص1)



كظَ أىيٍ اٿْو نظْـش ٫ڄَه، ًًىذ ٿو ّظْڄش ىىَه، ٳٸي أٿٸَ اٿْو ڃٸخٿْي ڃخ ٿيّو ٣ًٌٷو ٣ٌٵ حألڃخنش حٿيت 

ؿذ ٫ڀْو، ًامنخ حأل٫ڄخٽ رخٿنْخص ًامنخ ٿټپ اڃٍَء ڃخ يف ّيّو، ًهَؽ ٫ن ٫ييس حٿزْخڅ ٳْڄخ ً

«نٌٍ]...[
(1). 

ؿ الباحثين ومً  ا  مً جدبَّ اإلاباحر الجذًذة الام أضامها الشالبم الى ؽلم اإلاياصذ وحصَش

 :(2)في

 حؾبٜڀلش ًٌٟحر٤يخ، -

 ن٨َّش حٿٸٜي يف حألٳ٬خٽ، ًٌٓء حٓظ٬ڄخٽ حؼبٶ، -

 حٿنٌحّخ ر  حألكټخځ ًحؾبٸخٛي، -

 ٬ٸپ،حؾبٸخٛي ًحٿ -

 حؾبٸخٛي ًحالؿظيخى، -

 حٿٰخّخص حٿ٬خڃش ٿڀڄٸخٛي -
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 املبحث الثالث:

 ما التداوليات؟
 
 
 
 
 
 
 



 املبحث انثبنث:
 ؟انتداونيبتيب 

 : تىطئة
َاهذ الخذاولُاث مبحثا لعاهُا حذًثا، مبه ؛ (1)لِلمت في اللقت الؾشبُتل ىا هجذ اظخؾماالثارا 

ا، اال أنها جبذُّ  ؾاجم الؾشبُت الحذًثتفي اإلا (ْ-و-د)اإلاذخل اإلاعجمم ار ًنُذ  ْ ألاحىاْ وحقيَ،

ى ما  حٽ حٿِ٘ء ؿ٬ڀو َىَأ»اإلاؾاوك الخالُت: وعدشنه مً جخنشد ببؾ  الذالالث اإلاعخحذزت، َو

ًٿش يف حٿٸ٠خء اؿخٿش حٿَأُ يف حٿٸ٠ْش ٷزپ حؼبټڂ ٳْيخ ًىحًٽ َححًال، ًىحًٽ ٻٌح رْنيڂ ؿ٬ڀو ڃظيحًال، ًحؾبَيَيَظُڃ

«ؿ٬ڀو ڃظيحًال طخٍس ؿبئالء ًطخٍس ؿبئالءٻٌح رْنيڂ0 
(2). 

ًنُذ مؾنى ما جىاىله الىاط وأداسوٍ مُما بُنهم، ٍما  الزي” طيحًٽ“ِلمت مشخيت مً مؾل وال

ما:  مً أجل الىصْى الى أفشاض  حٿظٌحٛپ ًحٿظٴخ٫پأن َزا النؾل ًجمؿ بين جاهبين ازىين َو

 .(3)بالنؾل الُالم، مُِىن مؾنى الخذاْو أن ًِىن اليْى مىصىال 

                                                 

وقد »، يقول: pragmatiqueن ىو من اقرتح مصطلح التداولية ترمجة دلصطلح  جدير باإلشارة أن طو عبد الرمح(1) 
على مصطلح التداوليات مقابال للمصطلح الغريب براغماتيقا، ألنو يويف ادلطلوب حقو، باعتبار  1971وقع اختيارنا منذ 

، علما أن ادلصطلح (لم الكالم)طو عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد ع «داللتو على معنيي االستعمال والتفاعل معا
انظر  مقدمة كتاب زلمد  ...ترجم ترمجات أخرى عديدة منها: الذرائعية والرباغماتية والنفعية والوظائفية وعلم التخاطب

 الَعربّية: دراسة الّلغة يف الّتداُولّية ثالث، مصطلحات موسى يونس علي علم التخاطب اإلسالمي. وانظر حبث احلاج
ادلصطلحيات، رسالة الستكمال متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه، جامعة ادللك سعود،  َضْوء يف لّيةٌ حتلي وصفّيةٌ 

 م.8113-ه1345قسم اللغة العربية وآداهبا، إشراف زلمد لطفي الزليطين، 
« عجم الوسيطادل»رلمع اللغة العربية )إبراىيم أنيس وعطية الصواحلي وعبد احلليم منتصر وزلمد خلف اهلل أمحد( (2) 

 .415-413، د ت، ص8اجمللد األول دار الفكر، ط 
 .833ينظر: طو عبد الرمحن، جتديد ادلنهج يف تقومي الرتاث، ص (3) 



بمنهىمه الحذًر الى النُلعىل ( pragmatics) مصط ح الخذاولُتأما اصطالحا؛ مي،جؿ 

ِك شاسلض مىسَغ ؽلى مشؼ مً  للذاللتم 1948الزي اظخخذمه ظىت (، Charles Morris) ألامٍش

 ، َزٍ النشوؼ هي:(Semiotics) الؾالماث مشوؼ زالزت ٌشخمل ؽلاها ؽلم

ؾنددددددى بذساظددددددت الؾالىدددددداث بددددددين الؾالمدددددداث ٌُ  الددددددزي: (syntax)أو ( syntactics) ؽلددددددم الب،اٍُددددددب -

 عؾرها مؿ عؾ ،

ددددذسط ؽالىددددت الؾالمدددداث با شددددُاا الاددددم جددددذْ ؽلاهددددا، أو جحُددددل (Semantics) ؽلددددم الذاللددددت - : ٍو

 ؽلاها،

الخذاولُت: ونهخم بذساظت ؽالىت الؾالماث بمنعشخها -
(1)  . 

ً ولددم جصددبي الخذاولُددت مجدداال مؾخددذا بدده فددي اللعدداهُاث  اال فددي الؾيددذ العدداعؿ مددً اليددشن الؾشددٍش

دا زالزدت مدً مالظدنت اللقدت اإلاىخمدين الدى البد،ار النلعدنك لجامؾدت أٍعدنىسد  َش عؾذ أن ىام ؽلى جطٍى

ْ (J.L.Austin) أوظدددخين :َدددم وىدددذ َدددان َدددئالا ( H.P. Greice) شاٌغفدددو ( J.R.Searle) ، وظدددي،

ميابددددددل مذسظددددددت اللقددددددت الشددددددِلُت أو  الثالزددددددت مددددددً مذسظددددددت ملعددددددنت اللقددددددت الطبُؾُددددددت أو الؾادًددددددت، فددددددي

َاسهددددداب يدددددت جىصددددددُل مؾنددددددى اللقددددددت (Carnap) الصدددددىسٍت الاددددددم ًمثلهددددددا  دددددداهىا جمُؾددددددا مهخمددددددين بطٍش ، َو

دان َدزا  ا، َو فدي صدمُم ؽملهدم، و فديؤلاوعاهُت الطبُؾُت مً خالْ ابداـل سظدالت الدى معدخيبل ًنعدَش

 .(2)صمُم ؽمل الخذاولُت أًرا

 حدود وتعريفبت: .4
ناث ثاذاولُمذ الخشّ ؽُ  وهزٍش مً ، وجىجهانهم مخخلنت باخخالل مىطلياث الباحثين حؾٍش

ناث:  جلّ الخؾٍش

صبظڂ حٿظيحًٿْخص دب٨خىَ حالٓظ٬ڄخٽ » :(Dictionnaire de linguistique) اتالمصاٌي وعجي -

ًحألمنخ١ حالؿظڄخ٫ْش ٿڀو٤خد ًڃ٩ٌٌٟ  ،ًٍىًى أٳ٬خٽ حؾبوخ٣ذ ،حؼبٌحٳِ حٿنٴْٔش ٿڀڄظټڀڂ(حٿڀٌُٰ 

                                                 

 . 9( زلمود أمحد ضللة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر، ص1)

 . 11-9( ادلرجع نفسو، ص2)



ًحؾب٨خىَ حٿيالٿْش $حٿ٬الٷش  يف ڃٸخرپ حؾب٨خىَ حٿرتٻْزْش $حؽبٜخثٚ حٿ٘ټڀْش ٿڀزنْخص حٿڀٔخنْش# حؽب٤خد...#

«ر  حؾبټٌنخص حٿڀٔخنْش ًحٿٌحٷ٪#
(1). 

َّٱ رٜٴش » (:Moeschler Jacques et Reboul Anne) آُ ربوه وجاك ووشالر - ديټن أڅ ُط٬

ٔٶ حٿڀٌُٰ حٿٌُ ّيهپ رْٰٜش َٛحيش ٫خڃش ٫ڀَ أهنخ ىٍحٓش حٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش، يف ڃٸخرپ ىٍحٓش حٿن

يف حهظٜخٛخص حٿڀٔخنْخص. ٫ًنيڃخ نظليع ٫ن حٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش، ٳبڅ ىٌح حالٓظ٬ڄخٽ ٿْْ 

فبخّيح. ٳخإلٗخٍّخص ٫ڀَ ٓزْپ حٿٌٻَ ال ديټن أڅ طئًٽ اال ىحهپ ْٓخٷيخ حٿظڀٴ٨ِ، ٻڄخ أڅ 

  .(2)«حٿټڀڄخص طيٽ يف ڃنخٓزخص ٻؼريس ٫ڀَ ڃ٬خڅ طٴٌٵ ڃخ ننٌُ حٿظ٬زري ٫نو

ىٍحٓش حٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش يف حؽب٤خد، ًىٍحٓش »(: Armengaud françoise) فراٌصواز أرويٍكو -

  .(3)«وخ٣زْش يف حٿڀٰشظحإلٗخٍحص حٿن٫ٌْش حٿيت طؼزض ٧ًْٴظيخ حٿ

څ ٻپ ٫زخٍس ڃظڀٴ٦ ذبخ ّنزِٰ أال طٌٛٲ ٳٸ٢ ڃن ًؿيش طَٻْزيخ ا»(: Van Dijk) اُ دايكق -

ِ أڅ ّن٨َ اٿْيخ ٻٌٿٺ ڃن ؿيش حٿٴ٬پ حٿظخځ حإللبخُ حؾبئىُ اىل حٿيحهڀِ ًحؾب٬نَ حسييى ؿبخ، رپ ّنزٰ

انظخؽ طڀٺ حٿ٬زخٍس. ًًٛٲ ىٌح حؾبٔظٌٍ ىٌ حٿٌُ ّيْت ٣ًَٗخ كخغبش ٿٰخّش ان٘خء ًطَٻْذ ؿِء 

ڃن ًَٟد حٿظٌحٟ٪ ًحالطٴخٵ، كبخ جي٬پ حٿ٬زخٍحص ڃٸزٌٿش، أ٫ين أڅ ّٜري طَٻْزيخ ڃنخٓزخ ؾبٸظ٠َ 

 .(4)«ظٌحٛڀِحؼبخٽ رخٿن٨َ اىل حٿْٔخٵ حٿ

                                                 

(1 )  Jean Dubois et  Autres, dictionnaire de linguistique, librairie Larousse,  8811 , p388 

 

(2)  Moeschler Jacques et Reboul Anne «Dictionnaire encyclopédique de Pragmatique» 

Seuil, 1994, p1. 

(3)  Armengaud françoise, «la pragmatique», In Que sais-je?, 1985, p5. 

 .18طاب الداليل والتداويل، ترمجة عبد القادر قنيين، صان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث يف اخلف( 4)



ُط٬نَ حٿظيحًٿْش ريٍحٓش حؾب٬نَ ٻڄخ ٬ّرب ٫نو حؾبظټڀڂ $أً » (:Georges Yule) جورج يوه -

حٿټخطذ# ًّئًٿو حؾبٔظڄ٪ $أً حٿٸخٍة#، ًرخٿظز٬ْش ٳبهنخ صبظڂ أٻؼَ رظلڀْپ ڃخ َّڃِ اٿْو حؾبظوخ٣زٌڅ ڃن 

٫ًڀْو ٳبڅ حٿظيحًٿْش ىٍحٓش  .نٴٔيخ ڃڀٴ٧ٌخصبڂ، أٻؼَ كبخ ُط٬نَ دبخ ُّلظڄپ أڅ ط٬رب ٫نو حٿټڀڄخص أً حػبڄپ

ؾبٸخٛي حؾبظټڀڂ. ًّٸظ٠ِ ىٌح حٿٜنٲ ڃن حٿيٍحٓش رخٿ٠ًٍَس طؤًّپ ڃخ ّٸٜيه حؾبظټڀڄٌڅ ٟڄن ْٓخٵ 

فبيى، ًحٿظؤػري حٿٌُ ديخٍٓو ىٌح حٿْٔخٵ ٫ڀَ ڃخ ُّٸخٽ. ٿٌٿٺ ٳيِ طؤهٌ ر٬  حال٫ظزخٍ ٻْٲ ّن٨ڂ 

ڃ٪ ڃخ ّظليػٌڅ ٫نو، ًڃټخنو ًُڃخنو، ًيف أُ ٧ًَٱ. حؾبظټڀڄٌڅ ه٤خذبڂ، ًڃخ َّڃٌڅ اٿْو، ًحنٔـخځ ًٿٺ 

أ٠ّخ حٿظ٬ڄٶ يف حٿټْٴْش حٿيت  ٻڄخ طٸظ٠ِ ىٌه حؾبٸخٍرش ًڃن ػڂ ٳبڅ حٿظيحًٿْش ىِ ىٍحٓش حؾبٸخٛي حٿْٔخٷْش.

دبٸيًٍ حؾبٔظڄ٬  أڅ ّنـًِح ذبخ حالٓظيالالص كٌٽ ڃخ ٷْپ، ڃن أؿپ حٿٌٌٛٽ ٿظؤًّپ ڃٸخٛي حؾبظټڀڂ. ؿبٌح 

څ حٿظيحًٿْش ىِ حٿزلغ ٫ن حؾبٸخٛي حؽبٴْش. ٫ًڀْو ٳخٿظيحًٿْش ىِ ىٍحٓش ڃخ ٬ّرب ٫نو أٻؼَ كبخ ديټننخ حٿٸٌٽ ا

طَطز٢ دبخ ّٸخٽ. ًحٿٔئحٽ حٿٌُ ّٴَٝ نٴٔو ىٌ ٻْٲ مبيى ڃخ ّنزِٰ حٿظَّٜق رو ًڃخ ّنزِٰ اٟڄخٍه؟ 

أځ ڃٴيٌڃْش، أځ حػبٌحد ٫ن ىٌح حٿٔئحٽ َّطز٢ دبٴيٌځ حؾبٔخٳش، ًحٿٸَد، ىپ ىِ ٳِّْخثْش، أځ حؿظڄخ٫ْش، 

حطٴخٷْش. ٫ًڀَ حٳرتحٝ ڃيٍ ٷَد حؾبٔظڄ٪، حييى حؾبظټڀڂ ڃخ جيذ ٷٌٿو. ًڃن ػڂ ٳبڅ حٿظيحًٿْش ىِ ىٍحٓش 

«ر  حؾبظټڀڂ ًحؾبٔظڄ٪ ىالٿش حٿظ٬خٿٶ حٿٌؿٌىُ
(1). 

حٿظيحًٿْش ىِ ـبڄ٫ٌش ڃن حٿزلٌع حؾبن٤ٸْش حٿڀٔخنْش » Philippe Blanchet0#$ فميب بالٌشيه -

ٺ حٿيٍحٓش حٿيت ط٬نَ رخٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش، ًصبظڂ رٸ٠ْش حٿظالإځ ر  حٿظ٬خرري حٿَڃِّش ًحٿْٔخٷخص $...#، ًىِ ٻٌٿ

«حؾبَؿ٬ْش ًحؾبٸخڃْش ًحؼبيػْش ًحٿزَّ٘ش
(2). 

                                                 

 (1)  Georges Yule «Pragmatics», Oxford University Press, New  York,1996, p3. 

(2)  Encyclopaedia Universalis. 



حٿظيحًٿْتتش ىتتِ حٿيٍحٓتتش، أً حٿظوٜتتٚ حٿتتٌُ ّنتتيٍؽ ٟتتڄن حٿڀٔتتخنْخص، ًّيتتظڂ أٻؼتتَ         » 0فميببب بالٌشببيه  -

«رخٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش يف حٿظٌحٛپ
(1)، 

 

 هنخ شبؼپ ىٍحٓش صبظڂ رخٿڀٰش يفا»: ( F. Récanati)ريكٍاتي  .ف( وA.M. Diller) مرأ.ً. دي -

«حؽب٤خد
(2).  

ىٍحٓش ٿڀٰش رٌٛٴيخ ٧خىَس ه٤خرْش ًطٌحٛڀْش ًحؿظڄخ٫ْش، يف نٴْ »F. Jacques 0#$ ف. جاك -

«حٿٌٷض
(3).  

ڂ أٻؼَ رخٓظ٬ڄخٽ ىِ حٿيٍحٓش أً حٿظوٜٚ حٿٌُ ّنيٍؽ ٟڄن حٿڀٔخنْخص، ًّيظ» L. Sfez0#$ ه. شفس -

«حٿڀٰش يف حٿظٌحٛپ
(4). 

 :ً ناث الباحثين الؾشب اإلاؾاصٍش  ومً حؾٍش

طنخٷڀو حٿنخّ “ّٴْي ڃ٬نَ ” طيحًٽ حٿنخّ ٻٌح رْنيڂ“يف ٷٌٿنخ0 ” طيحًٽ“ڃن حؾب٬ًَٱ أڅ حٿٴ٬پ0 » -

ڃٔظ٬ڄالڅ يف ” حٿيًٍحڅ“ًڃٴيٌځ ” حٿنٸپ“؛ ًڃن حؾب٬ًَٱ أ٠ّخ أڅ ڃٴيٌځ ”ًأىحًٍه ٳْڄخ رْنيڂ

نٸپ حٿټالځ ٫ن “ڀٰش حؾبڀٴ٧ٌش ٻڄخ مهخ ڃٔظ٬ڄالڅ يف ن٤خٵ حٿظـَرش حسئٌٓش؛ ٳْٸخٽ0 ن٤خٵ حٿ

ىحٍ ٫ڀَ “؛ أُ كَٻو ڃنو؛ ًّٸخٽ0 ”نٸپ حٿِ٘ء ٫ن ڃ٬ٌٟو“دب٬نَ ًٍحه ٫نو، ٻڄخ ّٸخٽ ” ٷخثڀو

” حٿنٸپ”دب٬نَ ٣خٱ كٌٿو؛ ٳتت” ىحٍ ٫ڀَ حٿِ٘ء“دب٬نَ ؿٍَ ٫ڀْيخ، ٻڄخ ّٸخٽ0 ” حألٿٔن

رٌٿٺ، يف حٓظويحڃيڄخ حٿڀٌُٰ، ٫ڀَ ڃ٬نَ حٿنَٸڀش ر  حٿنخ٣ٸ ، أً ٷپ ڃ٬نَ ّيالڅ ” حٿيًٍحڅ”ً

                                                 

 .19( فيليب بالنشيو، التداولية من أوستٌن إىل غوفمان، ترمجة: صابر احلباشة، ص1)

 ( ادلرجع نفسو.2)

 ( ادلرجع نفسو.3)

 .19-18( ادلرجع نفسو، ص ص4)



٫ڀَ ڃ٬نَ حؼبَٻش ر  حٿٴخ٫ڀ ، أً ٷپ ٫ڀَ ڃ٬نَ  رِ؛ ًّيالڅ يف حٓظويحڃيڄخ حٿظـَ”حٿظٌحٛپ“

؛ ”حٿظيحًٽ“، ٳْټٌڅ حٿظيحًٽ ؿخڃ٬خ ر  ؿخنز  حػن  مهخ0 حٿظٌحٛپ ًحٿظٴخ٫پ؛ ٳڄٸظ٠َ ”حٿظٴخ٫پ“

 .(1)«حٿٸٌٽ ڃٌٌٛال رخٿٴ٬پ اًڅ، أڅ ّټٌڅ

حٿيٍحٓش حٿ٬خڃش ٿټْٴْش طؤػري حٿْٔخٵ يف حٿ٤َّٸش حٿيت نٴَٔ ذبخ حػبڄتپ، ًّٸٜتي رخٿٔتْخٵ يف ڃؼتپ ىتٌه       -

ٻپ ڃخ ٿو طؤػري يف حؼبتيع حٿڀٰتٌُ    -٫الًس ٫ڀَ ڃالرٔخص حؾبٌٷٲ-حؾبٌحٟ٪ ڃ٬نخه حٿٌحٓ٪ حٿٌُ ّ٘ڄپ 

 .(2)ڃن ٫ٌحڃپ كخٿْش أً ڃخٌّٟش

دض ؽلدى جىاهدب ان الخُط الىاعم بين  ناث جمُؾها َدى اجناىهدا ؽلدى أن الخذاولُدت جٍش َزٍ الخؾٍش

 واضحت ه خصها مُما ًلي:

ىٍحٓش حٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش حٿيت ال طيٍّ حٿزنْش حٿڀٌّٰش ًحصبخ، ًٿټن طيٍّ حٿڀٰش ٫ني حٓظ٬ڄخؿبخ يف  -

 قبخ٣ذ حٿ٤زٸخص حؾبٸخڃْش حؾبوظڀٴش؛ أُ رخ٫ظزخٍىخ ٻالڃخ فبيىح ٛخىٍح ڃن ڃظټڀڂ فبيى ًڃٌؿيخ اىل

 فبيى رڀٴ٦ فبيى يف ڃٸخځ طٌحٛڀِ فبيى ٿظلٸْٶ ٯَٝ طٌحٛڀِ فبيى.

 َٗف ٻْٴْش ؿَّخڅ حٿ٬ڄڀْخص حالٓظيالٿْش يف ڃ٬خػبش حؾبڀٴ٧ٌخص. -

 رْخڅ أٓزخد أٳ٠ڀْش حٿظٌحٛپ ٯري حؾبزخَٗ ًٯري حؼبَيف ٫ڀَ حٿظٌحٛپ حؼبَيف حؾبزخَٗ. -

 .(3)يف ڃ٬خػبش حؾبڀٴ٧ٌخصحؾب٬خػبش حٿڀٔخنْش حٿزنٌّْش حٿَٜٱ  ٫يځ لبخ٫شَٗف أٓزخد  -

 ىٍحٓش حالٓظويحځ حٿڀٌُٰ ًحٿ٠ٌحر٢ حؾبٸخڃْش حٿْٔخٷْش حٿيت زبټڄو، ًأمهْظيخ يف حٿظٌحٛپ حإلنٔخنِ، -

ؿظڄخ٫ْش ڃن أ٫َحٱ حٌٿٺ ًڃخ َّطز٢ ر خٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰشًر حالىظڄخځ رْٔخٵ حٿظڀٸِ ًڃٸخٛي حؾبظټڀڂ، -

  .يف حٿظٌحٛپ

                                                 

 . 833( طو عبد الرمحن، جتديد ادلنهج يف تقومي الرتاث، ص1)

 .47( زلمد زلمد يونس علي، ادلعىن وظالل ادلعىن، ص2)

 .87-86( مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص3)



٤ش رخٿظٌحٛپ، ًًٿٺ ڃن ٷزْپ0 حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ ط٬ڄْٶ حٿٴيڂ رز٬ٞ حٿ٨ٌحىَ حؽب٤خرْش حؾبَطز -

  .ًحالٷظ٠خء

 ...ڃَح٫خس ْٓخٵ حٿظٌحٛپ ًڃټخنو ًُڃخنو، ًيف أُ ٧ًَٱ؛ أُ حؾبٸخٛي حٿْٔخٷْش -

الى جحيًُ فاًت أظاظُت هي هجاح الخىاصل، ولزلّ  ان َزٍ اإلاهام مجخمؾت جئوْ

ماها الؾلم الزي ًذسط ًشي بؾ  الجؾل َزا ما لؾل و ، دساظت اإلاياماهصشمذ الخذاولُت الى 

ُبم ل جملت، ودسجت هحٍى هاار  ؛جؤزي، اإلايام في مؾنى ألاىىاْ  جخجاوص الخذاولُت الىصه البٍ،

زا  ُب)َو زا ؽالىت اإلاعجم اإلاِىن لليرُت الخاسجُت  وأ، (مذاس ؽلم البٍ، مذاس ؽلم )َو

ٍذ أزش اإلاؾاسل في، جئ ٍما ؾين، اإلايام اإلاجخخز مىضىؽا للبحر اليْى منزال في و ، (الذاللت

ل ألاىىاْ، و  ت في جؤٍو  .(1)اؽخمادا ؽلى الاظخذالْ اإلاياصذمهم اللقٍى

ناث ؽلى أن الخذاولُت نهخم بذساظت اللقت في ؽالى ها  ، أًرا،العابيت جخنً الخؾٍش

بالعُاو اإلاشجعي لؾملُت الخخالب، وبا مشاد الزًً ججشي بُنهم الؾملُت الخىاصلُت. و ؾباسة 

ل أخشي: مبن  ض اَخمامها ؽلى مجمىؼ الرىابط، واإلابادة الام جحُم ؽملُت جؤٍو الخذاولُت جٍش

ُبم، ومعخىي  ت، في الاس جهاص جلّ الذالتل، ال في حشمُ ها )اإلاعخىي البٍ، الشمىص وؤلاشاساث اللقٍى

ل، وجىجُه حشمُت اللقت الى في، وجه ها، َى م ً الخؾُين الذاللي(، بل ان عؾرا مما ٌؾين ؽلى الخؤٍو

َاث ألاًذي  في، جيعها با ظاط، ٍمغاَش العجُم، وحؾبي،اث الىجه، وأوضاؼ الجعذ، وحش

(Communication non verbale) اث الىؽااًً الضماوك واإلاِاوك، مما له ٍبي، ألازش في ، ومحخٍى

لها ؽىامل، ماى  ه اإلاياصذ، واؽاىت الىصْى  ؽلاهااظخقاللها، جشجب  أظيئؤلاًحاا والنهم، َو حشٍى

 .(2)لى لب هخاج الذاللت الحيت، الام هي ولُذة ؽالىت الؾالماث بمعخؾملاهاا

مًُ أن  ، ارن،الخذاولُاثجذسط  صه وعُن ها بؤنها جى اظخؾماْ اللقت في الخطاب، ٍو

الى  الاَخذااومؾل جىاصلي ًىعنه اإلاخالب لقشض الخىاصل عقُت  سظالت لقىٍت نها  ؛”ٷٜيّش“

أٯَحٝ ت الياتمت بين الذواْ الطبُؾُت ومذلىالنها، وحشمل أبىابها: اإلاؾنى اإلايصىد. وجصه الؾالى

                                                 

 .863يف التواصل، ص( آن روبول، وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد 1)

 .191( بسام قطوس، دليل النظرية النقدية ادلعاصرة، ص2)



ت في مؾالجانها للى  باؽخباٍس (1)حٿټالځ، ًڃٸخٛي حؾبظټڀڄ ، ًٷٌح٫ي حٿظوخ٣ذ . وجُمً أَمُ ها اللقٍى

ا ًخميز بالىحذة َان رلّ الخطاب شنىٍا أم ٍخابُا؛ م م جذسط  خطابا لقٍى ت ظىاا أ الؾرٍى

، وجذسط مِىهاث الخطاب في ًرخألىحء حإللبخُُ، ًرخٿْٔخٵ حؾبٸخڃِ ٴش حٿظٌحٛڀْش،رخٿ٧ٌْؽالىت الجمل 

ّْٔخٷِ، ٻخؼبٌحٍّش، حٿّڀٴ٨ِ الاٍس ا. ٍما جذسط  ًحؾبٸٜيّش، ًحإلكخٿش، ًحٿظٴخ٫پ، ًحٿظوخ٣ذ ًحٿ وفيَ،

خطاب دساظت الان فاً ها ارن،  .حؾب٬خنِ حؼبـخؿْش ًحؾبن٤ٸْش ًحٿظيحًٿْش ٿڀًَحر٢ حؾبٌؿٌىس يف حؽب٤خد

حؾبظٌهَ، حٿٌُ حييى حهظْخٍ حألٿٴخ٥ حؾبالثڄش،  ٻْٴْش حٿظ٬زري ٫ن حٿَٰٝ»ولبياث اليصذ، الام جخرمً 

«ر٤َٵ ڃ٬ْنش ٿظئىُ حؾب٬نَ حٿ٬خځ ٿڀو٤خد ًطَٻْزيخ
ت الاظخؾماْ في ولزلّ هجذ أن ؛ (2) مالظنت هغٍش

ياصذَم مِاهت اإلاخِلمين وم ىاْ( ىذ أؽط، ين، فشاٌغ، ظياإلاؾنى )أمثاْ: مخجيشخاًً، أوظخ

اث الصىسٍت للقت  .(3)محىسٍت ؽىذ جنعي، اإلاؾنى، خالما للىغٍش

 حؾبئٌٓٔڅ0  حأل٫الځ .4

 #0ځCh.S. Peirce#  $0728-0803$ٗخٍٽ ٓخنيٍّ رريّ . 0.1

ٌُُؾذ شاْس ظاهذسط بي،ط مً أبشص النالظنت والعُمُاتُين ألا  مً ألاواتل  ؛ مهى نيمٍش

وىذ جاا حذًثه ؽً الخذاولُت في الاس دساظخه  والنلعنك،الزًً أحذزىا جطىسا في اإلاجاْ اللعاوك 

نظخؿو اطٔخإٽ ٫ن حؾب٬نَ ًطٔخإٽ كٌٽ ١ًَٗ » ىَو لؾلم الؾالماث أو ما ٌعمى بالعُمُاتُاث

اث اإلابين بىضىح ميز َى أْو مً وبي،ط  ،(4)«ًأٗټخٽ شب٨يَه في ؽلم  ت آلاهنت الزٍش ثالزالعخٍى

ُبم:)الؾالماث  ؽالىت الؾالماث  إلاعخىي الذاللي أو الىجىدي:، وافي رانها الؾالمت اإلاعخىي البٍ،

 (. ؽالىت الؾالماث بمئولاها اإلاعخىي الخذاولي:، و بمىضىؽها

 حعب بي،ط والزي بذاباإلاعخىي ألاخي، بؤَمُت بالقت داخل ؽلم العُمُاتُاث وىذ حغك 

حُر سأي أن  ؛لنُش بالؾملاالجاهب النلعنك لافُا ؽلى جصىسٍ للخذاولُت  مً خالْ سبطه 

                                                 

 (1) Moechler (J) et Reboul (A), Dictionnaire Encyclopédique de  Pragmatique, p17.       
 وما بعدىا. 85صالح إمساعيل، النظرية القصدية يف ادلعىن عند غرايس، ص (2) 
 .143وأثرىا يف فهم اخلطاب الشرعي، ص أمحد كروم، مقاصد اللغة(3) 
 .111، ص”العالمة والرمز في الفلسفة المعاصرة، التأسيس والتجديد“الزواوي بغورة، (4) 



ً َزا الشّ، ، وؤلاوعان ٌؾمل ؽلى الخشوج م(1)ًبذأ مً الشّ لُصل الى الُيين النُش ؤلاوعاوك

 .(2)ازباث عؾ  الاؽخياداث الام هي بمثابت ؽاداث جىجه سفباث الىاط وأمؾالهم هذلورلّ ب

 ماليشاط النُشي ؤلاوعاوك ًخجعذ با ظاط في النؾل الزي ًخم اليُام به للخؾبي، ؽً

ش  وشاط مؾين، ماسجباط النُش بالؾمل َى اسجباط بمجخمؿ ًخؤظغ داخله هغام ؽالتيك ٌشِل جَى

الؾالىت بين النُش والؾمل. وحعااْ بي،ط اهطالىا مً َزا ؽً ٍُنُت جؾل أمِاسها أٍث، وضىحا 

زْض طؼ“دا إلاياله االزي ٌؾذ امخذ ،”ٻْٲ لب٬پ أٳټخٍنخ ًحٟلش“وىذ عهش َزا جلُا في مياله اإلاشهىس 

ل (3)م1877الزي صذس ظىت ” حؾب٬ظٸي غهش الخصىس الخذاولي لبي،ط ٍزلّ مً خالْ مؾل الخؤٍو ، ٍو

الث مخؾذدة.  أو ما ًيىم به اإلائوْ مً أجل اظخخشاج اإلاؾنى، ؽلما أن َزٍ الؾملُت حعخدبؾها جؤٍو

ح مؾاإلاه ظدخعوبالخالي مهزا النُلعىل بنى جصىسا خاصا للخذاولُت، ٌشِل البذاًت ألاولى لؾلم 

 .عشِل أوضح عؾذٍ

 #0ځCh. Morris #$0810-0878$ ٗخٍٽ ڃٌٍّْ .4.1

ت الخذاولُتٌؾذ واحذا مً  الزي جبىاٍ  هاؽخمذ الطشح هنع ميذ ؛أَم مئظس م الىغٍش

 توالزي ًغهش مً خالْ جيعُمه للعُمُاتُاث الى زالز الؾالمت، بي،ط في الاس حذًثه ؽً ؽلم

ُبم،  حغ  الجاهب الخذاولي (4)اإلاعخىي الخذاوليو ىي الذاللي، اإلاعخو معخىٍاث هي: اإلاعخىي البٍ، . ٍو

لذًه بؤَمُت خاصت، حُر ًمثل مخخله مغاَش الخىاصل مً آلالُاث البُىلىجُت الى الؾملُاث 

ين (5)الىنعُت والاجخماؽُت للقت ض مىسَغ ؽلى الاسجباط الىزًُ ل جاهب الخذاولي باإلاعخٍى . وىذ ٍس

ً اإلا ُبم والذاللي لخٍِى ؾنى باليعبت الى اإلاخليك ورلّ مً خالْ جنعي، جلّ الؾالماث اإلاىجىدة البٍ،

                                                                                                                              .                                                                                                                            (6)في الؾالم

ُت في دساظخه للعُمُاتُاث، حُر  هغش الى ىذ و  جبنى مىسَغ الىغشة النلعنُت العلٍى

ااهخاجُت الؾالماث  ظلعلت الحىادر الام ًمًُ مالحغ ها داخل محُطها، وجخجلى الىغشة  باؽخباَس

ُت إلاىسَغ أظاظا ت اإلاخرمىت داخل الؾباساث، ؽلى أنها العلٍى ، مً خالْ الىغش الى البنى اللقٍى

                                                 

 .111ادلرجع نفسو، ص(1) 
 .111ادلرجع نفسو، ص(2) 
 .118ادلرجع نفسو، ص(3) 
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 .11ص ادلرجع نفسو،(5) 
 .11ادلرجع نفسو، ص(6) 



ك  الزي اجبؾه  ُزا ًغهش الطاعؿ النلعنك  والعلَى هغام مً العلٌى ًحمل مؾاوك مخؾذدة. َو

ت بي،ط في الؾالمت، اهطالىا مً  ٍخابه  ش هغٍش ، الزي بين مُه ”أْٓ ن٨َّش حٿ٬الڃش“مىسَغ في جطٍى

ُتأن الخذاولُت ملعن  .(1)ت جيىم ؽلى أظاط الذاللت العلٍى

 #0ځL.Wittgenstein# $0778-0840$ ظـن٘ظخّنٿٌىٳْؾ ٳ. 2.1

َامب،دج،  مخجيشخاًً حاضش .أبشص سواد النلعنت الخحلُلُت أحذ مخجيشخاًً ٌؾذ  في جامؾت 

في الحيل اللقىي مً خالْ سفبخه الىاضحت في اًجاد لقت مثالُت  با ظاط اظهامهخمثل ٍو 

أو ما  ،مُخجيشخاًً ٍزلّ أحذ أبشص سواد مذسظت أٍعنىسد َؾذ. و (2)ً والنُش النلعنكجخطاب

ت با ظاط مً خالْ ٍخابه (3)ٌؾشل بدُاس أمؾاْ الُالم ٍٓخٿش يف حؾبن٤ٶ “، وجخعح سإٍخت اللقٍى

سإٍت راث عؾذ آخش في الخمثُل الشمضي للىىاثؿ وألاشُاا الام حشِل الؾالم.  حملالزي ” ًحٿٴڀٔٴش

غ مً اللقت الاصطىاؽُت  لههش البؾذ الخذاولي بحعب َزا النُلعىل با ظاط مً خالْ اهخياٍو

ُبم والذاللي لليراًا الى الاَخمام بالىعاته  الى اللقت الؾادًت، ومً الاَخمام بالجاهب البٍ،

َاهذ ظاتذة في جصىسٍ ألاْو  ُنُت اظخؾمالها. وىذ ججاوص مُخجيشخاًً اَخماماث  النؾلُت للقت ٍو

َخمام بالجاهب اإلاخؾلً باللقت الا مثلذ في بحثه ؽً لقت خالصت راث بىاا مىطيك لُحل محلها ج

ت واظخؾمالها النؾلي، خاصت وأن الِلماث الام ًخم الخؾبي، بها جمثل جضاا مً  الؾادًت أو الجاٍس

الؾباسة حعب َزا  الىضؿ الياتم اإلاصىس، مخخحذد ؽالىت الِلماث بصىس الؾالم وجِىن مؾها

ُبُت، بالىصه اإلابنم ”ىسة للىاىؿص“ ، ماظدبذاْ الىصه الصىسي للذاللت ومً اليىاؽذ البٍ،

وىذ اؽخمذث ملعنت  .الذاللت أو اإلاؾنى ؽلى الششوط النؾلُت الاظخؾمالُت َى الزي ًحذد

 :(4)مناَُم أظاظُت هي تخجيشخاًً ؽلى زالزم

ؾنى اإلايذس واإلاؾنى اإلاحصل، الزي : ًُمً جبُان َزا اإلانهىم مً خالْ الخمُيز بين اإلاحٿيالٿش . أ

ٌؾذ في حذ راجه جمُيزا بين الجملت الام لها مؾنى ميذس ًمًُ جحصُله ميط مً خالْ 

ى الزي ًشجبط بالذاللت، ُبم والىحىي، واليْى الزي له مؾنى محصل َو  الىغام البٍ،
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جمل، وىذ جاا َزا اإلانهىم لِششح الُُنُت الام ًجب الىغش بها الى ظُاو ال :حٿٸخ٫يس . ب

ت. والعُاو الاجخماعي ؽلى الؾمىم  انها الاجخماؽُت، الاظدبذالُت، الىحٍى خاصت معخٍى

أزىاا ؽملُت الخىاصل. وىذ  أمشاد اإلاجخمؿ جىاضؿ ؽلُهًمثل الاصطالح الاجخماعي الزي 

 ،”أٿ٬خد حٿڀٰش“لؾبت مً الزي ال ٌؾذو أن ًِىن ظىي  ،خجيشخاًً منهىم الياؽذةىُذ م

شي في ملعنت مؾخب، اإلان: ٌأٿ٬خد حٿڀٰشج.  شجبط اسجبالا وزُيا هىم ألاظاس م والجَى خجيشخاًً، ٍو

(؛ حُر ال ًمًُ مصله ؽنهما، وجمثل ألؾاب اللقت حٿيالٿش، حٿٸخ٫يسباإلانهىمين العابيين )

ت لذي َزا النُلعىل والام بىاَا اهطالىا مً جصىسٍ؛ مالشّ في، واسد في  ٍش النُشة الجَى

حرش البؾذ خجيشحعب مبألؾاب اللقت  خاًً ما لم جثبذ الخجشبت الؾُغ مُما عؾذ. ٍو

ت بؤنها شِل مً أشِاْ الحُاة،  الخذاولي ضمً َزا اإلانهىم مً خالْ حشبُه اللؾبت اللقٍى

أن اليشاط اللقىي ًىطىي ؽلى جىىؼ في، مخىاٍ؛ ماإلاععى ألاظاس م ًُمً في ششح و خاصت 

سَا باليشالاث الاجخماؽُت. ٍما أن ٍُنُت اهخياْ الِلماث داخل الخجشبت، واسجباط جطى 

 ِ
ّ
ُنُت الاهذماج داخل اإلاجخمؿ، ألؾاب اللقت هي الام جمُ ً ألالناْ مً حؾلم لق هم ألام ٍو

ت مً بُنها: ىاٌ أهىاؼ شاى مً ألالؾاب اللقٍى  َو

 حألڃَ، ًحٿ٬ڄپ دبٌؿذ حألًحڃَ. -

 ًٛٲ ِٗء حبٔذ ڃ٨يَه ًڃٸخٓو، -

 ...كٔذ أًٛخٱ $ٍٓڂ# وانظخؽ ِٗء ًًٛٴ -

الزي ” أٿ٬خد حٿڀٰش“ خجيشخاًً خاصت منهىمي أَم ألامِاس الام ميزث مىغىس ممهزٍ ه

 َاما داخل عؾذٍ الخذاولي مً خالْ اسجباله بؤشِاْ مً الحُاة. ااٍدس ى لاعؾ
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شقل  ميذ؛ اإلائظغ ألاْو لخذاولُت أمؾاْ الُالم أوظخين هجليزي ؤلا نُلعىل ٌؾذ ال

خه الخذاولُت  امىصب أظخار في ملعنت ألاخالو بجامؾت أٍعنىسد، واظخناد ٍثي،ا في بىاا هغٍش  ممَّ



يبنم جصىسٍ ؽلى سبط الخذاولُت برماتش الخِلم والخطاب  جاا به َل مً مىسَغ ومخجيشخاًً. ٍو

ضتُا خاسجت ؽً وعشفي الضمان واإلاِان، الى جاهب الخؾابي، الام حعخيك دالل ها مً مؾطُاث جِىن ج

م، 1955ظىت جه ، وىذ ألي  جىن أوظخين محاضشاث ولُام جُمغ في رٍشي وما(1)اللقت هنعها

َان ًشمك مً  جلّ الى جؤظِغ اخخصاص ملعنك جذًذ َى ملعنت اللقت، وىذ شِلذ  رلّو

شي منادٍ: َل  اإلاحاضشاث اإلاىطلً النؾلي إلوشاا لعاهُاث جذاولُت، ولإلجابت ؽً ظئاْ جَى

 نهذل خاصت الى وصه الىاىؿ؟ اللقت 

 0حؾبٴخىْڂ حألٓخْٓشحٿظيحًٿْخص0  .5

ت الخذاولُت ناث الام ظيىاَا جئلش الىغٍش مجمىؽت مً  ،آهنا، ٍما َى واضح في الخؾٍش

ت، و  ٍض ظخنُذها في الجاهب اإلاخص  إلبشاص ألاعؾاد ظىيخصش منها َىا ؽلى جلّ الام اإلاناَُم اإلاٍش

 الخذاولُت في اإلاىامياث للشالبم.

 حألٳ٬خٽ حٿټالڃْش0 . 0.2

في مىىؿ مخميز مً َزا اإلازَب اللعاوك الجذًذ في جصىس ” حألٳ٬خٽ حٿټالڃْش“ًيؿ منهىم 

شِل ً َو ي الؾلماا القشبُين اإلائظعين  اإلاؾاصٍش ت، بخصٍش جضاا أظاظُا مً بىِخه الىغٍش

ت لُثي، مً البحىر الخذاولُت ٍض  . (2)للخذاولُت أهنعهم، وىذ أضحى هىاة مٍش

اال بالشجىؼ الى ؤلالاس اإلاناَُمم الزي ىمىا ببحر ” حٿٴ٬پ حٿټالڃِ“ًخعح منهىم  وال 

ى ما ظمم  ت ألامؾاْ الُالمُت“الغاَشة في هطاىه، َو الام جاا بها النُلعىل اإلاؾاصش ج.ْ. ” هغٍش

، J.Searleْ، ي(، ولىسَا جلمُزٍ النُلعىل ج. ظم1961)جىفي ؽام  J.L.Austinأوظخين 

ً أوظخين في اهجاص ملعنت داللُت نهخم باإلارامين ا الىمىرجُت النهاتُت. ميذ حؾمَّ ببؽطائها صُق ه

ين  واإلاياصذ ين، وخصىصا البيٍُى الخىاصلُت وجخخله ؽما ؽشمىاٍ ؽىذ ؽلماا الذاللت اللقٍى

ت ٍثي،ة حعخخذم في اللقت  َان أوظخين ً ح ؽلى اليُمت الخذاولُت لؾباساث لقٍى منهم، ميذ 

ت، وسب  .(3)ما في َل اللقاثؤلاهجليًز

وىذ اهبيذ مُشة ألامؾاْ الُالمُت بحعب أوظخين، اهطالىا مً سمره مُشة اىخصاس 

ى جصىس ًؤحك سدا  َاربا، َو اللقت ؽلى وصه الىاىؿ الزي بمىجبه ًِىن َزا ألاخي، اما صادىا أو 
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اساث ؽلى ما رَب الُه مالظنت الىضؾُت اإلاىطيُت؛ ميذ سأي أوظخين أن َىاٌ هىؽا مً الؾب

شبُه بالؾباساث الىعُنُت في، أهه ال ًصه الىاىؿ وال ًمًُ وصنه بالصذو أو الُزب، ؽلما أهه 

زا ما أللً ؽلُه ألامؾاْ الُالمُت ؛ م م (1)ال ًيشؤ بمجشد الىطً به ىىال بيذس ما ًيشؤ مؾال، َو

«ٻپ ڃڀٴ٥ٌ ّنيٞ ٫ڀَ ن٨خځ ٗټڀِ ىاليل البخُُ طؤػريُ»
َاما داخل ، ماإلالنىظ ًُدس م لاعؾا (2)

البؾذ الخطا ك مً خالْ احالخه ؽلى داللت الؾباسة الام جشبطها بالعُاو، ٍما ًِىن مخؾليا بنؾل 

 اوشاثك مخؾذد الخصات ، ًخمخؿ بخاصُت جؤزيٍ، في اإلاخليك.

 :(3)وىذ ميز أوظخين في ألامؾاْ الُالمُت بين

مأٳ٬خٽ اهزخٍّش . أ ًُ وصنها بالصذو أو : وهي ألامؾاْ الام جصه وىاثؿ الؾالم الخاسجي ٍو

 الُزب،

: وهي الام جيابل ألامؾاْ ؤلاوشاتُت والام ال ًخم وصنها بمؾُاس الصذو أو أٳ٬خٽ البخُّش . ب

ت اال ارا جحيً ماها  الُزب بل بمؾُاس الىجاح أو ؤلاخناو. وال جخحيً ألامؾاْ ؤلاهجاٍص

 هىؽان مً الششوط َما: 

  :يصذ بها:ششوط اإلاالامت  ٍو

ْ وجىد اجشاا ؽشفي  -  .ًخميز باليبى

 .اهخياا الِلماث اإلاىاظبت الام جخ  مياماث مؾُىت -

 .الاجصال با َلُت ؽىذ جىنُز َزا ؤلاجشاا  -

 .صحت الخىنُز -

 ز.اٍخماْ الخىنُ - 

 :الششوط اليُاظُت: ما ًجب أن ًلبزم به اإلاشاٌس في الحىاس مخمثال في 

-  .  أن ًِىن صادىا في أمِاٍس

-     .                                                               صادىا في مشاؽٍش

 صادىا في هىاًاٍ.  -
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 أن ًلبزم بما ألضم به هنعه. -

ت وألامؾاْ ألاداتُت، ولشح  وجىد جذاخلوىذ أدٌس أوظخين مُما عؾذ  بين ألامؾاْ الخبً،

ى ما حذا به الى اؽخب” ؟ٻْٲ ننـِ ٳ٬ال ك  نن٤ٶ ٷٌال“ظئالا َاما:  با مً َو اس النؾل الُالمك مٍش

 :(1)أمؾاْ هي تزالز

o ِّظؤٿٲ ڃن أٌٛحص ٿٌّٰش طنظ٨ڂ يف طَٻْذ مبٌُ ٛلْق ّنظؾ ٫نو حؾب٬نَ حألٛڀِ »: وحٿٴ٬پ حٿڀٴ٨

 .(2)«ًٿو ڃَؿ٪ حيْپ ٫ڀْو

o ًُُئدي الى اهخاج مؾنى اضافي مً ىبل النؾل اللنغك داخل اإلايام ألاصلي.حٿٴ٬پ حإللبخ : 

o ُى حٿٴ٬پ حٿظؤػري  .  (3)«ًٿٺ حألػَ حٿٌُ حييػو حٿٴ٬پ حإللبخُُ يف حٿٔخڃ٪»: َو

ن ضشوسة الاَخمام به،  أدٌسأوظخين أَمُت النؾل ؤلاهجاصي داخل اإلايام الخخالبم،  وبدبيُّ

ت ألامؾاْ الُالمُت ، حٿن٨َّش حإللبخُّشلذًه باظم  ةوىذ ؽشمذ في مىاضؿ ؽذ. لُصبي بزلّ لب هغٍش

َامُ خه َاجه لم جًُ  ت مخِاملت لألمؾاْ الُالمُت، ومؿ في، أن هغٍش رلّ ميذ شِلذ ت لىضؿ هغٍش

ت مً خالْ جحذًذ عؾ  اإلاناَُم ألاظاظُت، خاصت منهىم هيطت البذاًت للخؾمُّ  ً في َزٍ الىغٍش

ْ يظالنؾل ؤلاهجاصي، الزي اٍدس ى لاعؾا ستِعُا ؽىذ  ً الزي بذأٍ أوظخين ، ، والزي جاعؿ الطٍش

ت.الى جاصي واضامخه مً خالْ اَخمام ٍلي بالنؾل ؤلاه  ما ٌعمى باليىة ؤلاهجاٍص

ْ ظيليذ سأي  أن النؾل الُالمك ًخؾذي الجاهب اإلاشجبط بمشاد اإلاخِلم الى ما َى مشجبط  ،

ْ ظيس . مطىَّ (4)بالؾشل اللقىي الاجخماعي يها جطبُيا محُما ششوط اإلاالامت ؽىذ أوظخين، ولبَّ  ،

ت، ٍما اسجؤي وضؿ جصيُه مقاًش لألمؾاْ الُالمُت اخخله في  ؽلى ٍثي، مً ألامؾاْ ؤلاهجاٍص

ٍش ؽً جصيُه أوظخين  :(5)جَى

 حٿَٰٝ حإللبخُُ  -
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 حربخه حؾب٤خرٸش -

 ١َٗ حإلهالٙ -

ْ يظوما ًالحػ في َزا الخصيُه الجذًذ َى محامغت  ًمثل   ههؽلى القشض ؤلاهجاصي  ،

ت، وىذ  ش َزٍ الىغٍش ت ألامؾاْ الُالمُت  سأي أنجَى ًًمًُ َزا الخصيُه الجذًذ لىغٍش طبَّ ًُ  أن 

اث، الخىجاهاث، ؤلالضامُاث، الخؾبي،اث، والاؽالهُاث.  ؽلى أمؾاْ هي: ؤلاخباٍس

ت ظ ؾذ الخمُيز بين ألامؾاْ اإلاباششة وفي، اإلاباششة أَم ما ميز هغٍش  ار ؛ْ، للنؾل ؤلاهجاصي يَو

تِس م أن َل مؾل مً ألامؾاْ الُالمُت ًيىم ؽلى منهىم اليصذًت الزي ٌؾذ اإلاىجه الش  نبيَّ 

زا ما  اإلاشاحل الام ًخم ماها مهم جملت ما، خاصت  جؾله ًحذدللنؾل اإلايىلي داخل الخطاب، َو

أن َزا النهم ًيخيل مً مؾل مباشش )اإلاذٌس الحشفي( الى مؾل في، مباشش )اإلاذٌس الزَنم(. مً 

 :(1)خالْ اؽخماد الخطىاث الخالُت

 .حٿٴيڂ حٿياليل ٿڀـڄڀش  -1

 .حالٓظ٬ڄخٽطٸْْي ىالٿش حػبڄڀش ر١ًَ٘  -8

  .ا٬ٗخٍ حؾبوخ٣ذ رٸَحثن حػبڄڀش ًًٓخث٤يخ ٷٜي حٿٴيڂ ًحإلىٍحٹ -4

 ح٫ظزخٍ حػبڄڀش حؾبٔظ٬ڄڀش ًْٓڀش طٌح٬ْٟش إلنظخؽ أػَ طټڀڄِ ڃ٬  ٿٌٿٺ حؾبوخ٣ذ. -3

ْ، بالنؾل اإلاباشش وفي، اإلاباشش داخل يواهطالىا مً َزا ًغهش جلُا الاَخمام الزي أبذاٍ ظ

ُنُ الى أن ما ًحمل ؽلى اظخؾماْ مً رلّ  اهخ ىىذ و  ،ت الخمُيز بُنهماداتشة ألامؾاْ الُالمُت، ٍو

 . (2)ألامؾاْ اإلاباششة َى بالرشوسة الخؤدب في الحذًر

حٿظَٜٱ $أً حٿ٬ڄپ!# حالؿظڄخ٫ِ »ان النؾل الُالمك بحعب أوظخين وجلمُزٍ ظيْ، ٌؾنم 

َّحى رو حإللبخُ حٿٌُ ّئىّو حؾبظټڀڂ  ”حٿٴ٬پ حٿټالڃِ”أً حؾبئٓٔخطِ حٿٌُ ّنـِه حإلنٔخڅ رخٿټالځ، ًڃن ػڂ ٳتت

دبـَى طڀٴ٨و دبڀٴ٧ٌخص ڃ٬ْنش، ًڃن أڃؼڀظو0 حألڃَ، ًحٿنيِ، ًحٿ٫ٌي، ًحٿٔئحٽ، ًحٿظ٬ْ ، ًحإلٷخٿش، ًحٿظ٬ِّش، 
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حؾبٸخٛي ًحؾب٬خنِ “ًاًح ٣زٸنخ ىٌح حؾب٬نَ ٫ڀَ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ٳبڅ ”. أٳ٬خٽ ٻالڃْش“ًحٿظينجش... ٳيٌه ٻڀيخ 

ظٴخى ڃن ْٛٮ حٿظٌحٛپ حٿ٬َرِ ًأٿٴخ٧و0 ٻڄ٬خنِ حألٓخٿْذ حٿ٬َرْش حؾبوظڀٴش، هربّش ٻخنض حٿيت طٔ” ًحإلٳخىحص

، ًأٛنخٱ أهٍَ ڃن حٿْٜٮ ًحألٓخٿْذ ”حؽبٌحٿٲ“، ًىالالص ”كًَٱ حؾب٬خنِ“أځ ان٘خثْش، ًىالالص 

ربڃټخنْش  يف حٿرتحع حٿ٬َرِ ًربْذ ٫ن حٿٔئحٽ حؾبظ٬ڀٶ” حألٳ٬خٽ حٿټالڃْش“ىِ حٿيت شبؼپ ن٨َّش  ...حٿ٬َرْش

«ًؿيًٍ ط٤زْٶ ىٌح حؾبٴيٌځ حٿظيحًيل حؾب٬خَٛ ٫ڀَ حٿرتحع حٿڀٌُٰ حٿ٬َرِ
(1). 

 0 #حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُحالٷظ٠خء $. 1.2

ناث ٍثي،ة لد  : (، الجامؿ بُنها أن اإلايصىد بهالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ" )احالٷظ٠خء"دهجذ حؾٍش

 ،حؾب٬نَ حٿظخر٪ ٿڀيالٿش حألٛڀْش ٿڀ٬زخٍس . أ

ڀڂ ر٘ټپ ٯري ڃزخَٗ، ؿخ٫ال ڃٔظڄ٬و ّظـخًُ حؾب٬نَ حٿ٨خىَُ ٿټالڃو اىل ڃ٬نَ ڃخ َّڃِ اٿْو حؾبظټ . ب

 .(2) نهَ

مؿ فشاٌغ، الزي ظعى الى وضؿ هحى ًيىم ؽلى أظغ ” حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ“عهش منهىم وىذ 

ذ أن  جذاولُت ل خطاب، جؤخز عؾين الاؽخباس َل ألاعؾاد اإلائظعت لؾملُت الخخالب، مهى ًٍئ

ل الذاللي ل لؾباساث في اللقاث الطبُؾُت أمش مخؾزس ارا هغش ميط الى الشِل الغاَشي لهزٍ الخؤٍو

 الؾباساث. وؽلُه ًيب،ح ضشوسة مشاؽاة اإلاؾطُاث آلاجُت في َل ؽملُت جىاصلُت:

 .ڃ٬نَ حػبڄڀش حٿيت ّظڀٴ٦ ذبخ ڃظټڀڂ يف ٫الٷظو دبٔظڄ٪ . أ

 .حؾبٸخځ حٿٌُ طنـِ ٳْو حػبڄڀش . د

 ڃزيأ حٿظ٬خًڅ. . ص
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(2)  Dictionary of language teaching applied linguistics, second edition, p175.  



ؾذ  ض با ظاط ؽلى مبادة أس ؾت في َل ؽملُت ” ڃزيأ حٿظ٬خًڅ“َو ت فشاٌغ الام جٍش ش هغٍش جَى

 :(1)جىاصل وهي ؽلى الخىالي

حُل ؽلى ٍمُت ألاخباس واإلاؾلىماث الام ًجب ؽلى اإلاخالب الالبزام بها وؽذم  - مبذأ الُم: ٍو

 .ججاوصَا أزىاا ؽملُت الخىاصل

ى البزام الصذو ؽىذ ؤلادالا باإلاؾلى  - ماث، مؿ ؤلارؽان ل حً ماى جبين صذو مبذأ الُُه: َو

 .حجت أحذ ألالشال

 .مبذأ اإلاىاظبت: الُالم الزي ًجشي مجشي الخىاصل ًِىن را ؽالىت مىاظبت باإلاىضىؼ -

يت: والزي ًذْ ؽلى الىمط الزي ججشي داخله ؽملُت الخىاصل، حُر ًخميز بالىضىح  - مبذأ الطٍش

 ىض.وؤلاًجاص والخىغُم، وابخؾادٍ ؽً اللبغ والقم

شمل  ت أًرا، الام جغهش مً خالْ ” حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ“َو الخؾابي، الحيُيُت والخؾابي، اإلاجاٍص

مناسىت ًشاد بها ؽُغ ما ًياْ ؽلى معخىي ظُاو الجملت، وىذ جبنى فشاٌغ اىب،احا ًشمك الى 

حت ومؾان ضمىُت ت بحعب حمىل ها الذاللُت الى مؾان صٍش جيعُم الؾباساث اللقٍى
(2): 

 حت:  اإلاؾاو  وحشمل: (3)«ىِ حؾبيٿٌٽ ٫ڀْيخ رْٰٜش  حػبڄڀش ًحصبخ»ك الصٍش

ى  -أ  ”.ـبڄ٩ٌ ڃٴَىحص حػبڄڀش ڃ٠ڄٌځ ر٠٬يخ اىل ر٬ٞ يف ٫الٷش آنخىّش“اإلاحخىي اليرىي: َو

ت الحشمُت: حشمل ألادواث اإلاِىهت ل جملت، ٍؤدواث الاظخنهام، ألامش،  -ب اليىة ؤلاهجاٍص

 الى م...

 إلاؾاوك الام ال ًمًُ الىصْى الاها اهطالىا مً اإلاغهش العطحي اإلاؾاوك الرمىُت: هي ا

 ل جملت، بل مً خالْ العُاو، وحشمل:

مؾاوك ؽشمُت: وهي اإلاؾاوك الام جالصم الجملت في مياماث مؾُىت، ٍما َى الحاْ باليعبت  -أ

 الى مؾنى الاىخراا.

ت: وهي مؾان جخىلذ با ظاط اهطالىا مً اإلاياماث ا كمؾاو -ب  لام صذسث ماها.حىاٍس

                                                 

 .43( ادلرجع نفسو، ص1)

 .43( مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص2)

 .43( ادلرجع نفسو، ص3)



حت والرمىُت  وجؤخز الحمىلت الذاللُت للؾباساث أَمُت بالقت في ؤلاحالت ؽلى اإلاؾاوك الصٍش

 ً الام جخؤله منها الجمل، والام جؤخز عؾذا آخش داخل اإلايام الخىاصلي ًخم بمىجبه الخنٍش

 بين مياصذ اإلاخِلم ولبُؾ ها داخل الحىاس. 

ُزا جغهش أَمُت َزا الجاهب مً ال الى ععط أَم  خذاولُت والزي ظعى مؾه فشاٌغَو

خه.  أظعه ومشجُضاجه اهطالىا مً هغٍش

ٍما حذدٍ فشاٌغ أن مؾنى الجمل ال ” حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ“وخالصت ما هيخ م الُه مً مؾنى 

ىا ال  ا، َو ًىحصش مُما جذْ ؽلُه صُقها الصىسٍت، بل ال بذ مً مشاؽاة اسجبالها بمياماث اهجاَص

بين  هالحػ وجىد جذاخلىصذ اإلاخِلم، ومؾهىد الُالم. ومً َزا اإلاىطلً مبهىا  بذ مً اظخحراس 

 الاظخلضام الحىاسي واليصذ.

عدددخناد مدددً الخحذًدددذاث العدددابيت أن  نهدددخم باإلاردددامين ” حالٓتتتظڀِحځ حؼبتتتٌحٍُ”و” أٳ٬تتتخٽ حٿټتتتالځ“َو

ِ ”واإلاياصدددددذ الخىاصدددددلُت؛ مددددددد مجدددددشد جلنغددددده ًدددددشاد بددددده ؤلاهجددددداص الدددددزي ًئدًددددده اإلادددددخِلم ب” حٿٴ٬تتتتتپ حٿټالڃتتتتت

 ماىالددددت، أ محؾُِىدددا، أ مظددددئالا، أ موؽدددذا، أ منهُدددا، أ مَدددان رلدددّ أمددددشا، أأبملنىعددداث مؾُىدددت، ظددددىاا 

دددددت، أ وارا لبيىدددددا َدددددزا اإلاؾندددددى ؽلدددددى اللقدددددت الؾشبُدددددت مدددددبن ”. أمؾددددداْ ٍالمُدددددت"نهىئدددددت.... مهدددددزٍ َلهدددددا  محؾٍض

اعدده: ٍمؾدداوك ألاظددالُب الاددم حعددخناد مددً صددُك الخىاصددل الؾش ددك وألن” حؾبٸخٛتتي ًحؾب٬تتخنِ ًحإلٳتتخىحص  “

َاهذ أم اوشاتُت، ودالالث  ت  ِ  “الؾشبُت اإلاخخلنت، خبً، ال جخدشج ”... حؽبٌحٿتٲ “، ودالالث ”كتًَٱ حؾب٬تخن

أن مؾنددى الجمددل ال ًىحصددش ” حالٓتتظڀِحځ حؼبتتٌحٍُ“ٍمددا ٌعددخناد مددً مؾنددى ”. النؾددل الُالمددك“ؽددً هطدداو 

ىددا ال بددذ مددًمُمددا جددذْ ؽلُدده صددُقها الصددىسٍت بددل ال بددذ مددً مشاؽدداة اسجبالهدد ددا، َو  ا بميامدداث اهجاَص

 .ٷٜي حؾبظټڀڂ، ًڃ٬يٌى حٿټالځاظخحراس 

، ، ارن، اهصشمذ الخذاولُت ت، ومؾشمت مخرمىاث اليْى الى جحلُل الؾباساث اللقٍى

ت ملمىظت، وؾاًنها عشِل معخمش في خطاباجىا الُىمُت. ومً زم  والاىخراا... مً خالْ وىاثؿ لقٍى

لي،  ن ججاوصث الخذاولُت العمت الخ ذًت الام اهطبؾذ بها الجمل في الىحى الخىلُذي الخحٍى جٍش

ت اؽخمادا ؽلى الى ااإلاهم باليعبت  لخذاولُين لِغ ٍُه هيخم ؽذدا ال مخىاَُا مً الؾباساث اللقٍى

ًامنخ ڃخًح نٴ٬پ ك  نظټڀڂ؟ ڃخًح نٸٌٽ؟ ؾبن نٸٌٽ؟ ؾبخًح؟ يف أُ ْٓخٵ؟ ٻْٲ ؽذد مخىاٍ مً اليىاؽذ، 

ا مً ألاظئلت. ال نَّي ٷٌٿو؟ ىپ ڃن حػبخثِ أڅ نټظٴِ رخؾب٬نَ حؼبَيف ػبڄڀش حٿٸٌٽ؟ نظـنذ ٷٌٽ ڃخ  وفيَ،



وىذ الحػ أحذ الباحثين وجىد جيالؿ بين اإلابادة الخذاولُت و ؾ  اإلاباحر ألاصىلُت، 

 يف” ٳٸو“ٻؼريح ڃخ ّ٘ري حألٌٛٿٌْڅ يف ٻظزيڂ اىل أڅ حؾب٬نَ حٿڀٌُٰ ٿټڀڄش » ًيْى محمذ محمذ ًىوغ ؽلي:

ًّٰڀذ ٫ڀَ حٿ٨ن أڅ ”. اىٍحٹ حألْٗخء حؽبٴْش“أً ” حؾب٬َٳش رٸٜي حؾبظټڀڂ“ىٌ ” أٌٛٽ حٿٴٸو“ڃخ ّٔڄٌنو 

 -ط٬خىل-حؾبٸٌٜى ڃن ىٌه حإلٗخٍس ىٌ أڅ حٿٰخّش حألٓخْٓش يف أٌٛٽ حٿٴٸو امنخ ىٌ حٿٴيڂ حٿٔڀْڂ ؾبٸخٛي ح‟ 

ن٨َح اىل أڅ غبخ٩ حٿٸٌالص حٿڀٌّٰش ًكيه ڃن حٿٔنش حٿنزٌّش حٿَّ٘ٴش،. ً ڃن حٿٸَنڅ حٿټَّڂ، ًڃٸخٛي ٌٍٓٿو 

«ال حيٸٶ ىٌه حٿٰخّش، حىظڂ حألٌٛٿٌْڅ رؤىًحص أهٍَ اٟخٳْش
زا ما ظىحاْو أن هُشه ؽً. (1) أَم  َو

 مً خالْ مىامياث الشالبم.  ججلُاجه

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .85ص( زلمد زلمد يونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، 1)



 
 
 
 

 الفصل الثانْ:

بني  املعرفة المغوية واملعرفة 

 األصولية

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم انثبني:  
 ةاألصىني واملعرفةاملعرفة انهغىية   بني

 متهيد:
 
َّ
 شِ

ُ
  لذ الؾالىت

ُ
  اإلاؾاسلبين  الخِاملُت

َ
  الّعمت الباسصة

َ
جمُؿ الؾلىم الام  ؽلى والقالبت

َُّ  سث فيوشؤث وجطىَّ  َُّ أحران الثيامت الؾشب َان مً آزاس َزا الخذاخل جصيُه ت ؤلاظالم ت، وىذ 

ل، أو ؽلىم ميصىدة وؽلىم خادمت للؾلىم الؾلىم الى ؽلىم أصلُت وؽلىم خادمت لألص

 .(1)اإلايصىدة

( الؾلىم الى صىنين: ؽلىم ىت595صوفي ظُاو َزٍ الؾالىت الخِاملُت ًيّعم ابً سشذ )

، ٍما ٌشي، (2)صىدة في هنعهاميصىدة لىنعها، وؽلىم معّذدة لإلوعان في حؾلم الؾلىم اإلاي

: ” ڃِْحڅ حٿ٬ڄپ“القضالي في  الى أَمُت َزا الخذاخل بين الؾلىم وضشوسة ؤلاحالت بِل مً منها باليْى

ال ّي٩ ٳنخ ڃن ٳنٌڅ حٿ٬ڀڂ ًن٫ٌخ ڃن أنٌح٫و، اال ًّن٨َ ٳْو ن٨َح ٤ّڀ٪ رو ٫ڀَ ٯخّظو ًڃٸٜيه  ٿڀڄظ٬ڀڂ أڅ»

د ٣ڀذ حٿظزلَ ٳْو، ٳبڅ حٿ٬ڀٌځ ٻڀيخ ڃظ٬خًنش ڃرتحر٤ش ر٠٬يخ ٣ًَّٸو، ػڂ اڅ ٓخ٫يه حٿ٬ڄَ ًأطظو حألٓزخ

رز٬ٞ، ًّٔظٴْي ڃنو يف حؼبخٽ كظَ ال ّټٌڅ ڃ٬خىّخ ٿٌٿٺ حٿ٬ڀڂ رٔزذ ؿيڀو رو، ٳبڅ حٿنخّ أ٫يحء ڃخ 

«ؿيڀٌح
(3) . 

 
 
 

                                                 

 ( ينظر: حسن ملكاوي، منهجية التكامل ادلعريف، مقدمات يف ادلنهجية اإلسالمية.1)

 .88( ابن رشد، الضروري يف صناعة النحو، ص2)

 .41( الغزايل، ميزان العمل، الوظيفة اخلامسة، ص3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80


 
 

 

 املبحث األَل: 

أصول الفقه وأصول النحو: 
 جتليات التأثري والتأثر

 
 
 
 
 
 



 : األولاملبحث 
 قه وأصىل اننحى: جتهيبت انتأثري وانتأثرأصىل انف 

 أهًية انهغة انعربية ودورهب يف انتفكري األصىيل  .1
ا وؽمَّ ، بين الؾلىم ؤلاظالمُت الخذاخل والخِاملَزا لم جًُ الؾلىم الششؽُت بمىؤي ؽً 

ت وجحىُّ  ت في جبادْ الث مؾشمُت وحعاإالث مىهجُت خاصَّ حؾشمه الؾلىم ألاخشي مً اشِاالث هغٍش

ت واشِاالث مؾشمُت  عاته واظخؾاسة اإلاناَُم،الى  أو مُما جطشح َزٍ الؾلىم مً أظئلت هغٍش

َان مً ىبُل ألاظئلت اإلائّظِ خاصّ ، ومىهجُت  ت ما 
َّ
ا اإلاناَُمم، أو ما حؾل ً عت لبىائها اإلاؾشفي وجهاَص

َاهذ َزٍ الؾلىم مىنخحت مُما بُنها ومخذاخلت فيٍزلّ بمشجؾُ ها اإلائظعت لها. واهَّ  مناَُمها  ما 

 .(1)ى مؿ الؾلىم الؾيلُت الذخُلت ؽلى الثيامت الؾشبُت ؤلاظالمُتومخىاصلت ومخناؽلت حاّ 

ڃٔظڄيح يف أكي ؿٌحنزو ڃن حٿڀٰش حٿ٬َرْش، ًؾبخ ٻخڅ طؤػريىخ يف ” أٌٛٽ حٿٴٸو“٫ڀڂ  ؾبَّخ ٻخڅ»مبهه 

٫ڀَ حهظالٱ ڃنخىـيڂ -ش حؾبٔخثپ حألٌٛٿْش كبخ ال خيٴَ، ٳٸي حىظڂ ذبخ حألٌٛٿٌْڅ يف ڃئٿٴخصبڂ حٿ٬ڀڄْ

حىظڄخڃخ ٻزريح، كظَ أنٺ طټخى ال ربي ڃئٿٴخ أٌٛٿْخ اال ًىٌ ڃ٘ظڄپ ٫ڀَ ٿٌّٰخص ًمبٌّخص يف  -حٿظؤٿْٴْش

«ڃٔخثپ ڃظٴَٷش
(2). 

غهش الخذاخل والخِامل واضحا بجالا بين ؽلم ألاصْى وؽل ٬ّي حػبخنذ »م اللقت؛ ار ى ٍو

ْ ىٌح حٿ٬ڀڂ ٫ڀَ ڃن٤ٶ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ًىيّيخ، ّٓألٌٛٽ، ٳٸي ُأحٿڀٌُٰ ڃن أىڂ حػبٌحنذ حٿيت ّٸٌځ ٫ڀْيخ ٫ڀڂ ح

«ٳټخنض ىِ حٿ٤َّٶ حؾبٌٛڀش اىل حٓظنزخ١ حؼبټڂ ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش
ن ؽلى ألا ، (3) صىلي ولزلّ ًخؾيَّ

 ) ىت بال)ؽالم ألاصْى ِّ زٍ  الام ؾاسلاإلاؾلىم و أن ًِىن ؽلى ب ًخىىه ؽلاها ؽلم أصْى النيه؛ َو

 اإلاؾاسل وألاصْى هي:
                                                 

: بنيتها وجتلياهتا. ضمن ( ينظر: للمزيد من التفصيل ينظر: عبد اجمليد الصغًن، إشكالية مفهوم التداخل يف اإلسالم1)
 م.8111أعمال ندوة دار احلديث احلسنية، 

 .9( عبد اهلل البشًن زلمد، اللغة العربية يف نظر األصوليٌن، ص2)

 .9( السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقو، ص3)



 ڀڂ حٿټالځ،٫ -

 حٿڀٰش حٿ٬َرْش، -

 .(1)ًطٌٍٜ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش -

ذ  ت واضحا في البِئت ألاصىلُت مً خالْ اشاساث مخنشىت جٍئ غهش أزش اإلاؾشمت اللقٍى ٍو

م اللقت الؾشبُت وجؾلها 
ُّ
 مهزا الشامعي ؛ضمً الششوط الام ًجب أن ًخحلى بها اإلاج هذأَمُت حؾل

، ًشي أهىت150-204) ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ أڅ ّظ٬ڀڂ ڃن ٿٔخڅ حٿ٬َد ڃخ »ه ًخؾين (، مئّظغ ؽلم ألاصْى

رڀٰو ؿييه، كظَ ّ٘يي رو أڅ ال اٿو اال ح‟، ًأڅ فبڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو، ًّظڀٌ رو ٻظخد ح‟، ًّن٤ٶ رخٿٌٻَ 

ٳْڄخ حٳرتٝ ٫ڀْو ڃن حٿظټزري، ًأڃَ رو ڃن حٿظٔزْق ًحٿظ٘يي ًٯري ًٿٺ ًڃخ حُىحى ڃن حٿ٬ڀڂ رخٿڀٔخڅ، حٿٌُ 

څ ڃن هظڂ رو نزٌطو، ًأنِٽ رو نهَ ٻظزو0 ٻخڅ هريح ٿو. ٻڄخ ٫ڀْو ّظ٬ڀڂ حٿٜالس ًحٿٌٻَ ٳْيخ، ؿ٬ڀو ح‟ ٿٔخ

ًّؤطِ حٿزْض ًڃخ أڃَ ربطْخنو، ًّظٌؿو ؾبخ ًؿو ٿو، ًّټٌڅ طز٬خ ٳْڄخ حٳرتٝ ٫ڀْو ًنيد اٿْو، ال 

«ڃظز٫ٌخ...
ذ مُه أَم(2)

َّ
ُت ، وىذ خصَّ  مبحثا في صذس سظالخه للقت الؾشبُت ومِاه ها، أٍ

:   الؾشبُت إلاً أساد النخُا في دًً ا  ًامنخ ريأص دبخ ًٛٴض ڃن أڅ حٿٸَنڅ نِٽ رڀٔخڅ حٿ٬َد »ًيْى

ىًڅ ٯريه؛ ألنو ال ٬ّڀڂ ڃن ا٠ّخف طبپ ٫ڀڂ حٿټظخد أكي ؿيپ ٬ٓش ٿٔخڅ حٿ٬َد، ًٻؼَس ًؿٌىو، ًطبخ٩ 

(3)«خڃ٬خنْو، ًطٴَٷيخ، ًڃن ٫ڀڄو حنظٴض ٫نو حٿ٘زيش حٿيت ىهڀض ٫ڀَ ڃن ؿيپ ٿٔخهن
. 

ؾت سبط الشامعيىذ و  ًٻخنض ... »؛ بين الجهل بلعان الؾشب والخشوج ؽً مياصذ الشَش

ڃ٬َٳش  -ًاڅ حهظڀٴض أٓزخد ڃ٬َٳظيخ-ىٌه حٿٌؿٌه حٿيت ًٛٴض حؿظڄخ٫يخ يف ڃ٬َٳش أىپ حٿ٬ڀڂ ڃنيخ رو 

ٿٔنش، ًحٟلش ٫نيىخ، ًڃٔظنټَح ٫ني ٯريىخ، كبن ؿيپ ىٌح ڃن ٿٔخهنخ، ًرڀٔخهنخ نِٽ حٿټظخد ًؿخءص ح

                                                 

 .88قدية، ص( عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان، الفكر األصويل، دراسة حتليلية ن1)

 . 51-39( زلمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، ص2)

 .51( ادلرجع نفسو، ص3)



ٳظټڀٲ حٿٸٌٽ يف ٫ڀڄيخ طټڀٲ ڃخ جييپ ر٠٬و. ًڃن طټڀٲ ڃخ ؿيپ ًمل ّؼزظو ڃ٬َٳش ٻخنض ڃٌحٳٸظو ٿڀٌٜحد 

ٯري فبڄٌىس، ًح‟ أ٫ڀڂ، ًٻخڅ خب٤جو ٯري ڃ٬ًٌٍ، اًح ڃخ ن٤ٶ ٳْڄخ ال  -اڅ ًحٳٸو ڃن كْغ ال ٬َّٳو-

«حي٢ْ ٫ڀڄو رخٿٴَٵ ر  حؽب٤ؤ ًحٿٌٜحد ٳْو
(1)

. 

رُه خ هخ٣ذ ح‟ رټظخرو حٿ٬َد، رڀٔخهنخ، ٫ڀَ ڃخ ط٬َٱ ڃن ڃ٬خنْيخ، ٳبمن» في ظُاو آخش ٍو

ًٻخڅ كبخ ط٬َٱ ڃن ڃ٬خنْيخ حطٔخ٩ ٿٔخهنخ. ًأڅ ٳ٤َطو أڅ خيخ٣ذ رخٿِ٘ء ڃنو ٫خڃًّخ ٧خىًَح َّحى رو حٿ٬خځ 

حٿ٨خىَ، ًّٔظٰنَ رؤًٽ ىٌح ڃنو ٫ن نهَه. ٫ًخڃخ ٧خىَح َّحى رو حٿ٬خځ ًّيهڀو حؽبخٙ، ٳْٔظيٽ ٫ڀَ ىٌح 

خ ه٣ٌذ رو ٳْو. ٫ًخڃخ ٧خىَح َّحى رو حؽبخٙ، ٧ًخىَح ٬َّٱ يف ْٓخٷو أنو َّحى رو ٯري ٧خىَه؛ رز٬ٞ ڃ

ٳټپ ىٌح ڃٌؿٌى ٫ڀڄو يف أًٽ حٿټالځ أً ٤ًٓو، أً نهَه. ًطزظية حٿِ٘ء ڃن ٻالڃيخ، ّز  أًٽ ٿٴ٨يخ ٳْو 

ىًڅ حإل٠ّخف رخٿڀٴ٦؛  ٫ن نهَه، ًطزظية حٿِ٘ء ّز  نهَ ٿٴ٨يخ ڃنو ٫ن أًٿو. ًطټڀڂ رخٿِ٘ء ط٬َٳو رخؾب٬نَ

ٻڄخ ط٬َٱ حإلٗخٍس ػڂ ّټٌڅ ىٌح ٫نيىخ ڃن أ٫ڀَ ٻالڃيخ؛ النٴَحى أىپ ٫ڀڄيخ رو، ىًڅ أىپ ؿيخٿظيخ. 

ًطٔڄِ حٿِ٘ء حٿٌحكي رخألغبخء حٿټؼريس، ًطٔڄِ رخالٓڂ حٿٌحكي حؾب٬خنِ حٿټؼريس، ًٻخنض ىٌه حٿٌؿٌه حٿيت 

ڀٴض أٓزخد ڃ٬َٳظيخ، ڃ٬َٳش ٫نيىخ، ًڃٔظنټَح ًٛٴض حؿظڄخ٫يخ يف ڃ٬َٳش أىپ حٿ٬ڀڂ ڃنيخ رو، ًاڅ حهظ

٫ني ٯريىخ، كبن ؿيپ ىٌح ڃن ٿٔخهنخ، ًرڀٔخهنخ نِٽ حٿټظخد ًؿخءص حٿٔنش، ٳظټڀٲ حٿٸٌٽ يف ٫ڀڄيخ طټڀٲ 

ڃخ جييپ ر٠٬و. ًڃن طټڀٲ ڃخ ؿيپ، ًڃخ مل طؼزظو ڃ٬َٳظو، ٻخنض ڃٌحٳٸظو ٿڀٌٜحد، اڅ ًحٳٸو ڃن كْغ ال 

ًٻخڅ خب٤جو ٯري ڃ٬ًٌٍ، اًح ڃخ ن٤ٶ ٳْڄخ ال حي٢ْ ٫ڀڄو رخٿٴَٵ ر  حؽب٤ب،  ٯري فبڄٌىس، ًح‟ أ٫ڀڂ،-٬َّٳو 

«ًحٿٌٜحد ٳْو
(2). 
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ٿْٴيڂ ٫ن ح‟ »اإلاؾشمت بلعان الؾشب مشضا ؽلى النيُه؛  (ىت456 -384)واؽخب، ابً حضم 

و ًّټٌڅ ٫خؾبخ رخٿنلٌ حٿٌُ ىٌ طَطْذ حٿ٬َد ٿټالڃيڂ حٿٌُ نِٽ رو حٿٸَنڅ، ًر ٫ِ  ًؿپ ٫ًن حٿنيب 

«ّٴيڂ ڃ٬خنِ حٿټالځ حٿيت ٬ّرب ٫نيخ رخهظالٱ حؼبَٻخص ًرنخء حألٿٴخ٥
(1) . 

نم ) شي، امام الحشمين أبى اإلاؾالي ؽبذ اإلالّ بً ؽبذ ا الجٍى د( في العُاو هنعه ه478صَو

ڃن ڃٌحى أٌٛٽ حٿٴٸو0 حٿ٬َرْش، ٳبنو ّظ٬ڀٶ ٣َٱ ٛخحل ڃنو رخٿټالځ ٫ڀَ ڃٸظ٠َ حألٿٴخ٥، ًٿن »الى أهه 

«َء ٫ڀَ ػٸش ڃن ىٌح حٿ٤َٱ كظَ ّټٌڅ فبٸٸخ ڃٔظٸال رخٿڀٰش ًحٿ٬َرْشّټٌڅ حؾب
، ولؾل َزا ما جؾله (2)

 : ذ ضشوسة ؽلم اإلانام باللقت الؾشبُت، ًيْى ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ حؾبٴيت ٫خؾبخ رخٿڀٰش ٳبڅ حٿ٬َّ٘ش ٫َرْش، »ًٍئ

ټٌڅ ٯٌحٛخ يف حبٌٍ حٿڀٰش ًامنخ ّٴيڂ أٌٛؿبخ ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش، ڃن ّٴيڄو ٬َّٱ حٿڀٰش، ػڂ ال ّ٘رت١ أڅ ّ

ڃظ٬ڄٸخ ٳْيخ، ألڅ ڃخ ّظ٬ڀٶ دبؤهٌ حٿ٬َّ٘ش ڃن حٿڀٰش فبٌٍٜ ڃ٠ز١ٌ، ًٷي ٷْپ0 ال ٯَّذ يف حٿٸَنڅ حٿټَّڂ ڃن 

حٿڀٰش، ًال ٯَّذ يف حٿڀٰش اال ًحٿٸَنڅ حٿټَّڂ ّ٘ظڄپ ٫ڀْو، ألڅ ا٫ـخُ حٿٸَنڅ يف ن٨ڄو، ًٻڄخ ال ّ٘رت١ ڃ٬َٳش 

َٳش ڃخ حيظخؽ اٿْو ٫ڀَ حٿټظخد، ألڅ يف حٿڀٰش حٓظ٬خٍحص ًربخًُحص ٌّحٳٶ حٿَٰحثذ ال نټظٴِ رؤڅ ٬ٌّٽ يف ڃ٬

ًٿٺ ڃؤهٌ حٿ٬َّ٘ش ًٷي خيظٚ رو حٿ٬َد دبٌحٵ ّظٴَىًڅ رو يف ٳيڂ حؾب٬خنِ، ًأ٠ّخ ٳبڅ حؾب٬خنِ ّظ٬ڀٶ ڃ٨٬ڄيخ 

ٵ ٳال، رٴيڂ حٿن٨ڂ ًحٿْٔخٵ، ًڃَحؿ٬ش ٻظذ حٿڀٰش طيٽ ٫ڀَ طَطبش حألٿٴخ٥، ٳؤڃخ ڃخ ّيٽ ٫ڀْو حٿن٨ڂ ًحٿْٔخ

«ًّ٘رت١ أڅ ّټٌڅ حؾبٴيت ٫خؾبخ رخٿنلٌ ًحإل٫َحد، ٳٸي خيظڀٲ رخهظالٳو ڃ٬خنِ حألٿٴخ٥ ًڃٸخٛيىخ
(3). 

ًأڃخ ڃخ ڃنو »( أَمُت الؾىاصش العابيت في ىىله: ىت631صوأجمل ظُه الذًً آلامذي )

ه $ّٸٜي ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو#0 ٳ٬ڀڂ حٿټالځ، ًحٿ٬َرْش، ًحألكټخځ حٿ٫َْ٘ش. أڃخ ٫ڀڂ حٿټالځ0 ٳڀظٌٷٲ حٓظڄيحى

حٿ٬ڀڂ رټٌڅ أىٿش حألكټخځ ڃٴْيس ؿبخ ٫َٗخ ٫ڀَ ڃ٬َٳش ح‟، ًٛٴخطو، ًٛيٵ ٌٍٓٿو ٳْڄخ ؿخء رو، ًٯري 
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ىٿش حٿڀٴ٨ْش ڃن حٿټظخد، ًٿٺ كبخ ال ٬َّٱ يف ٯري ٫ڀڂ حٿټالځ. ًأڃخ ٫ڀڂ حٿ٬َرْش0 ٳڀظٌٷٲ ڃ٬َٳش ىالالص حأل

ًحٿٔنش ًأٷٌحٽ أىپ حؼبپ ًحٿ٬ٸي ڃن حألڃش ٫ڀَ ڃ٬َٳش ڃ٫ٌٌٟخصبخ ٿٰش، ڃن ؿيش حؼبٸْٸش ًح„خُ، ًحٿ٬ڄٌځ، 

ًحؽبٌٜٙ، ًحإل٣الٵ، ًحٿظٸْْي، ًحؼبٌٱ ًحإلٟڄخٍ، ًحؾبن٤ٌٵ ًحؾبٴيٌځ، ًحالٷظ٠خء، ًحإلٗخٍس، ًحٿظنزْو 

ٿ٬َرْش. ًأڃخ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش0 ٳڄن ؿيش أڅ حٿنخ٧َ يف ىٌح حٿ٬ڀڂ ًحإلديخء، ًٯريه كبخ ال ٬َّٱ يف ٯري ٫ڀڂ ح

امنخ ّن٨َ يف أىٿش حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش، ٳال ري أڅ ّټٌڅ ٫خؾبخ حبٸخثٶ حألكټخځ؛ ٿْظٌٍٜ حٿٸٜي اىل اػزخصبخ 

ًنٴْيخ، ًأڅ ّظڄټن رٌٿٺ ڃن ا٠ّخف حؾبٔخثپ ر٠َد حألڃؼڀش، ًٻؼَس حٿٌ٘حىي ّظؤىپ رخٿزلغ ٳْيخ ٿڀن٨َ 

«يالٽًحالٓظ
(1). 

ىضح شهاب الذًً اليشافي ) ( مذي اؽخماد أصْى النيه ؽلى اللقت الؾشبُت ىت684صٍو

ٌٽ حٿ٬َّ٘ش ٷٔڄخڅ0 أكيمهخ حؾبٔڄَ رؤٌٛٽ حٿٴٸو ًىٌ يف ٯخٿذ أڃَه ٿْْ ٳْو ًأٛ»واسجباله بها بيىله: 

اال ٷٌح٫ي حألكټخځ حٿنخٗجش ٫ن حألٿٴخ٥ حٿ٬َرْش هخٛش، ًڃخ ٬َّٝ ٿظڀٺ حألٿٴخ٥ ڃن حٿنٔن ًحٿرتؿْق، مبٌ 

 حألڃَ ٿڀٌؿٌد، ًحٿنيِ ٿڀظلَّڂ، ًحٿْٰٜش حؽبخٛش ٿڀ٬ڄٌځ، ًمبٌ ًٿٺ، ًڃخ هَؽ ٫ن ىٌح حٿنڄ٢ اال ٻٌڅ

حٿٸْخّ كـش، ًهرب حٿٌحكي، ًٛٴخص ح„ظييّن. حٿٸٔڂ حٿؼخن0ِ ٷٌح٫ي ٳٸيْش، ؿڀْڀش، ٻؼريس حٿ٬يى، ٨٫ْڄش 

«حؾبيى...
(2) . 

نعش ابً جُمُت ) اڅ ح‟ ؾبخ أنِٽ »( ظبب سبط ضبط الذًً بربط اللعان باليْى ىت728ٍو

، رڀٔخنو حٿ٬َرِ، ًؿ٬پ حٿٔخرٸ  حٿټظخد ًحؼبټڄش رخٿڀٔخڅ حٿ٬َرِ، ًؿ٬پ ٌٍٓٿو ڃزڀٰخ ٫نو حٿټظخد ًحؼبټڄش

اىل ىٌح حٿيّن ڃظټڀڄ  رو، مل ّټن ٓزْپ ٟز٢ حٿيّن ًڃ٬َٳظو اال ر٠ز٢ ىٌح حٿڀٔخڅ، ًٛخٍص ڃ٬َٳظو ڃن 

«حٿيّن
(3)  . 

                                                 

 .9، ص1( سيف الدين اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج1)

 .1، ص1( شهاب الدين القرايف، الفروق، ج2)

 . 179( ابن تيمية، اقتضاء الصراط ادلستقيم، ص3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_684_%D9%87%D9%80


ؾذ ألاظىىي ) د( مً ألاصىلُين الزًً شذدوا ؽلى أَمُت الذساًت عؾلىم الؾشبُت، ه772صَو

زلّ مؾل الياض م البُراوي ) حٿٔخىّ »؛ ار جاا مُه: (1)”ڃنيخؽ حألٌٛٽ“؟( في ٍخابه ىت691-685ٍو

٫ڀڂ حٿ٬َرْش ڃن حٿڀٰش، ًحٿنلٌ، ًحٿظَّٜٲ0 ألڅ حألىٿش ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش ٫َرْش  -أُ ڃن ١ًَٗ ح„ظيي-

ال رٴيڂ ٻالځ حٿ٬َد اٳَحىح ًطَٻْزخ، ًڃن ىٌه حػبيش ٬َّٱ حٿ٬ڄٌځ حٿيالٿش ٳال ديټن حٓظنزخ١ حألكټخځ ڃنيخ ا

ًحؽبٌٜٙ، ًحؼبٸْٸش ًح„خُ، ًحإل٣الٵ ًحٿظٸْْي، ًٯريه كبخ ٓزٶ، ًٿٸخثپ أڅ ّٸٌٽ ىٌح حٿ١َ٘ ّٔظٰنَ ٫نو 

«رخٗرتح١ ڃ٬َٳش حٿټظخد ًحٿٔنش ٳبڅ ڃ٬َٳظيڄخ ڃٔظڀِڃش ؾب٬َٳش حٿ٬َرْش رخٿ٠ًٍَس
(2). 

ه الشالبم )ث ؾت ؤلاظالمُت؛ 790وهبَّ َد( أَمُت اللقت الؾشبُت، وأهه ال فنى ؽنها في الشَش

زا ما هيشأٍ في ٍخاب اإلاىامياث ْ منهم الىصىص الششؽُت مشجبط اسجبالا وزُيا بها، َو : ، ًيى

٫ن رڀٌ٭ ىٍؿش حالؿظيخى يف ٻالځ حٿ٬َد، حبْغ ّٜري ٳيڂ ه٤خذبخ يف حٿ٬َّ٘ش  ٳخؼبخٛپ أنو ال ٯنَ رخ„ظيي»

« ڃظټڀٲ، ًال ڃظٌٷٲ ٳْو يف حٿٰخٿذ اال دبٸيحٍ طٌٷٲ حٿٴ٤ن ٿټالځ حٿڀزْذٿو ًٛٴخ ٯري
 َن بل ىشَ . (3)

ؾت،  الشالبم معخىي جحصُل النشد في مهم اللقت الؾشبُت، ومعخىي جحصُله في ؽلىم الشَش

 ْ خ اڅ حٿ٬َّ٘ش ٫َرْش، ًاًح ٻخنض ٫َرْش ٳال ّٴيڄيخ كٶ حٿٴيڂ اال ڃن ٳيڂ حٿ٬َرْش كٶ حٿٴيڂ، ألهنڄ»: ًيى

ظية يف ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش، أً ٳيٌ ڃز بًح ٳَٟنخ ڃزظيثخ يف ٳيڂ حٿ٬َرْشٳ څ يف حٿنڄ٢، ڃخ ٫يح ًؿٌه حإل٫ـخُ.ْٓخ

حٿٰخّش يف حٿ٬َرْش ىٍؿش ٳبڅ حنظيَ اىل . ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش، ًحؾبظ٢ٌٓ مل ّزڀٮ ىٍؿش حٿنيخّشڃظ٢ٌٓ يف  ڃظ٤ٌٓخ ٳيٌ

لخرش ًٯريىڂ ڃن حٿٴٜلخء حٿٌّن ٳيڄٌح ٻخڅ ٻٌٿٺ يف حٿ٬َّ٘ش، ٳټخڅ ٳيڄو ٳْيخ كـش ٻڄخ ٻخڅ ٳيڂ حٿٜ

ٳڄن مل ّزڀٮ ٗؤًىڂ ٳٸي نٸٜو ڃن ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش دبٸيحٍ حٿظٸٜري ٫نيڂ، ًٻپ ڃن ٷَٜ ٳيڄو مل  .حٿٸَنڅ كـش

«٬ّي كـش، ًال ٻخڅ ٷٌٿو ٳْيخ ڃٸزٌال
(4) . 
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د الضسٍص م )ث ذَّ
ّ
ؽلى أَمُت اللقت الؾشبُت في ” حٿربىخڅ يف ٫ڀڂ حٿٸَنڅ“ٌ( في ٍخابه 794وش

:  مهم ، ًيْى ًح٫ڀڂ أنَّو ٿْْ ٿٰري حٿ٬خمل حبٸخثٶ حٿڀٰش ًڃ٫ٌٌٟخصبخ طٴٔري ِٗء ڃن »ٍخاب ا وجنعيٍ،

ٻالځ ح‟، ًال ّټٴِ يف كٸو ط٬ڀُّڂ حٿْٔري ڃنيخ؛ ٳٸي ّټٌڅ حٿڀٴ٦ ڃ٘رتٻخ ًىٌ ٬ّڀڂ أكي حؾب٬نْ  ًحؾبَحى حؾب٬نَ 

«حٓهَ
(1). 

شي، ابً خلذون )ث  ٫ڀڂ حٿڀٔخڅ حٿ٬َرِ أٍٻخنو أٍر٬ش0 ىِ حٿڀٰش ًحٿنلٌ »( الى أن َد 808َو

ًحٿزْخڅ ًحألىد، ًڃ٬َٳظيخ ًٍَّٟش ٫ڀَ أىپ حٿ٬َّ٘ش، اً اڅ ڃؤهٌ حٿ٬َّ٘ش ٻڀيخ ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش، ًىِ 

ټالصبخ ڃن ٿٰظيڂ، ٳال ري ڃن ڃ٬َٳش حٿ٬ڀٌځ حؾبظ٬ڀٸش رڀٰش حٿ٬َد، نٸڀيخ ڃن حٿٜلخرش ًحٿظخر٬  ٫َد، ًَٗف ڃ٘

«ذبٌح حٿڀٔخڅ ؾبن أٍحى ٫ڀڂ حٿ٬َّ٘ش
(2). 

زَب العُىلك )ث  ٫ڀڂ حٿڀٰش ڃن حٿيّن، ألنو ڃن حٿٴًَٝ »الى أن ” حؾبِىَ“ٌ( في 911ٍو

«حٿټٴخّخص، ًرو ط٬َٱ ڃ٬خنِ أٿٴخ٥ حٿٸَنڅ حٿټَّڂ
(3). 

َاوك )ثو   " ٴلٌٽ اىل زبٸْٶ حؼبٶ ڃن ٫ڀڂ حألٌٛٽاٍٗخى حٿ" ٌ( في ٍخابه1255حذد الشى

أڅ ّټٌڅ ٫خؾبخ رڀٔخڅ حٿ٬َد، حبْغ ديټنو طٴٔري ڃخ ًٍى يف حٿټظخد ًحٿٔنش، »ششولا للمج هذ؛ أحذَا 

ڃن حٿَّٰذ ًمبٌه، ًال ّ٘رت١ أڅ ّټٌڅ كخٳ٨خ ؿبخ ٫ن ٧يَ ٷڀذ، رپ حؾب٬ظرب أڅ ّټٌڅ ڃظڄټنخ ڃن 

ًٷي ٷَرٌىخ أكٔن طٸَّذ، ًىٌرٌىخ أرڀٮ صبٌّذ، ًٍطزٌىخ حٓظوَحؿيخ ڃن ڃئٿٴخص حألثڄش حؾب٘ظٰڀ  رٌٿٺ، 

«٫ڀَ كًَٱ حؾب٬ـڂ، طَطْزخ ال ٬ّٜذ حٿټ٘ٲ ٫نو، ًال ّز٬ي حال٣ال٩ ٫ڀْو
(4) . 
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ًامنخ »زم ًبين ما ًلضم لبلـى َزٍ اإلاشجبت والىصْى الاها مً اإلاؾاسل والؾلىم الؾشبُت 

ڀْو ڃن ٿ٤خثٲ حؾبِحّخ، ڃن ٻخڅ ٫خؾبخ ر٬ڀڂ حٿنلٌ ّظڄټن ڃن ڃ٬َٳش ڃ٬خنْيخ، ًهٌحٙ طَحٻْزيخ، ًڃخ حٗظڄڀض ٫

ًحٿَٜٱ ًحؾب٬خنِ ًحٿزْخڅ، كظَ ّؼزض ٿو يف ٻپ ٳن ڃن ىٌه ڃڀټش ّٔظل٠َ ذبخ ٻپ ڃخ حيظخؽ اٿْو ٫ني 

«ًًٍىه ٫ڀْو، ٳبنو ٫ني ًٿٺ ّن٨َ يف حٿيٿْپ ن٨َح ٛلْلخ، ًّٔظوَؽ ڃنو حألكټخځ حٓظوَحؿخ ٷٌّخ
(1). 

َاهذ لالج هاد ششوط وأحِ  ىٌ ٫ڄيس حالؿظيخى، ًبي  ٫ڀڂ حٿڀٰش رؤنٌح٫و مبن ام أخشي، وارا 

 .(2)ًحٿظزلَ ٳْو

ت ؽلى وجه   د ما ًحخاج الُه ألاصىلي مً اإلاؾشمت اللقٍى وهجذ مً ألاصىلُين مً حذَّ

َاوك زا ما هيه ؽلُه ؽىذ الشى  الخصىص، َو
... ًامنخ ّظڄټن $ح„ظيي# ڃن ڃ٬َٳش ڃ٬خنْيخ »

ڀْو ڃن ٿ٤خثٲ حؾبِحّخ، ڃن ٻخڅ ٫خؾبخ ر٬ڀڂ حٿنلٌ ًحٿَٜٱ ًحؾب٬خنِ ًحٿزْخڅ، ًهٌحٙ طَحٻْزيخ ًڃخ حٗظڄڀض ٫

كظَ ّؼزض ٿو يف ٻپ ٳن ڃن ىٌه ڃڀټش ّظل٠َ ذبخ ٻپ ڃخ حيظخؽ اٿْو ٫ني ًًٍىه ٫ڀْو، ٳبنو ٫ني ًٿٺ ّن٨َ 

«يف حٿيٿْپ ن٨َح ٛلْلخ ّٔظوَؽ ڃنو حألكټخځ حٓظوَحؿخ ٷٌّخ
(3) . 

ى اليذس ومً ألاصىلُين َمً جؾل ىذسا للى   اجب مؾشمخه مً الؾشبُت ٍما مؾل القضالي، َو

حٿٌُ ّٴيڂ رو ه٤خد حٿ٬َد ٫ًخىصبڂ يف حالٓظ٬ڄخٽ اىل كي ديِْ ر  َّٛق حٿټالځ ٧ًخىَه ًـبڄڀو، »

ًكٸْٸظو ًـبخُه، ٫ًخڃو ًهخٛو، ًفبټڄو ًڃظ٘خذبو، ًڃ٤ڀٸو ًڃٸْيه، ًنٜو ًٳلٌحه، ًؼبنو ًڃٴيٌڃو، 

ىٍؿش حؽبڀْپ ًحؾبربى ًأڅ ٬َّٱ طبْ٪ حٿڀٰش ًّظ٬ڄٶ يف حٿنلٌ، رپ حٿٸيٍ حٿٌُ  ًحٿظوٴْٲ أنو ال ّ٘رت١ أڅ ّزڀٮ

«ّظ٬ڀٶ رخٿټظخد ًحٿٔنش، ًّٔظٌيل رو ٫ڀَ ڃٌحٷ٪ حؽب٤خد ًىٍٹ كٸخثٶ حؾبٸخٛي ڃنو
(4)  . 
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بت  عي وبُان أحِامه، َو ً الزًً جمثلىا دوس اللقت في مهم الى  الدشَش ومً اإلاؾاصٍش

: الضحُلي الزي ؽب، ؽً رلّ بىض ًٳيڂ حٿنٚ ّظٌٷٲ ٫ڀَ ڃ٬َٳش أٓخٿْذ حٿزْخڅ يف حٿڀٰش »ىح، ًيْى

حٿ٬َرْش، ٣ًَٵ حٿيالٿش ٳْيخ ٫ڀَ حؾب٬خنِ، ًطيٽ ٫ڀْو أٿٴخ٧يخ ڃٴَىس ًڃَٻزش... ؿبٌح ًٟ٪ ٫ڀڄخء حألٌٛٽ 

ٷٌح٫ي ًٌٟحر٢ ىِ يف حؼبٸْٸش ڃٔظڄيس ڃن ٣ز٬ْش حٿڀٰش حٿ٬َرْش، ًحٓظ٬ڄخالصبخ يف حؾب٬خنِ كٔزڄخ ٷٍَ أثڄش 

ٰش، ًًٳٸخ ٿظظز٪ ًحٓظٸَحء حألٓخٿْذ حٿ٬َرْش، ٳيِ ٿْٔض ٷٌح٫ي ٫َْٗش أً ىّنْش هخٛش؛ ًامنخ ىِ ٫َرْش حٿڀ

ٗټال ًڃ٫ٌٌٟخ، نٜخ ًًٍكخ؛ ٿٌح ٳبهنخ طٔظ٬ڄپ يف ٳيڂ أُ نٚ ٫َِٗ أً ٷخنٌنِ؛ ألڅ ٻال ڃن حٿٌكِ 

ڀِځ حؾبټڀٴٌڅ دبٸظ٠َ حٿٌكِ حإلؿبِ ًحٿٸخنٌڅ حٿ٬ٌِٟ حؾبٌٜ٭ رڀٰش ڃ٬ْنش جيذ أڅ ّٴيڂ حبٔذ طڀٺ حٿڀٰش، ًال ّ

أً حٿٸخنٌڅ اال اًح طٌحٳَص حٿٸيٍس ٫ڀَ ٳيڂ حٿنٚ، ًىٌح ڃخ َّٗي اٿْو حٿ٬ٸپ، ًطٸظ٠ْو ٣ز٬ْش حٿظټڀْٲ 

«ٿظلٸْٶ حؾب٤ڀٌد
(1). 

مًُ  وؽمىما، مبن ألاصىلُين ىذ اخخلنىا في اليذس الزي ًجب أن ًخىمش في اإلاج هذ، ٍو

 الخمُيز في َزا الصذد بين زالزت مزاَب:

 . ڃٌىذ ّ٘رت١ يف ح„ظيي أڅ ّټٌڅ ٫خؾبخ رخٿڀٰش حٿ٬َرْش ًح ىٍؿش ڃظ٤ٌٓش،1» 

 . ڃٌىذ ّ٘رت١ حٿِّخىس ٫ڀَ حٿيٍؿش حؾبظ٤ٌٓش، ٻڄخ أٗخٍ اٿْو أرٌ آلخٵ حإلٓٴَحّْين،2

. ڃٌىذ ّ٘رت١ يف ح„ظيي أڅ ّټٌڅ ڃظزلَح يف حٿڀٰش حٿ٬َرْش ـبظييح ٳْيخ كظَ ّٜڀق ـبظييح، 3

«ٿ٘خ٣يبًىٌح ڃخ ًىذ اٿْو ح
(2) . 

جغهش َزٍ الىصىص أن الاج هاد والاظخيباط مً الىصىص الششؽُت َى القاًت الُب،ي 

يذ أماض م مً ؽلم أصْى النيه، وهي فاًت ال ًمًُ بلىفها اال بربط الؾشبُت وؽلىمها.

ا، وفاًانها، وما ًيبغي أن ًِىن  ت في اإلاج هذ، وبِىىا ميذاَس  ألاصىلُىن في اشب،اط اإلاؾشمت اللقٍى

ت وضشوسنها إلاً أساد مهم  ؽلُه اإلاج هذ مً مؾاسمها وؽلىمها، اًماها منهم بؤَمُت الؾلىم اللقٍى

له. عي وجنعيٍ، وجؤٍو  الى  الدشَش
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 املعرفة انهغىية:  يف املعرفة األصىنية   أثر .2
ت  أَمُتؽلى  ظابياظلطىا الرىا  اإلاؾشمت ألاصىلُت، وظىحاْو في باليعبت الى اإلاؾشمت اللقٍى

ت واإلاؾشمت ألاصىلُت َزا اإلا بحر أن هب،ص وجها آخش مً وجىٍ الؾالىت البُيُت بين اإلاؾشمت اللقٍى

ؽلى  اإلاطلباإلاخبادْ. وظدخىصؼ محخىٍاث َزا  مً خالْ الُشه ؽً عؾ  ججلُاث الخؤزي،

ين؛ محىسًٍ يز ؽلى؛ هخص  أولهما لخؤزي، ألاصىلُين في اللقٍى ، أٌٛٽ حٿٴٸو ًأٌٛٽ حٿنلٌ مؿ البٍ،

مً خالْ الىىىل  طؤػري حؾب٬َٳش حٿڀٌّٰش يف حؾب٬َٳش حألٌٛٿْشالثاوك مىخصصه للُشه ؽً  حىس اإلاأما 

ت في اظخيباط ألاحِام الششؽُت. ذ حيُيت  ؽلى أَمُت الجىاهب اللقٍى وفاًدىا مً رلّ أن هٍئ

أصْى النيه وأصْى الىحى مً ألامىس الثابخت في مئلناث الخؤزي، والخؤزش بين زابخت منادَا أن 

ين وألاصىلُين ؽلى حذ ظىاا؛ لا ڃظز٩ٌ حػبڄخ٫ش، ًْٓي ىٌه »ٳٸي ٻخڅ حػبٌّين ّٜٲ ْٓزٌّو رؤنو ىحٍى

«حٿٜنخ٫ش
ًٷخٽ ، (2)"ؿن حإلنْ ّزًَٜڅ ڃخ ال ّزَٜ ٯريىڂ" ووصه الشامعي أَل الؾشبُت بؤنهم، (1)

ٱ ال حي٢ْ ذبخ اال اهنخ ًحٟلش، ًٿټن يف أػنخثيخ كًَ»، #6حػبٌّين ٫ن نّش حٿٌٌٟء0 $ٌٍٓس حؾبخثيس، حّٓش

«رٜري رخٿ٬َرْش
ى مً أحعً ٍخب . ًأٿٲ (3) الشالبم ٍخابه الشامُت في ششح الخالصت الِامُت، َو

 .(4)الىحى، أصىال ومشوؽا

٨ّيَ ٿنخ »أن الىحاة اظخنادوا مً ؽلم أصْى النيه في وضؿ أصْى الىحى؛ ار  والثابذ أًرا 

ٌٿو، ًڃن ػڂ ٻخڅ حألًٽ ىٌ حؾبئػَ يف حٿؼخنِ ًٿْْ جبالء أڅ ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو ٿو حٿٔزٶ ڃن حٿنلٌ ًأٛ

«حٿ٬ټْ
 .ٍما ظيبين (5)
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 أصىل انفقه وأصىل اننحى:. 1.2
ْ  َان مً هخاتم جطىس الىحى وحؾذد معاتله عهىس ؽلم  ومً أواتل مً ٍخب  الىحى، أصى

جاجي الض  الياظم وأبى  ،حٿنلٌ أٌٛٽَد( في ٍخابه 316)ث العشاج بً محمذ بُش أبى في َزا الؾلم

 وابً ألاهباسي  ،حؽبٜخثٍٚخابه ٌ( في  392جنم )ث وابً ،حٿنلٌ ٫ڀپ يف حإل٠ّخف في ٍخابه َد(،337)ث

َاث )ث أبى  .ؿيٽ حإل٫َحد يف ًحإلٯَحد حألىٿش، ؾب٪  ٻظخرْوٌ( في  577الب،

َان مً الطبُعي أن ٌعخنُذ اٍبي،  َانأصْى النيه في أصْى الىحى ٍبذو أن جؤزي، و  ؛ ميذ 

ىن مً وأصىله، والذلُل  الىحى ىبل وشؤة َاهذأصْى النيه  ؽلم وشؤة ألاصىلُين؛  ن الىحٍى

ت ؽلى رلّ أن  ًرْخڅ ًحٿن٨خثَ، ًحألٗزخه حألٛپ، ٫ڀَ حٿٴ٩َ ًٷْخّ رخٿظٴَّ٪ اَخمذ الام اإلائلناث الىحٍى

َاث وىذ أشاس أبى ...ألاس ؾت ألاتمت صمً عؾذ أصحابها ٍخبها ،...حٿ٬ڀپ  ؾب٪ ٍخابه ذمتمي في ألاهباسي  بً الب،

 أڅ ٻڄخ ڃن ڃنٸٌٽ، ڃ٬ٸٌٽ حٿنلٌ ألڅ رو، هٴخء ال ڃخ»النيه وأصْى الىحى بين أصْى  الى أن اإلاىاظبت حألىٿش

«ڃنٸٌٽ ڃن ڃ٬ٸٌٽ حٿٴٸو
ن .(1) ظؾُذ ألامقاوك أزش مىاهر الؾلىم الذًيُت ؽلى مىاهر الىحى،  وبيَّ

رخٿٔني، ًٍؿخالطو، ًربَحييڂ، ًط٬يّڀيڂ، ٣ًَٵ ٫ڀڄخء حٿ٬َرْش حكظًٌح ٣َّٶ حسييػ  ڃن كْغ حٿ٬نخّش »مدد

زبڄ†پ حٿڀُّٰش، ًٻخنض ؿبڂ نٌٜٛيڂ حٿڀٌُّّٰش، ٻڄخ ٻخڅ ألًٿجٺ نٌٜٛيڂ حٿيّنْش، ػڂ كًٌح كًٌ حؾبظټڀڄ  يف 

ط٬٤ْڂ مبٌىڂ رخٿٴڀٔٴش ًحٿظ٬ڀْڂ، ػڂ كخٻٌح حٿٴٸيخء أهريًح يف ٬ًٟيڂ ٿڀنلٌ أٌٛاًل ط٘زو أٌٛٽ حٿٴٸو، ًطټڀڄٌح 

ٻڄخ طټڀڂ حٿٴٸيخء، ًٻخڅ ؿبڂ ٣َحُىڂ يف رنخء حٿٸٌح٫ي ٫ڀَ حٿٔڄخ٩، ًحٿٸْخّ، ًحإلطبخ٩، ًًٿٺ  يف حالؿظيخى

«أػَ ًحٟق ڃن نػخٍ حٿ٬ڀٌځ حٿيّنْش يف ٫ڀٌځ حٿڀُّٰش
(2). 

 الخشوج ؽً (،337ٌالضجاجي )ث الياظم بحعب أ ك ،ومً وجٍى الشبه بين الؾلمين

 خيَؽ ٷي ًٿټن كَٻش، ّټٌڅ أڅ حإل٫َحد يف حألٛپ»ْ: ًيى  بالنيه، الىحى جؤزش ؽلى جذْ الام اثالالشاد
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 حٿ٬ڀٌځ ٓخثَ يف ڃٌؿٌى ًٿټنو ٳٸ٢ حٿنلٌ يف ٿْْ حألٛپ ٫ن حؽبًَؽ ًىٌح كَٳخ، ٳْټٌڅ حال٣َحى ىٌح ٫ن

«حألهٍَ
(1). 

جؤزش  جُشه مذيوىذ جمؾذ مئلناث ٍثي،ة بين اإلاعاتل النيهُت واإلاعاتل الىحىٍت؛ 

َئالا أشهش مً و ، بُنهم ىزُيتال اثؾالىووشاتم ال ،لنيهالؾذًذ مً الىحاة عؾلماا أصْى ا

 الؾلماا:

ه في البصشة حُر اصدَشث الؾلىم ؤلاظالمُت اصدَاسا ٍبي،ا  ىت#1810$ص شيبويه - وشؤ ظِبٍى

َاهذ مىاضُؾه الام جطشو  آن راٌ. وجغهش آزاس الؾلىم ؤلاظالمُت في ٍخاب ظِبىٍه؛ ميذ 

والذساظاث النيهُتالاها راث ؽالىت باليشاااث اليشآهُت، 
(2). 

ى أحذ الىحاة اإلاشهىسًٍ في الِىمت، وىذ أخز الىحى ؽً الخلُل ىت#0 189$صالكصائي  - َو

َاهذ جشبطه ؽالىت وزُيت بالنيهاا ألاصىلُين. وىذ ؽاصش ؽلمين  بً أحمذ النشاَُذي، و

ما: محمذ بً الحعً، وأبى ًىظه صاحبا أ ك  مً أؽالم النيه وأصىله في عقذاد َو

 .(3)حىُنت

ى  ىت#4160$ص أبو شعيد احلصَ بَ عبد اهلل الصريايف - أشهش الىحاة في عقذاد في  مًَو

َان ىاضُا ؽلى مزاَب  ه. وىذ بلك مً جنيه في الذًً أهه  ، وشاسح ٍخاب ظِبٍى ؽصٍش

 .(4)الؾلماا البقذادًين الحىنُت

 ثمصط حا ؤفلبم؛ ًحؾبنيؾ حؾب٤ٜڀلخص ٍما هجذ وجٍى حشابه أخشي بين الؾلمين في

 :اإلاصط حاثَزٍ ومً  وأصىله، النيه مصط حاث ؽً مؤخىرة وأصىله الىحى

ىالٍصخ -  ٫نو، ڃرتحم ريٿْپ حٿ٫َِ٘ رخؼبټڂ حٿ٬ڄپ ار٤خٽ» النيهاا ألاصىلُينفي اصطالحاث  : َو

. أما (5)«ٓخرٶ ريٿْپ حٿ٬ڄپ ٟڄنْخ نٔن الكٶ ىٿْپ ا٧يخٍ ىٌ أً  ...ٟڄنخ أً َٛحكش ٫ڀَ ار٤خٿو ّيٽ
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ين ؽىذ  والخب، اإلابخذأ ؽلى جذخل وىذ وأخىانها، وعً وأخىانها، َان ؽمل ُغهش فيم الىحٍى

 .هىاسخحعمى  ألامؾاْ وجلّ حُمهما، مخقي، مً

ْ  : فيالتعميل - طٔظٌٱ  حٿيت مل حؾب٤ڀٸش" أو ،"ًُؿيخ ٳٸيص حٿيت حألٍڃڀش "هي حؾب٬ڀٸش حؾبَأس النيه أصى

 ؽىذ الخؾلًُ ، وأماڃ٬ڀٸش ٳيِ ،نٴٔيخ طًِّؾ طٔظ٤ْ٪ ىِ ًال ڃظًِؿش هي مال ،"حٿنټخف ٫يس

ين ى ،ًأهٌحصبخ ر٨ن ّظ٬ڀٶ حبغمهى  الىحٍى  لنغا للمنؾىلين ؽذم مباششنها أي ؽملها؛ جٌش َو

 ما ًيؿ ىبل ٍؤن ورلّ الصذس، له ش ما ىبل ألامؾاْ َزٍ أحذ وىؿ ارا ورلّ ومؾنى،

وىؿ  أو …اليعم جىاب الم أو الابخذاا، ال ىبل أو  …ميذس أو ملنىظ ىعم ىبل أي؛...الىامُت

 اإلاؾليت باإلاشأة للنؾل حشباها حؾلُيا اإلاحلي ال اللنغك ؤلالقاا َزا ظمم وىذ  ...اظخنهام ىبل

 .مبزوجت وال مطليت هي الام

زا مًالتعدية -  حُم مثل حُم ازباث ؽىذ ٌعخخذمىهه النيهاا ألاصىلُين مصط حاث : َو

 الى اإلاخؾذي أو مخؾذًا الالصم نؾلال جؾل بالخؾذًت مُؾىىن  الىحاة أما، و النشوؼ ألاصل في

 زالزت. الى مخؾذًا ازىين الى واإلاخؾذي ازىين الى مخؾذًا واحذ

ىن  أخزوالى جاهب رلّ    :منها لها حصش ال مصط حاث وأصىله النيه ؽلم مً الىحٍى

 ًٷْخّ حالٓظنزخ١،ً حإلطبخ٩،ً حؼبخٽ،ً حٿڀٌٰ،ً حٿ١َ٘،ً حٿ٨خىَ،ً حٿټنخّش،ً حالرظيحء،ًحٿ٬ڀش، ً حٿٸْخّ،

 ...ًأنٌح٫يخ رخٿ٬ڀش حؽبخٛش ًحؾب٤ٜڀلخص ًحؽبٴِ، حػبڀِ ًحٿٸْخّ حٿ٬ڀش، ًٷْخّ ، حٿِ٘ء

ين جؤزش ُغهشم حؾبنيؾجهت  مًأما و   ابً؛ مهزا جلُا النيهاا بمىاهر مىاهجهم في الىحٍى

، ْ ًحٿټٌٳ حٿزَّٜ  ر  حٿنلٌّ  حؽبالٱ ڃٔخثپ يف حإلنٜخٱ ٍخابهٌشي، صشاحت الى رلّ في  ألاهباسي 

 ح‟ ٫ڄَ - حٿن٨خڃْش رخؾبيٍٓش حٿ٬َرْش ر٬ڀڂ حؾبظٴٸي  حؾب٘ظٰڀ  ًحألىرخء حؾبظؤىر  حٿٴٸيخء ڃن طبخ٫ش اڅ»ْ: ًيى 

 ٫ڀَ ًحٿټٌٳش حٿزَٜس مبٌُ ر  حؽبالٳْش حؾبٔخثپ ڃ٘خىري ٫ڀَ ٿ٤ْٴخ ّ٘ڄپ ٻظخرخ ؿبڂ أؽبٚ أڅ ٓؤٿٌنِ - ڃزخنْيخ

«نْٴشك ًأرِ حٿ٘خٳ٬ِ ر  حؽبالٳْش حؾبٔخثپ طَطْذ
ْ و  .(1)  رنخء يف ٣َحُىڂ ؿبڂ ٻخڅ»: ألامقاوك ظؾُذ ٍيى

ڃن  ػَأ ًًٿٺ ًحإلطبخ٩، ًحٿٸْخّ حٿٔڄخ٩ ٫ڀَ أكټخڃيڂ حٿٴٸيخء رنَ ٻڄخ ًحإلطبخ٩ ًحٿٸْخّ ٫ڀَ حٿٔڄخ٩ حٿٸٌح٫ي
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«حٿڀٰش ٫ڀٌځ يف حٿيّنْش حٿ٬ڀٌځ نػخٍ
ذو  .(1) ين والنيهاا بين والخؤزش الشبه وجىد اإلاباٌس ماصن  ٍٍئ  ًم الىحٍى

 حسييػ  ڃن حٿٴٸْو حؼبيّغ أڅ يف ّټٌڅ ٳٸي ًحٿٴٸْو حٿنلٌُ ر  حٿ٘زو ًؿٌى ًأڃخ»: بيىله اإلاىهر هاحُت

 يف حٿٴٸْو طَٜٱ ذبخ ًّظَٜٱ أىڀيخ ٫ن حٿڀٰش ّظڀٸَ ٻٌٿٺ حٿنلٌُ ًأڅ ًٷْخٓخ، ًحٓظنزخ٣خ ط٬ڀْال ٳْو ٳْظَٜٱ

 .(2)«غحؼبيّ

ين مُش في النيه أزش ومً النيهاا  بؤىىاْ ٍثي،ا جؤزش الزي اجيالضج ؽىذ هجذٍ ما الىحٍى

لت ؤإلاع الخؾلُل في ىىله رلّ ومً معاتلهم، عؾ  ؽلى ىاط بل وحؾبي،انهم، ألناعهم اظخؾملم

 ٫ڀش ٬ّرتٝ ٿز٠٬و ػڂ ٳْو، ٤َّى ًمبٌ ّڀِڃو، أٛپ ٿو ّټٌڅ حٿِ٘ء أڅ ًٻَنخ ًٷي» :الياؽذة ؽً الخشوج

 ّٸخٽ ٻڄخ حٿيّخنخص، ٫ڀٌځ حٿ٬ڀٌځ كظَ ٓخثَ يف ڃٌؿٌى ًًٿٺ  ...ٿڀزخد نخٷٜخ ًٿٺ ّټٌڅ ٳال رخرو طبيٌٍ ٫ن سبَؿو

 ًٻڄخ َٟو،ٳ ٫نيخ طٔٸ٢ ٫ڀش طڀلٸو ڃن ربي ڃنيڂ ػڂ ًحٿنٔخء، حٿَؿخٽ ڃن حٿزخٿٰ  ٫ڀَ ًحؿزش حٿٜالس رخإل٣الٵ

«ر٠٬يڂ ٫ن ٓخٷ٤خ حٿٸ٤٪ لبي ًٷي ٷ٤٪، كَُ ڃن َٓٵ ڃن ّٸخٽ
(3). 

زا ما ٌشي، الُه ابً جنم ميذ جؤزش ؽلماا الىحى  حؾبنيؾأما مً جهت و   بمىاهر النيهاا، َو

َّ»بيىله:  «ٝ ٿ٬ڄپ أٌٛٽ حٿنلٌ ٫ڀَ ڃٌىذ أٌٛٽ حٿټالځ ًحٿٴٸومل أٍ أكيح ڃن حٿزڀيّن ط٬
(4). 

ين ؽلى   ت مً حُر اؽخماد اللقٍى وآزاس مىهر الؾلىم الذًيُت واضحت في مىهر الؾلىم اللقٍى

في حصخُصهم  دلت  ارا وجذهاال فشابت  ولزلّ اؽذ،ألاحِام الؾامت الام ظاسوا ؽلاها في اىشاس اليى 

حٿٔڄخ٩، ًحٿٸْخّ، ًحإلطبخ٩، ًحالٓظلٔخڅ، الىحى هنغ ما وجذهاٍ ؽىذ ألاصىلُين مً: 

زا ما ظىؾشض له.ًحالٓظٜلخد ا. َو  ، وفيَ،
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 حٿٔڄخ0٩ . 0.0.1

م والعىت   ت مً خالْ الاظخذالْ باليشآن الٍُش ظعى الىحاة الظخيباط ألاحِام اللقٍى

ت. مياْ العُىلك:  ًَح، أځ  ،ٳټپ ڃخ ًٍى أنو ٷَة رو ؿخُ حالكظـخؽ رو يف حٿ٬َرْش»الىبٍى ٌٓحء ٻخڅ ڃظٌحط

ًًّح «نكخًىح، أځ ٗخ
ًٻخڅ ٷٌځ ڃن حٿنلخس حؾبظٸيڃ  ٬ّْزٌڅ ٫ڀَ ٫خٛڂ ًظبِس ًحرن ٫خڃَ » :أضال، زم (1)

ٷَحءصبڂ ػخرظش رخألٓخنْي حؾبظٌحطَس ال ٷَحءحص ر٬ْيس يف حٿ٬َرْش ًّنٔزٌهنڂ اىل حٿڀلن ًىڂ قب٤جٌڅ يف ًٿٺ ٳبڅ 

«٬٣ن ٳْيخ ًػزٌص ًٿٺ ىٿْپ ٫ڀَ ؿٌحُه يف حٿ٬َرْش
(2). 

َان أم ح  أما باليعبت الى الاظخذالْ بالحذًر الشٍشه، مُما وؾلم مبن الىبم  

الىاط، ولًُ اإلاشِلت جيؿ في هيل ٍالم الىبم ؽلُه الصالة والعالم، مبؾ  ٍالمه ال ًىيل حشمُا 

 حعب اإلاؾنى. بل ًىيل

 حإلطبخ0٩ .1.0.1

 ًشد ؤلاجماؼ في اللقت في اصطالحاث ألاصىلُين بمؾىُين:

: الؾضم ؽلى الص ما والخصمُم ؽلُه، ًياْ: أجمؿ مالن ؽلى ٍزا، بمؾنى: ؽضم  اإلاؾنى ألاْو

 .(3)ؽلُه. واإلاؾنى الثاوك: الاجناو ؽلى أي ش ما، مُياْ: أجمؿ اليىم ؽلى ٍزا؛ أي: اجنيىا ؽلُه

:  وؽشمه آلامذي ًىٌ يف حٿڀٰش رخ٫ظزخٍّن0 أكيمهخ حٿ٬ِځ ٫ڀَ حٿِ٘ء ًحٿظٜڄْڂ ٫ڀْو، »باليْى

، أُ ح٫ِڃٌح، ”ٳخطب٬ٌح أڃَٻڂ“ًڃنو ّٸخٽ0 أطب٪ ٳالڅ ٫ڀَ ٻٌح، اًح ٫ِځ ٫ڀْو، ًاٿْو حإلٗخٍس رٸٌٿو ط٬خىل0 

ٵ حٓڂ ، أُ ٬ِّځ. ٫ًڀَ ىٌح ٳْٜق ا٣ال”ال ْٛخځ ؾبن مل جيڄ٪ حٿْٜخځ ڃن حٿڀْپ“ًرٸٌٿو ٫ڀْو حٿٔالځ0 

حإلطبخ٩ ٫ڀَ ٫ِځ حٿٌحكي. حٿؼخن0ِ حالطٴخٵ، ًڃنو ّٸخٽ0 أطب٪ حٿٸٌځ ٫ڀَ ٻٌح؛ اًح حطٴٸٌح ٫ڀْو. ٫ًڀَ ىٌح، 

ٳخطٴخٵ ٻپ ٣خثٴش ٫ڀَ أڃَ ڃن حألڃٌٍ، ىّنْخ ٻخڅ أً ىنٌّْخ، ّٔڄَ اطبخ٫خ كظَ حطٴخٵ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ. 

ض كـظو، كظَ ٷٌٽ حٿٌحكي. ًٷٜي رٌٿٺ ًأڃخ يف ح٤ٛالف حألٌٛٿْ ، ٳٸي ٷخٽ حٿن٨خځ0 ىٌ ٻپ ٷٌٽ ٷخڃ
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حػبڄ٪ ر  انټخٍه ٻٌڅ اطبخ٩ أىپ حؼبپ ًحٿ٬ٸي كـش، ًر  ڃٌحٳٸظو ؾبخ حٗظيَ ر  حٿ٬ڀڄخء ڃن زبَّٲ قبخٿٴش 

حإلطبخ٩. ًحٿنِح٩ ڃ٬و يف ا٣الٵ حٓڂ حإلطبخ٩ ٫ڀَ ًٿٺ، ڃ٪ ٻٌنو قبخٿٴخ ٿڀٌٟ٪ حٿڀٌُٰ ًحٿ٬َٱ حألٌٛيل نّپ 

«"حإلطبخ٩ ٫زخٍس ٫ن حطٴخٵ أڃش فبڄي هخٛش ٫ڀَ أڃَ ڃن حألڃٌٍ حٿيّنْش"اىل حٿڀٴ٦. ًٷخٽ حٿِٰحيل0 
(1) . 

ال ٌؾذ الىحاة ؤلاجماؼ مً أدلت الىحى اليىٍت، بل لم ٌؾي،وٍ اَخماما ٍبي،ا، واٍخنىا  

ناث النيهاا ألاصىلُين، ماإلجماؼ ؽىذ الىحاة لم ًًُ دىُيا، ٍما َى ؽىذ النيهاا  بخؾٍش

َاهىا  م أدلت هئالا النيهاا ولم ًحُمٍى احِاما؛ مامُه جبؾا لوألاصىلُين، اهما   هباسي حُىما ىعَّ

 الىحى جؾلها زالزت أىعام: ظماؼ وىُاط واظخ حاب حاْ. ولم ًذسج ؤلاجماؼ ضمً أدلت الىحى. 

والى جاهب َزا الاخخالل في مشجبت ؤلاجماؼ، مهى ؽىذ ؽلماا أصْى النيه ًؤخز اإلاشجبت 

ؽُت مً ٍخاب وظىت، أما ؽىذ الىحاة مهى ًؤخز اإلاشجبت الثالثت عؾذ الثاهُت عؾذ الىصىص الشش 

يصذ بهم  اليُاط. وىذ حصش ابً جنم في ٍخابه )الخصات ( ؤلاجماؼ في اجماؼ أَل البلذًً، ٍو

 .(2)هحاة البصشة والِىمت

 حٿٸْخ0ّ. 2.0.1

 أجضاته به. اليُاط لقت: الخيذًش للص ما بما ًمازله، ًياْ: ىاط الثىب بالزساؼ؛ أي ىْذس  

ه لليُاط َى: اوفي   ناجه واخخلنذ، ولًُ أشهش حؾٍش صطالح ألاصىلُين حؾذدث حؾٍش

ؿبڄخ أً نٴْو ٫نيڄخ، رؤڃَ ؿخڃ٪ رْنيڄخ، ڃن اػزخص كټڂ أً ٛٴش أً ظبپ ڃ٬ڀٌځ ٫ڀَ ڃ٬ڀٌځ يف اػزخص كټڂ »

«نٴْيڄخ ٫نيڄخ
(3). 

، ”ح٫ظزخٍ حٿِ٘ء رخٿِ٘ء جبخڃ٪“، أو ”اؼبخٵ حٿٴ٩َ رخألٛپ جبخڃ٪“أما اليُاط ؽىذ الىحاة مهى  

«ىٌ ظبپ ٳ٩َ ٫ڀَ أٛپ ر٬ڀش، ًاؿَحء كټڂ حألٛپ ٫ڀَ حٿٴ٩َ»وىُل: 
(4). 

ين ًخنيىن الى حذ ٍبي، حْى مؾنى   ناث أن ألاصىلُين والىحٍى خعح مً َزٍ الخؾٍش ٍو

ناث ابً ألاهباسي الام  اليُاط، لًُ لِل ؽلم اظخؾماالجه الخاصت وجيعُماجه اإلاخؾذدة؛ مخؾٍش
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َا ؽىه العُىلك مُما عؾذ، مؤخىرة جملت مً ؽلم أصْى النيه، وال هالحػ أي مشو بين أخز

َاهذ ؤلاجشاااث الخطبُيُت جخخله في الىحى ؽنها في النيه  .(1)اإلاُذاهين، وان 

 حالٓظٜلخد0. 3.0.1

اإلاالصمت واإلاالًىت وللب ال حبت وؽذم اإلاناسىت. ًياْ:  الاظخ حاب في اللقتٌؾنم 

 الصمه والًىه ودؽاٍ الى ال حبت وجؾله في صحبخه.اظخ حبه؛ أي 

ه القضالي الزي ًشي أن   ناث ؽذًذة منها حؾٍش وأما في الاصطالح ألاصىلي ميذ وجذث حؾٍش

٫زخٍس ٫ن حٿظڄٔٺ ريٿْپ ٫ٸڀِ أً ٫َِٗ ًٿْْ ٍحؿ٬خ اىل ٫يځ حٿ٬ڀڂ رخٿيٿْپ، رپ اىل ىٿْپ الاظخ حاب 

. وؽشمه ألاظىىي بؤهه: (2)حؾبٰري ٫ني رٌٽ حػبيي يف حٿزلغ ًحٿ٤ڀذ ڃ٪ حٿ٬ڀڂ رخنظٴخء حؾبٰري أً ڃ٪ ٧ن حنظٴخء

 . (3)٫زخٍس ٫ن حؼبټڂ رؼزٌص أڃَ يف حٿِڃخڅ حٿؼخنِ رنخء ٫ڀَ ػزٌطو يف حٿِڃخڅ حألًٽ

ح٫ڀڂ أڅ حٓظٜلخد حؼبخٽ ڃن حألىٿش »وجاا في حؾٍشه الاظخ حاب ؽىذ ابً ألاهباسي:  

 حألغبخء ًىٌ حإل٫َحد، ًحٓظٜلخد كخٽ حألٛپ يف حألٳ٬خٽ حؾب٬ظربس. ًحؾبَحى رو حٓظٜلخد كخٽ حألٛپ يف

ًىٌ حٿزنخء، كظَ ٌّؿي يف حألغبخء ڃخ ٌّؿذ حٿزنخء ًٌّؿي يف حألٳ٬خٽ ڃخ ٌّؿذ حإل٫َحد. ًڃخ ٌّؿذ 

حٿزنخء يف حألغبخء ىٌ ٗزو حؼبَٱ أً ط٠ڄن ڃ٬نَ حؼبَٱ؛ ٳ٘زو حؼبَٱ يف مبٌ $حٿٌُ#، ًط٠ڄن ڃ٬نَ 

ٌؿذ حإل٫َحد ڃن حألٳ٬خٽ ىٌ ڃ٠خ٫ٍش حالٓڂ يف مبٌ $ٌّىذ، ًّټظذ، حؼبَٱ يف مبٌ $ٻْٲ#. ًڃخ ّ

«ًَّٻذ# ًڃخ أٗزو ًٿٺ...
(4) . 

غهش  ت، ٍو ين ظاسوا ؽلى ههر ألاصىلُين في أصىلهم الىحٍى وحاصل ما هيخ م الُه أن الىحٍى

نانهم، وجيعُمانهم، ومىاهجمصط حانهمَزا الخؤزي، واضحا في   .هم،...، وحؾٍش

                                                 

 .418( زلمد احلباس، النحو العريب بٌن التأثًن والتأثر العلوم الشرعية منوذجا، ص1)

 .883، ص1( الغزايل، ادلستصفى، ج2)

 .178، ص4ج( األسنوي، هناية الٌسول يف شرح منهاج األصول، 3)

( ابن األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب، ودلع األدلة يف أصول النحول، قدم ذلما وعين بتحقيقهما سعيد األفغاين، 4)
 .138-131ص



 :ىية يف املعرفة األصىنيةأثر املعرفة انهغ .3

حألٌٛٿْ  ٿڀٸٌح٫ي، ًحٿ٠ٌحر٢ حٿڀٌّٰش، ٻخڅ نظْـش الكظټخٻيڂ رخٿڀٰش حٿ٬َرْش، ًىٍحٓظيڂ  طٸ٬ْي»ان 

ؿبخ، ًحٓظٸَحثيڂ الٓظ٬ڄخؿبخ، ًٳيڄيخ ٳيڄخ ٫ڄْٸخ، ًشبِْْىخ شبِْْح ىٷْٸخ ٫ن حٿٸٌح٫ي حٿ٫َْ٘ش، أً حٿٸٌح٫ي 

«حٿ٬ٸڀْش
زا ما جؾل ألاصىلُين ًخذم .(1) أٻؼَ ڃن ٯريىڂ، ٳيٍحٓظيڂ »ىن اللقت الؾشبُت والىحى َو

ؾبَحطذ حٿٌٌٟف، ًحؽبٴخء، ٣ًَٵ حٿيالٿش، ًرْخڅ ڃَحطزيخ يف اٳخىس حؾب٬نَ، حڃظخُ رخٿيٷش حٿټزريس، حٿِ٘ء حٿٌُ 

ال لبيه ٫ني حٿنلخس، ًٯريىڂ ڃن ٫ڀڄخء حٿڀٰش، ًٳ٫ًَيخ، ًاًح حنظٸڀنخ اىل ىالٿش ڃ٤ٜڀق ڃخ، ًؿينخ 

«أڅ ْٰٛش حألڃَ ٷي حٓظ٬ڄڀض ٿٔظش ٫ًَّ٘ن ڃ٬نَ -٫ڀَ ٓزْپ حؾبؼخٽ-ظـٌح حألٌٛٿْ  حٓظن
(2). 

ت اإلاخؾليت بالخنعي، ؽىذ ألاصىلُين في اإلاذوهاث والُخب و  جخىصؼ اليىاؽذ ألاصىلُت اللقٍى

ا، ومً أَم اإلائلناث ألاصىلُت الام اشخملذ ؽلى َزٍ اليىاؽذ،  ألاصىلُت، ولزلّ ًصؾب حصَش

ان إلمام الحشمين، واإلاعخصن  لإلمام القضالي، والؾمذ للياض م ؽبذ  هزٍش جمثُال ال حصشا: البَ،

الجباس، واإلاؾخمذ   ك الحعين البصشي، وؤلاحِام البً حضم،  واحِام النصْى للباجي، وهناثغ 

والشوضت البً ىذامت اإلايذس م واإلاىامياث  ألاصْى لليشافي، والبحش اإلاحُط لإلمام الضسٍص م،

منك َزٍ اإلائلناث، وفي ميذماث الُخب ألاصىلُت ؽمىما ٌشي، ألاصىلُىن الى لإلمام الشالبم... 

«حٓٿش ٿ٬ڀڂ ٻظخد ح‟ ًٓنش نزْو »الحاجت اإلااظت الى ؽلىم اللقت،  ن َزٍ الؾلىم هي 
(3). 

وىذ ؽملذ عؾ  البحىر والذساظاث الجامؾُت ؽلى جيُُذ َزٍ اليىاؽذ وادساجها في ٍخب 

 .(4)احثين واإلاهخمين بالبحر في ؽلم أصْى النيهخاصت لخِىن بين أًذي الب

                                                 

 .74صالقواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابو ادلوافقات، ( اجلياليل ادلريين، 1)

 .(78-76ص ص. )وانظر ىذه ادلعاين ادلستنتجة يف ادلرجع نفسو، 74( ادلرجع نفسو، ص2)

 .17، ص1( الغزايل، اإلحياء، ج3)

( من ذلك: القواعد األصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابو ادلغين... وكذلك كتاب: القواعد األصولية عند 4)
، بيقاتو عليهالإلمام الُقرايف وتطلجياليل ادلريين. وكتاب: القواعد األصولية لاإلمام الشاطيب من خالل كتابو ادلوافقات 

وكتاب الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب فقد جاءت خادتتو حاملة لكثًن من القواعد األصولية اللغوية اليت ذلا صلة 
 مباشرة بالتفسًن.

https://www.google.com/url?url=https://archive.org/details/Ossol_Chatibi&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QFjACahUKEwjoh6btu5zHAhVDkCwKHeIoCng&sig2=pgd_rn-LslX4a_2RtoRySw&usg=AFQjCNElws9q0NHQwMLK4dMxGsBroqO16g


ت  وىبل أن وؾشض لبؾ  جلّ اليىاؽذ الام ًغهش مً خاللها وجىٍ الشبه بين اليىاؽذ اللقٍى

 واليىاؽذ ألاصىلُت، ًجذس بىا أوال أن هحذد اإلايصىد بالياؽذة ألاصىلُت.

«ٳَحى حؾب٫ٌٌٟخصٷ٠خّخ ٻڀْش ّظ٬َٱ ذبخ أكٌحٽ أ»ؽشل ؽلماا ألاصْى الياؽذة بيىلهم: 
(1) ،

كټڂ ٻڀِ طنزين ٫ڀْو حٿٴ٩ًَ حٿٴٸيْش ڃٌٜ٭ ْٛخٯش ٫خڃش ًـبَىس »وؽشمها أحذ الباحثين بيىله: 

«ًفبټڄش
(2) . 

معاؽذة ٌؾخمذ ؽلاها  ومىاهرلالظخيباط واث َزا الىصه أدان اليىاؽذ ألاصىلُت بحعب 

ا ما جىضؿ ؽلى شِل ىىاؽذ في اظخيباط ألاحِام الششؽُت الؾملُت مً أدل ها الخنصُلُت، وفالب

 ؽامت جصاـ ؽلى شِل َلُاث معخنادة باالظخيشاا مً اللقت الؾشبُت أو مً اإلاباحر الششؽُت.

  هىؽين: بيناليىاؽذ ألاصىلُت ٍمًُ الخمُيز في و 

 ٷٌح٫ي أٌٛٿْش ٿٌّٰش ًىِ حؾبَطز٤ش رخٿٸ٠خّخ حٿڀٌّٰش،  -1

 ْش.ٷٌح٫ي أٌٛٿْش ٫َْٗش ًىِ حؾبَطز٤ش رخٿٸ٠خّخ حٿ٫َ٘ -8

دخلذ الى ؽلم أصْى النيه
ُ
ت الام أ  :(3)ومً أَّم اليىاؽذ اللقٍى

ً العُاو. -  ارا احخمل أٍث، مً مؾنى ًخم الب،جُي ؽً لٍش

نػ بين اإلاؾنى اللقىي واإلاؾنى الششعي ما صل أن ًحمل ؽلى اإلاؾنى الششعي، لارا جشدد ال -

  ن الشاسؼ جاا لبُان اإلاؾاوك الششؽُت.

الث  -  مؤىشبها الى الصىاب ما جاا ميسجما مؿ ميام الخطاب.ارا حؾاسضذ الخؤٍو

مذ الششؽُت. - ّذِ
ُ
ت مؿ الحيُيت الششؽُت ى  ارا حؾاسضذ الحيُيت اللقٍى

ذمذ الؾشمُت.  -
ُ
ت مؿ الحيُيت الؾشمُت ى  ارا حؾاسضذ الحيُيت اللقٍى

س اؽماْ الُالم ُخهَمل.  -
َّ
 ارا حؾز

 ارا حؾزس الحمل ؽلى الحيُيت صي، الى اإلاجاص. -

                                                 

 .13، ص1( فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لألنصاري حباشية ادلستصفى للغزايل، ج1)

 .11تطبيقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابو ادلغين، صالقواعد األصولية و  اجلياليل ادلريين (2)

"، وزلمد بنعمر، عالقة القواعد اللغوية بالقواعد األصولية( استقينا ىذه القواعد من: زلمود مصطفى عبود ىرموش، "3)
 تداخل العلوم في التراث العربي اإلسالمي: علم أصول الفقو وعلم التفسير"."

http://www.taddart.org/?p=12473


 زس الحمل ؽلى الحيُيت وحؾذدث وجٍى اإلاجاص حؾين الحمل ؽلى اإلاجاص.ارا حؾ -

 ارا داس اللنػ بين الخؤظِغ والخؤٍُذ ًخؾين الحمل ؽلى الخؤظِغ. -

 ٍذ مً اسادة اللنػ.آاسادة اإلاؾنى  -

 ألاصل في الخِلُه البُان. -

 ألاصل في الخطاب  اؽماْ الذاللت الحيُيُت. -

 لناظ ؽلى اإلاؾنى الششعي.ألاصل في الخطاب الششعي أن جحمل ألا -

 ألاصل في الخطاب أن ًحيً الناتذة. -

 ألاصل في الخطاب أن ًحمل ؽلى الغاَش. -

 هه ٌؾخب، باالظخؾماْ.أألاصل في الؾمىم  -

 ألاصل في الُالم الحيُيت.  -

 اؽماْ اللنػ أولى مً اَماله. -

 .اؽماْ الى  أولى مً اَماله -

 ألامىس بمياصذَا. -

ل خالل ألاصل. -  الخؤٍو

 .باإلاجمل ٌؾذ خالما لألصل الخِلُه -

ت أصلُت والحيُيت الششؽُت لاستت. -  الحيُيت اللقٍى

 الخاص ما اصداد ىُذا. -

 ال با لناظ واإلاباوك. كالؾب،ة باإلاياصذ واإلاؾاو -

ل مشدود. - ل ًلغي الذاللت ألاصلُت مهى جؤٍو  َل جؤٍو

 َل خطاب مخرمً ألامش بالنهم. -

 ال جِلُه باإلاجمل وال باإلابهم. -

 ًشاد باللنػ الىاحذ مؾىُان في اظخؾماْ واحذ.ال ًجىص أن  -

 ال ًخالبىا الحً ظبحاهه باللنػ اإلاهمل. -

ا الىضؿ. - ىت ًيَش  ال ًصاس الى اإلاجاص اال بيٍش

ل اال بذلُل.الى ال ًصاس  -  لخؤٍو

 باللنػ اإلانشد في اٍدعاب مؾنى اللنػ. ؤال ٌؾب -

ل اال ارا حؾزس الىضؿ ؽلى الىماا باإلاؾنى. ؤال ً ج -  الى الخؤٍو



 اإلاجاص خالل ألاصل. -

- .  اإلاخالب ًنهم مً الخطاب حيُيخه دون مجاٍص

 اإلاؾنى َى اليصذ في الخطاب. -

ل. - ل ؽً الخؤٍو  الى  َى ما اظخقنى مُه الخنًز

 ًنهم الى  ؽلى ميخض ى لعان الؾشب. -

 انقىاعد انهغىية يف استنببط األحكبو انفقهية: أهًية  .3
ددت؛ ؽلددى اليىاؽددذ حِددام اإلابيُددت بمجمىؽددت مددً اإلاعدداتل وألا  جحنددل مئلندداث ألاصددىلُين اللقٍى

ط٬ظرب حٿٸٌح٫ي حألٌٛٿْش حٿڀٌّٰش ڃن أىڂ حػبٌحنتذ حٿتيت ّٸتٌځ ٫ڀْيتخ ٫ڀتڂ أٛتٌٽ حٿٴٸتو؛ ًٿتٺ ألڅ ىتٌح حٿ٬ڀتڂ           »ار 

أْٓ ٫ڀَ ڃن٤تٶ حٿڀٰتش حٿ٬َرْتش، ًىتيّيخ، ٳټخنتض ىتِ حٿٌٓتْڀش ٿٴيتڂ نٜتٌٙ حٿٸتَنڅ، ًحٿٔتنش حٿنزٌّتش، ٳيڄتخ              

ٿٴٸتو رخٓتظٸَحء أٓتخٿْذ حٿڀٰتش حٿ٬َرْتش، ٫ًزخٍحصبتخ، ًڃٴَىحصبتخ، ًڃتخ ٷتٍَه          ٛلْلخ؛ ٿٌح حىظڂ ٫ڀڄتخء أٛتٌٽ ح  

٫ڀڄخء ىٌه حٿڀٰش، ٳ٬ٌٌٟح ٷٌح٫ي ٿٌّٰش ط٬  ٫ڀَ ٳيڂ حٿنٚ ٳيڄتخ ىٷْٸتخ، ٻڄتخ ّظٌٛتپ ذبتخ اىل ا٠ّتخف ڃتخ ٳْتو         

«ڃن هٴخء حٿنٜتٌٙ، ًسبٜتْٚ ٿڀ٬تخځ، ًٯتري ىتٌح ڃتن حٓتظٴخىس حألكټتخځ ٫ڀتَ نٌٜٛتيخ          
دزا واضدح (1) .  َو

اڅ ٫ڀڂ حؼبالٽ ًحؼبتَحځ حٿتٌُ رتو    »مً أىىاْ ألاصىلُين الام جب،دد ٍثي،ا في مئلنانهم ٍمدا بِىدا، ومنهىم 

ٛالف حٿينْخ ًحٓهَس، ًىٌ حؾبٔڄَ ر٬ڀڂ حٿٴٸو، ڃٔظڄي ڃن ٫ڀتڂ أٛتٌٽ حٿٴٸتو، ٫ًڀتڂ حٿ٬َرْتش، أڃتخ حٓتظڄيحىه        

ًكْنجتٌ ٳْظٌٷتٲ ٳيتڂ طڀتٺ     ڃن ٫ڀڂ حألٌٛٽ ٳٌحٟق... ًأڃخ حٿ٬َرْش ٳألڅ أىٿظو ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش ٫َرْتش،  

«حألىٿتتش ٫ڀتتَ ٳيڄيتتخ ًحٿ٬ڀتتڂ دبتتيٿٌؿبخ ٫ڀتتَ ٫ڀڄيتتخ
ال حالٓتتظٸالٽ رتتخٿن٨َ يف حٿ٘تت٩َ ٽ ٳتتبڅ حٓتتظټڄخٽ ، ولهددزا (2) 

 .(3)ٍّخنخ ڃن حٿنلٌ ًحٿڀٰشديټن أڅ ّټٌڅ ڃټظڄال اال اًح ٻخڅ 

مًُ أن هخل  مً   الى ما ًلي: الاظدشهاداث الام ظيىاَا ؽلى مذاس َزا النصلٍو

 كغ حٿ٬َرْش ٍٻن ڃن أٍٻخڅ ٫ڀڂ أٌٛٽ حٿٴٸو، ًال ّٔظٸْڂ ريًهنخ،ڃزخ»+ 
                                                 

 .445( اجلياليل ادلريين، القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابو ادلوافقات، ص1)

 .185( األسنوي، الكوكب الدري، ص2)

 .7، صلي""أثر سيبويو في الدرس األصو  ( عادل فتحي رياض،3)



 ٫ڀَ حٿٴيڂ حٿٔيّي ٿڀ٬َرْش، -ٯخٿزخ-+ اىٍحٹ حؼبټڂ حٿ٫َِ٘ ڃزين 

 + ٻخڅ أىپ حٿ٬َرْش ڃَؿ٬خ ٿألٌٛٿْ  ًڃٔظنيح ؿبڂ،

 + ٳَٝ ٫ڀَ حؾبٴيت حؾبظٜيٍ ٿزْخڅ حألكټخځ اطٸخڅ حٿ٬َرْش،

« حٿ٬َّ٘ش+ حالؿظيخى يف حٿ٬َرْش ١َٗ ٿالؿظيخى يف
(1) . 

ت الام اظدخؤزشث باَخمدام ألاصدىلُين ٍخداب امدام الىحداة؛ ميدذ  ح٫ظڄتي  »ومً اإلائلناث الىحٍى

ٻؼري ڃتن حألٛتٌٿْ  ٫ڀتَ نٍحء ٓتْزٌّو يف حؾبزخكتغ حٿڀٌّٰتش حؾب٘ترتٻش رت  ٫ڀڄتِ حألٛتٌٽ ًحٿ٬َرْتش، ٳٜتللٌح             

ٶ ًحؼبټڄتش، ڃت٪ زبَّتَ حٿنٸتپ ٫نتو      حهظْخٍىڂ رخهظْخٍه، ًكٌَٛح ٫ڀَ طٴٔري ٻالڃتو ًرْتخڅ ڃتخ ٳْتو ڃتن حٿتيٷخث      

«ًطظز٪ ڃخ نٸپ ٫نو يف ٻظخرو، ًطٜلْلو أً ط٬٠ْٴو
(2). 

حاجر  ه، ٍو وىذ وجذها اشاساث مخنشىت في ٍخاب اإلاىامياث ًزٍش ماها أبى اسحاو ظِبٍى

ٳبڅ ًٿٺ ؾبخ ٻخڅ طٸََّح ؼبټڂ ٫َِٗ رڀٴ٦ ٫خځ ٻخڅ ڃ٨نش ألڅ ّٴيڂ ڃنو حٿ٬ڄٌځ يف » بشأًه؛ ومً رلّ ىىله:

ًىَ ڃټْش نِٿض يف أًٽ حإلٓالځ  ،ًٻخڅ ًٿٺ ٫ني نًِٽ حٿٌٍٔس ،ٳألؿپ ىٌح ٓؤٿٌح ىٵ أً ؿّپ ،٧ڀڂٻپ 

نٴِ ٫ڀَ  "ّڀزٌٔح اديخهنڂ ر٨ڀڂًمل "ًٓزذ حكظڄخٽ حٿن٨َ حرظيحء أڅ ٷٌٿو . ٷزپ طٸََّ طبْ٪ ٻڀْخص حألكټخځ

ٍؿپ" ٳْلظڄپ حؾب٬خنِ حٿيت ًٻَىخ رپ ىٌ ٻٸٌٿو0 "مل ّؤطين  ،ال ٷَّنش ٳْيخ طيٽ ٫ڀَ حٓظَٰحٵ أنٌح٩ حٿ٨ڀڂ ،نټَس

«أً ڃٸيٍىِ ٻڀيخ نٴِ ؾبٌؿذ ڃٌٻٌٍ ْٓزٌّو ً
(3).  

اًح طٸٍَ ڃخ طٸيځ ٳخٿظوْٜٚ اڃخ رخؾبنٴٜپ أً » في ظُاو حذًثه ؽً الخخصُ :ٍيْى و 

ًأٗزخه ًٿٺ ٳڀْْ يف حؼبٸْٸش ربهَحؽ  ،ٳبڅ ٻخڅ رخؾبظٜپ ٻخالٓظؼنخء ًحٿٜٴش ًحٿٰخّش ًريٽ حٿز٬ٞ. رخؾبظٜپ
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پ ىٌ رْخڅ ٿٸٜي حؾبظټڀڂ يف ٫ڄٌځ حٿڀٴ٦ أڅ ال ّظٌىڂ حٿٔخڃ٪ ڃنو ٯري ڃخ ٷٜي ًىٌ ّن٨َ اىل ٷٌٽ ر، ٿِ٘ء

ًرْخڅ ًٿٺ أڅ ُّيح حألظبَ ىٌ حالٓڂ  .ًكيه ٫ني ڃن ٬َّٳو "ٻِّي"ْٓزٌّو "ُّي حألظبَ" ٫ني ڃن ال ٬َّٳو 

«ُّي رخٿنٔزش اىل ٷٜي حؾبظټڀڂ حؾب٬َٱ رو ڃيٿٌٽ
(1).  

: ىذ ششحه ليْى الىبم ومً رلّ أًرا ما رٍٍش ؽ ل خمش حشام"، ًيْى ًؾبخ ٻخڅ » "َو

رپ ٷخرڀو  ،مل ٬ّرتٝ ٳْو حؾبوخٿٲ  ڃٔڀڄخ ألنو نٚ حٿنيب "ًٻپ عبَ كَحځ"ٷٌٿو ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ 

ًًٿٺ كبخ ّيٽ ٫ڀَ أنو ڃن ٻالڃو ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ أڃَ  .ًح٫رتٝ حٿٸخ٫يس ر٬يځ حال٣َحى ؛رخٿظٔڀْڂ

ًىټٌح ّٸخٽ يف حٿٸْخّ حٿ٣َِ٘ يف مبٌ ٷٌٿو ط٬خىل0 "ٿٌ ٻخڅ ٳْيڄخ نؿبش . ي ٷٜي حؾبن٤ٸْ ال أنو ٷٜ ؛حطٴخٷِ

ٷٜيح ًىٌ ڃ٬نَ طٴٔري ٳال حٓظؼنخء ؿبخ يف ٻالځ حٿ٬َد  ،ؾبخ ْٓٸ٪ ٿٌٷ٩ٌ ٯريه "ٿٌ"اال ح‟ ٿٴٔيطخ" ألڅ 

ٶ ٿو ذبخ يف َّٛق  ط٬ڀًحالٓظؼنخء ال ،ألهنخ طٴْي حٍطزخ١ حٿؼخنِ رخألًٽ يف حٿظٔزذ "اڅ"ًن٨ريىخ  .ْٓزٌّو

«ٻالځ حٿ٬َد
(2).  

ددددت فددددي اظددددخيباط ومددددً ألامثلددددت الاددددم ًمُددددً أن وعددددىىها للىىددددىل ؽلددددى  أَمُددددت اليىاؽددددذ اللقٍى

 الزي ًىسد بً اليُم ما أشاس الُه ا ،ألاحِام النيهُت
ً
 ، منها: (3)ٿيهٌٽ حٿ١َ٘ يف حؼبڀٲ رخٿ٤الٵصىسا

، جيدذم الخدشوج  ، ال ًحدذراًح ٷخٽ0 اْڅ هَؿض ًٿزٔتض ٳؤنتض ٣تخٿٶ   . 1
ً
 بنؾلهمدا مؾدا

َّ
الطدالو اال

 ؽلى اللبغ أو لم ًخيذم، رلّ  نَّ الىاو إلاطلً الجمؿ. 

 بخشوجهدا عؾدذ لبعدها ببد،اخ،  نَّ زدم اْڅ ٿزٔض  ػڂ هَؿض ٳؤنتض ٣تخٿٶ  وارا ىداْ:  . 2
َّ
، ال ًيدؿ اال

 للب،جِب والب،اخي. 

 و بالخشوج وحذٍ. ، ًيؿ الطال اْڅ هَؿض ال اْڅ ٿزٔض ٳؤنض ٣خٿٶواْن ىاْ: . 3
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، مُِددىن اإلايددذاس الددزي أنتتض ٣تتخٿٶ ڃتتخ ٗتتجضومدً اإلاعدداتل الاددم ظداىها ؤلاظددىىي ارا ىدداْ المشأجده: 

دددددا أْن جِدددددىن  شدددددرذ، ًشجدددددؿ مُددددده الدددددى الؾدددددذد الدددددزي حشددددداٍإ اإلادددددشأة مدددددً الطدددددالو، رلدددددّ  نَّ "مدددددا" َىدددددا امَّ

ت عشمُت، مُِىن اإلاؾنى مذة مشُرخّ أو أْن جِىن مىصىلت  ذ. أي الزي شر ؛مصذٍس

ىيدددل ابدددً ٌؾدددِ  ؽدددً محمدددذ بدددً الحعدددً الشدددِباوك عؾددد  اإلاعددداتل النيهُدددت اإلابيُدددت ؽلدددى أ دددك  ٍو

ت  .(1)أصْى هحٍى

 ؽىذ محمذ بً 
ً
َان ًىما ومً الحِاًاث الام حعاو في َزا الباب أن الدنّشاا ؽاِلَم الىحى 

حعً الحعً مخزاٍشوا في النيه والىحى منّرل النشاا الىحى ؽلى النيه، ومّرل محمذ بً ال

ََ االَّ ٓيپ ٫ڀْو“النيه ؽلى الىحى مياْ النّشاا:  ، ىاْ ”ٷپَّ ٍؿٌپ أن٬ڂ حٿن٨َ يف حٿ٬َرْش ًأٍحى ٫ڀڄًخ نه

َاِث ؽلى “، مياْ: ”ّخ أرخ ُٻَّخ، ٷي أن٬ڄَض حٿن٨َ يف حٿ٬َرْش ًأٓؤٿٺ ڃن رخد حٿٴٸو“محمذ بً الحعً: 

ِت ا َٔيخ يف ٛال“، مياْ له: ”بٍش ٍَؿپ ٛڀََّ ٳ ، ”طو، ًٓـي ٓـيطِ حٿٔيٌ ٳٔيخ ٳْيخ؟ڃخ طٸٌٽ يف 

ش الدنّشاا ظاؽت زم ىاْ: 
ّ
ألّڅ حٿظٰٜري ٫نينخ “، مياْ: ”ِلَم؟“، مياْ له محمذ: ”ال ِٗء ٫ڀْو“مخنُ

ٌِ شبخځ حٿٜالس ًٿْْ ٿڀظڄخځ شبخٌځ ڃخ ٧ننُض أّڅ “، مياْ محمذ بً الحعً: ”ٿْْ ٿو طٰٜري، ًاّنڄخ ٓـيُس حٿٔي

 ”.نىڃًْخ ّڀي ڃؼَڀٺ

ينومً رلّ ا ين واللقٍى بين امام الىحى  إلاىاعشة الام سواَا الضبُذيُّ في لبياث الىحٍى

، وبين النيُه أ ك ًىظه ىاْ:  دخل أبى ًىظه ؽلى الششُذ والُعاثكُّ ًماصحه مياْ له “الُعاثّكِ

ه لُؤجُنم بؤشُاَا  أبى ًىظه: َزا الِىفيُّ ىذ اظخنشفّ وفلب ؽلُّ. مياْ: ًا أبا ًىظه، اهَّ

ا ىلبم. مؤىبل الُعاثكُّ ؽلى أ ك ًىظه مياْ: ًا أبا ًىظه، َل لّ في معؤلت؟ ىاْ: ٌشخمل ؽلاه

هحى أو ميه؟ ىاْ: بل ميه. معحّ الششُذ حاى مح  بشجله، زم ىاْ: جليك ؽلى أ ك ًىظه 

! ىاْ: وؾم، ىاْ: ًا أبا ًىظه، ما جيْى في سجل ىاْ المشأجه: أهذ لالً أْن دخلذ الذاس؟، 
ً
ميها

 
َ
ْذ. ىاْ: أخطؤث ًا أبا ًىظه. معحّ الششُذ مياْ: ٍُه الصىاب؟ ىاْ: ان َدخ

َ
ي ِ
ّ
ل
ُ
ِذ الذاَس ل

َ
ل
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ميذ وجب النؾل ووىؿ الطالو، ” أْن “ملم ًجب ولم ًيؿ الطالو، وان ىاْ: ”اْن “ىاْ: ارا ىاْ: 

 .(1)…”ىاْ: مِان أبى ًىظه عؾذَا ال ًذؼ أن ًؤحك الُعاثكَّ 

 الى (2)ه مقنم اللبِبما رٍٍش ابً َشام في ٍخابأًرا، ومً رلّ 
ً
؛ ميذ ٍخب الششُذ لُلت

 الياض م أ ك ًىظه ٌعؤله ؽً ىْى الشاؽش:

 مبن جشميك ًا َىذ مالشمً أًمً

متدددددددددددددددددددمؤهذ ل  الو، والطالو ؽٍض

 وان جخشقي ًا َىذ مالخشو أشؤمُ  

ًُّ وأعل  مُ دددددددددددددددددددددزالر ومً ًخشو أؽ

 الثالر، وهصبها؟!مياْ: ما ًلضمه ارا سمؿ 

ت ميهُت، وال آمً ماها الخطؤ ان ىلُذ ماها  مياْ أبى ًىظه: ميلذ: َزٍ معؤلت هحٍى

ى في مشاشه مياْ: ان سمؿ  ه ىاْ: أهذ لالً، ” زالر“بشأَك، مؤجُِذ الُعاثك َو
ّ
يْذ واحذة؛  ه

ّ
ل
ُ
ل

؛  ّن مؾىاَا أهذ لا
ً
 وما بُنهما زم أخب، أن الطالو الخام زالر، وان هصبها لليْذ زالزا

ً
ًٌ زالزا ل

هذ بها الى الُعاثك  .(3)”جملت مؾب،ضت، مُخبُذ بزلّ الى الششُذ، مؤسظل بجىاتض مىجَّ

ومً أواتل مً ٍخبىا في َزا النً جماْ الذًً ؽبذ الشحُم ألاظىىي الشامعي في ٍخابه 

 ”حٿٴ٩ًَ حٿٴٸيْشڄخ ّظوَؽ ٫ڀَ حألٌٛٽ حٿنلٌّش ڃن ٳْ ٻذ حٿيٍُحٿټٌ“
ً
ت ، الزي ًزٍش أوال  اإلاعؤلت الىحٍى

دبؾها بزٍش جملت ما ًخنشَّؼ ؽلاها مً النشوؼ النيهُت. زم جاا ابً ؽبذ الهادي  ًُ ، زم 
ً
حت  مىيَّ

ً
َبت
ّ
مهز

، وؤلامام شهاب الذًً محمىد بً أحمذ ”ُّنش حٿ٬َحثْ ڃن حٿ٤َٱ ًحٿنٴخثْ“مىضؿ ٍخابه اإلاعمى بد: 

 خشَّج ؽلاها ” ٌٽسبَّؾ حٿٴ٩ًَ ٫ڀَ حألٛ“َد.( في ٍخابه: 656الضهجاوك )
ً
ت  لقىٍّ

َ
الزي ضمىه مباحر

، ٍمباحر ألامش والى م، واإلاطلً واإلايُذ، وؽمىم اإلايخض ى، ومباحر الؾمىم، 
ً
 ميهُت

ً
مشوؽا

ه أ ك ؽبذ ا  ان اليُاط في اللقت، ومباحر الحيُيت واإلاجاص وفي، رلّ، والشٍش ، وجٍش واإلاشبٌ،

                                                 

(  ورد يف مصادر متفرقة، منها: مجال الدين األسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع 1)
 .56-36األول، ص صالفقهية، وحتديدا الباب 

 ابن ىشام، مغين اللبيب، حتقيق: مازن ادلبارك وزلمد على محد اهلل. (2)

(  مجال الدين األسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية، وحتديدا الباب األول، 3)
 . 56-36ص ص



ڃٴظخف حٿٌٌٛٽ اىل رنخء حٿٴ٩ًَ ٫ڀَ “ٍخابه: َد.( في 771محمذ بً أحمذ الخلمعاوك اإلاالِك )ث

ُذ (1)”حألٌٛٽ  خشَّج ؽلاها عؾَ  النشوِؼ النيهُت مثل: مباحر الخٍى
ً
ت  لقىٍَّ

َ
، الزي جرمً مباحر

زلّ مؾل جماْ الذًً ألاظىىي  ا مً اإلاباحر. ٍو والخؤظِغ، ومباحر الحيُيت واإلاجاص، وفيَ،

 في ”٫ڀَ حألٌٛٽحٿظڄيْي يف سبَّؾ حٿٴ٩ًَ “َد( في ٍخابه 778)ث
ً
؛ ميذ خص  في ٍخابه َزا بابا

م ؽلى النؾل، زم 
َّ
ىَن اللقاث جىىُنُت أو اصطالحُت، زم جِل اللقاث، رٍش مُه معؤلت الىضؿ َو

ُذ، وجِلم  ، ومباحر الحيُيت واإلاجاص، ومعؤلت الخؤظِغ والخٍى اث والب،ادل واإلاشبٌ، رٍش اإلاشخيَّ

َان ًبنم  ؽلى حشول اإلاؾاوك، وأىعام الذاللت، وفي،  رلّ مً مباحر اللقت، وفي َل َزٍ اإلاباحر 

زلّ مؾل ابً ال حام، )ث اليىاؽذ والنىاتذ “َد( في ٍخابه 814ؽلاها الُثي، مً النشوؼ النيهُت. ٍو

؛ حُر ”الخمهُذ“الزي ظلّ مُه معلّ ألاظىىي في  ”ألاصىلُت وما ًخؾلً بها مً ألاحِام النشؽُت

، زمَّ مّشؼ
ً
ت  ميهُت ًزٍش اإلاباحر لقٍى

ً
 . (2)ؽلاها مشوؽا

ً الزًً ظاسوا ؽلى َزا الىهر ٍخاب:  أػَ حالهظالٱ يف حٿٸٌح٫ي حألٌٛٿْش يف “ومً اإلاخؤخٍش

، مثل: مباحر ألامش والى م، ” حهظالٱ حٿٴٸيخء
ً
ت  لقٍى

َ
نه مباحر ِ

ّ
إلاصطن  ظؾُذ الخً، رٍش مُه مئل

خ  ميهُت ٍثي،ة، ٍو
ً
” أزش اللقت في اخخالل اإلاج هذًً“اب: والؾمىم، والذالالث، زّم مّشؼ ؽلاها مشوؽا

ىه مئلنه  لت، الزي ضمَّ اب ؽبذ العالم لٍى ڃزخكغ حؼبٸْٸش ًح„خُ، ًحؾب٘رتٹ حٿڀٴ٨ِ، لؾبذ الَى

ًڃزخكغ حٿ٬ڄٌځ ًحؽبٌٜٙ، ًكًَٱ حؾب٬خنِ، ًڃزخكغ حٿيالالص، ػڂ ًَٻَ ٫ڀْيخ ڃٔخثپ ٳٸيْش، ًأڃؼڀش 

 ط٤زْٸْش ڃن حٿٔنش حٿنزٌّش ر٤َّٸش ٍحث٬ش.

                                                 

 لية أصول الدين جامعة اجلزائر.( حققو: زلمد علي فركوس، ونال بو درجة الدكتوراه يف ك1)

(  جل ادلعلومات اليت سقناىا ىنا مقتبسة من كتاب: مجال الدين األسنوي، الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول 2)
عالقة القواعد اللغوية النحوية من الفروع الفقهية، وحتديدا الباب األول. وينظر أيضا: حبث زلمود مصطفى عبود ىرموش، 

، وقد فصل الباحث يف قضايا كثًنة منها: بيان ادلقصود من مباحث الفعل ادلضارع ادلثبت وادلنفي، وفعل بالقواعد األصولية
يقة واجملاز، ومباحث الداللة، ومباحث احلروف، وسنقتصر على بعض األمر، ومباحث الرتادف واالشرتاك، ومباحث احلق
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هيشن الجاهب الىغشي بالخطبًُ، وشي، الى عؾ  ألامثلت جب،ص وشُجت اليش ك وآصشة  وحاى

ت مً جهت، وبين اليىاؽذ ألاصىلُت والنشوؼ النيهُت مً جهت أخشي،  الصلت بين اليىاؽذ اللقٍى

ا اإلايام، لًُ هيخصش ؽلى عؾ  اليىاؽذ ا ًرًُ ؽً رٍَش وهي في ألاصْى ٍثي،ة جذًّ
(1)

. 

ي  ن في النؾل اإلاراسؼ، َىاٌ ىاؽذجان: منك مزاَب اللقىٍّ

ى عاَش ٍالم  حألًىل0 ٌذ ًيىم، مشبٌ، بين الحاْ والاظخيباْ، َو في النؾل اإلاراسؼ اإلاثبذ، مثل: ٍص

ه َْ ًب،ّجح ؽىذ الخجّشد. والثاوك: حيُيت في الحاْ مجاٌص في  ظِبٍى ىاْ ابً مالّ: اال أّن الحا

ه 
ّ
 ال الاظخيباْ، والثالر: ؽُُعه، والشاعؿ: أه

ً
في الحاْ حيُيت، وال ٌعخؾمل في الاظخيباْ أصال

دخلذ في أصْى النيه باؽخباس أّن 
ُ
 وىذ أ

ٌ
ت  لقٍى

ٌ
، والخامغ: ؽُُعه. مهزٍ ىاؽذة

ً
حيُيت وال مجاصا

حمل ٍالمه ؽلى الحاْ  ًُ  ما جيؿ باظخؾماْ اإلاراسؼ اإلاثبذ، مهل 
ً
نين ٍثي،ا

َّ
الخصشماث اليىلُت للمِل

 في آلاخش؟ أو الاظخيباْ؟، وماى ًِىن 
ً
 حيُيت في أحذَما مجاصا

يك هنعّ، ميالذ:  ِ
ّ
 ميهُت ٍثي،ة، منها:  ارا ىاْ لضوجخه: لل

ً
وىذ مّشؽىا ؽلى َزٍ الياؽذة مشوؽا

 لالظخيباْ. مبن ىالذ اإلاشأة: أسدث ؤلاوشاا؛ وىؿ 
ُ
ت
َ
ي
َ
ل
ْ
ًُ هنس م، مال ًيؿ في الحاْ ش ما؛  ن ُمط ِ

ّ
ألل

 في الحاْ.

ىعم باهلل  مؾ
ُ
حَمل ؽلى الىؽذ.ارا ىاْ: أ ًُ  وال 

ً
ه ًِىن ًمُىا ً، ما صحُّ أهَّ

ّ
، وألل ًَّ  ل

ًُ أو أظلُم؛ مبهه  وِم
ُ
ْظلْم هلل، مؤح  الِامُش بصُقت اإلاراسؼ مياْ: أ

َ
ًْ باهلل، أو أ ارا ىُل للِامش: آم

 ؽلى ما ظبً في أىعم ٍزا، هيله الشامعي ؽً 
ً
 ؽلى الىؽذ ىُاظا

ً
، وال هحمله أًرا

ً
ًِىن مئمىا

 ل حلُمم وأىّشٍ. اإلانهاج

 ،
ً
َان اىشاسا ِىشُّ بما ًّذؽُه، مبن ىلىا: اّن اإلاراسؼ حيُيت في الحاْ ميط؛ 

ُ
عى ؽلُه: أها أ ارا ىاْ اإلاذَّ

ه مشبَ،ٌ وحَملىا اإلاشبَ،ٌ ؽلى جمُؿ 
ّ
ه وؽٌذ، مبن ىلىا: اه

ّ
وان ىلىا: في اإلاعخيبل ميط؛ مال؛  ه

، وان ىل
ً
َان اىشاسا ىت؛  ْصها الاظخؾماْ؛ ظئل ؽً اإلاشاد مؾاهُه ارا لم جيْم ىٍش حمل، مبْن جىَّ ًُ ىا: ال 

 وُؽمل به.



 بما رَب الُه ؽلماا اللقت في أصل الياؽذة  (1)وىذ رٍش ألاظىىي 
ً
شا
ُّ
ها جؤز

َّ
َزٍ الىجٍى َل

 ؽىذَم.

ه، وىاْ ” بال“النؾل اإلاراسؼ اإلاىنكُّ : في مؾل اإلاراسؼ اإلاىنك حٿؼخنْش0   لالظخيباْ ؽىذ ظِبٍى
ّ
ًخخل

ً، واخخاٍس ابً مالّ في الدعهُل، مبن دخلذ ؽلُه (2) ألاخن ه باو ؽلى صالحُخه لألمٍش
ّ
” المُ “: اه

ه ًخؾّين، ”ما“، أو ”بلِغ“الابخذاا، أو حصل الىنك 
ّ
؛ منك حؾُِىه ل حاْ مزَبان؛ ألاٍث،ون ؽلى أه

ه.
َ
ًُ مالّ خالم َح اب  زم َصحَّ

ت جبّين داللت اإلاراسؼ اإلاىنّكِ  ت هحٍى  في ”بال“ مهزٍ ىاؽذة لقٍى
ً
َان رلّ داخال ا 

َّ َ
، وإلا

 ٍثي،ة.
ً
ؽىا ؽلاها مشوؽا ا في ألاصْى ومشَّ ه اليىلُت، ادخلَى

َّ
ؿ الؾلماا ؽلى َزٍ  جصشماث اإلاِل وجنَش

 الياؽذة: 

  ُه؛
َ
ْؽَخي

َ
ًُ ؤلِارَن وىاْ: ال أؽخيه، زّم أ ىن وسدَّ الشاَ ً في ؽخً اإلاَش َِ ِرن اإلاشنِهً للشا

َ
منها ارا أ

 احخمل الىجهين.

  ا لها ٍما جضم به الشامعي في : ال أىبل َزٍ الىصُت؛ مبهه ًِىن سدًّ مُّ ومنها ارا ىاْ الىص ِ

َالت.   هغيٍ، مً الى

  .ؽً الُمين 
ً
ه ًِىن هاٍال

ّ
ىعُم؛ مبه

ُ
ِعْم، مياْ: ال أ

ْ
ى
َ
 ومنها ارا ىاْ له: أ

 ىاْ ألاظىىي:  ّن الن .
ً
ه ًِىن اىشاسا

ّ
ؽُه؛ مبه  وىؿ في ومنها ارا ىاْ: ال أهُش ما جذَّ

ٌ
ؾل هُشة

 
ً
نُذ الؾمىَم مُِىن اىشاسا ُُ ظُاو الىنك م
(3). 

 
 
 

                                                 

 .135( األسنوي، التمهيد، ص1)

 .139( ادلرجع نفسو، ص2)

 .139( ادلرجع نفسو، ص3)

 



 
 

 

 املبحث الثانْ: 

 من قضايا اللغة يف 
 التفكري األصولي

 
 
 
 
 
 



 املبحث انثبني: 
 ين قضبيب انهغة يف انتفكري األصىيل

 متهيد:
ت واإلا مً َزا النصلبِىا في اإلابحر العابً  ؾشمت عؾ  وجٍى الخِامل بين اإلاؾشمت اللقٍى

ت مً  ّٓ»ألاصىلُت؛ ماإلاؾشمت اللقٍى ْ ىٌح حٿ٬ڀڂ ٫ڀَ أىڂ حػبٌحنذ حٿيت ّٸٌځ ٫ڀْيخ ٫ڀڂ حألٌٛٽ؛ ٳٸي أ

«ڃن٤ٶ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ًىيّيخ، ٳټخنض ىِ حٿ٤َّٶ حؾبٌٛڀش اىل حٓظنزخ١ حؼبټڂ ڃن حٿټظخد ًحٿٔنش
(1).  

الىحى الزًً وباإلايابل مبن اإلاؾشمت ألاصىلُت ىذ أمادث مً جىاهب ٍثي،ة عؾ  ؽلماا 

، ”حألٌٛٽ“َد( في ٍخابه 316جؤزشوا عؾلم ألاصْى مىهجا وجصىسا؛ ومً َئالا أبى بُش بً العشاج )ث

َاث ابً ألاهباسي )ث”حؽبٜخثٚ“َد( في ٍخابه 392وأبى النخي ؽثمان ابً جنم )ث َد( 577، وأبى الب،

ت، ٍ د العُىلك في اخشاج ٍثي، مً الخآلُهجنشَّ ، ٍما ”ؾب٪ حألىٿش“في ٍخابه  ت والىحٍى حألٗزخه ”دداللقٍى

، وفي ٍخابه ”حؾبِىَ يف ٫ڀٌځ حٿڀٰش”وهي هغم في الىحى والصشل، و ،”حٿٴَّيس”، و”ًحٿن٨خثَ يف حٿنلٌ

اإلاىاهر الخؤلُنُت، وىذ جبين  ما ٌؾخب، مئششا ىىٍا مً مئششاث الب،ابط بين ”حالٷرتحف يف أٌٛٽ حٿنلٌ“

ً اتهه اظخي  مىهر اؽذادٍ مً لش أصىلُين، و ألا  ذمُه جؤزٍش بمىاهر البحر والخنعي، ؽى

 الخصيُه ألاصىلي.

ىىا  قت وضبطها، مرمَّ
ُّ
وهجذ مً الباحثين َمً ًزَب الى أن ألاصىلُين بالقىا في دساظت الل

م  ا، َو ت حؾشل باللقت وميشئها ووعاتنها، وأىعام الُالم وصنخه وفيَ، ٍخَبهم ميّذماث لقٍى

خز أظاظا في اظخيباط ألاحِام الام جيشؤ داتما خهذمىن مً وساا رلّ َله الى وضؿ  خَّ
ُ
ىىاهين ج

بخجذد ألاحذار والىىاثؿ هدُجت جطىس الضمً وجيذمه مً هاحُت، وامبزاج شؾىب الحراساث 

. وفي ظُاو َزٍ ؤلاشادة بجهىد (2)اإلاخخلنت الام جالىذ مؿ الحراسة ؤلاظالمُت مً هاحُت أخشي 

                                                 

 .9ء أصول الفقو، ص( السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علما1)

 .11( ادلرجع نفسو، ص2)



ت ً ٳبڅ حألٌٛٿْ  ىٷٸٌح يف ٳيڂ أْٗخء ڃن »لعبِك: يْى الخاج األاصىلُين في مجاْ الذساظت اللقٍى

څ، ٳبڅ ٻالځ حٿ٬َد ڃظٔ٪ ؿيح، ًحٿن٨َ ٳْو ڃظ٬٘ذ، ٳټظذ حٿڀٰش ٌٻالځ حٿ٬َد مل ّٜپ اٿْيخ حٿنلخس ًال حٿڀٌّٰ

ط٠ز٢ حألٿٴخ٥ ًڃ٬خنْيخ حٿ٨خىَس ىًڅ حؾب٬خنِ حٿيٷْٸش حٿيت زبظخؽ اىل ن٨َ حألٌٛيل ًحٓظٸَحء ُحثي ٫ڀَ 

«حٿڀٌُٰ حٓظٸَحء
(1). 

ت ؽمُيت، ومً َئالا ابً الحاجب الزي ل َان يذ اَخذي ألاصىلُىن الى ىراًا لقٍى

هخٿٲ حٿنلخس يف ڃٔخثپ أنو ٷي . ً.ڃن أًٻْخء حٿ٬خمل، ًٍأٓخ يف حٿ٬َرْش ٫ًڀڂ حٿن٨َ. الزَبم بحعب

  .(2)ىٷْٸش، ًأًٍى ٫ڀْيڂ اٗټخالص ڃٴلڄش

حٿڀٰش يف حٿزْجش حألٌٛٿْش، ًڃخ أػري كٌؿبخ أڃَ ٷ٠ْش »وهجذ مً ًزَب الى أعؾذ مً رلّ مُؾخب، 

«ديظخُ رو حٿٴټَ حإلٓالڃِ كظَ ٫ّيه ٻؼري ڃن حٿيٍحٓ  ڃټخڅ حٿ٬زٸَّش ٳْو
(3). 

ْ  آهنا اظيىاًَ خالْ اشاساث أخشي ، ومهاًدبذي مً خاللجلّ اشاساث   جِامل  حى

ت واإلاؾشمت ألاصىلُت ومذي ىن للقت الؾشبُت، الاَخمام الزي ًىلُه ألاصىلُ مذي، اإلاؾشمت اللقٍى

  .بشاساث زاىبتب اظهامهم في مباحثها

ت اإلابثىزت في ٍخب ألاصىلُينبِل  ؤلاإلاام ان لِغ مً فاًاجىا في َزا  اليراًا اللقٍى

، ، البحر أي ؛ جلّ اليراًا ؽلى الرشوسي مً ظىيخصش ولزلّ وال مما ٌعؾه ؽلُه ظُاو اهجاٍص

ا في الُخاباث ألا ما هشاٍ  ؽلى مهم اليراًا الام  صىلُت، ومنُذا ومعاؽذاحاضشا حرىسا ىٍى

ت ٍثي،ة شقلذ  ،ظىؾشج ؽلاها في زىاًا َزا الؾمل مؿ الؾلم أن دساظاث أخشي ؽشضذ ليراًا لقٍى

 . (4)ألاصىلُين

                                                 

 .7، ص1( السبكي، اإلهباج يف شرح ادلنهاج، ج1)

 .865، ص84( الذىيب، سًن أعالم النبالء، ج2)

 .5( ادلرجع نفسو، ص3)

 ( ميكن أن نذكر من تلك الدراسات:4)

o  ،العلة عند األصوليين“مبارك عامر بقـنة”، 
o  ،جاز عند األصـوليـين بين المجـيزيـن والمانـعـينالم“عبد الرمحن عبد العزيز السديس” ، 

o  ،مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة“خالد زلمد العروسي” ، 



 أهى انقضبيب انهغىية يف انتفكري األصىيل:ين  .1
هم ؽلى ، الؾلماا مً خالله ؽً ىذسنًمًُ اؽخباس ؽلم أصْى النيه أسحب مجاْ، ؽبَّ 

ت  .(1)الخنُي، اإلاىطيك واإلاىغم للقت ت في البِئت ألاصىلُت مدشبؾت، ومنها ىراًا لقٍى واليراًا اللقٍى

ت الام ؽشض لها  ض في َزا اإلابحر ؽلى عؾ  اليراًا اللقٍى ت حذًثت. وظنٍ، ىذًمت وىراًا لقٍى

 ألاصىلُىن:

أٓيپ ڃن ٯريه، ألڅ حٿٌٜص څ اىهخٽ حٿٌٜص يف حٿٌؿٌى أ»الى  خش الذًً الشاصي أشاس م حٿٌٜص0 .1.1

امنخ ّظٌٿي يف ٻْٴْش قبٌٜٛش يف اهَحؽ حٿنٴْ، ًًٿٺ أڃَ ًٍَُٟ، ٳَٜٱ ًٿٺ حألڃَ حٿ٠ًٍَُ اىل 

 .(2)«ًؿو ّنظٴ٪ رو حنظٴخ٫ًخ ٻڀًْخ، أًىل ڃن طټڀٲ ٣َّٶ نهَ ٷي ّ٘ٶ ٫ڀَ حإلنٔخڅ حإلطْخڅ رو

دا َدان مِانهدا، الذاللدت هدي فاًدت ألاصدىلي وسٍيدزة ؽملده، ميدذ جداْ ألا 0 حٿڀٴ٦. 2.1 ًًّ صدىلُىن وسااَدا أ

ُدددب اللندددػ أو  . انوؽشضدددىا لهدددا ظدددىاا أَدددان رلدددّ ؽلدددى معدددخىي اللندددػ اإلاندددشد، أم ؽلدددى معدددخىي البٍ،

ًٟت٪  »وؽالىخده بداإلاؾنى والعدُاو؛ مدد” اللندػ“ألاصدىلُىن بيرداًا ولزلّ اَدخم لذاللت، لالِلمت أداة 

يف ٟڄريه ٿٰريه رٌحٓت٤ش حٿڀٴت٦ حؾبٔتظ٬ڄپ، ًًٿتٺ      حٿڀٴ٦ امنخ ٻخڅ ٿٸٜي زبْٜپ حؾب٬نَ ڃنو، ًأڅ ٬َّٱ ٻپ ڃخ

ڃ١ًَ٘ ر٠ز٢ حٿٌٟ٪ ٟز٤خ ديظن٪ ڃ٬و ىهٌٽ حٿِّخىس ًحٿنٸٜتخڅ، ًاًح ٷزتپ ڃتن ٻتپ أكتي طٴٔتري ٿٴ٨تش دبتخ ال         

«حيظڄڀتتو ٿٰتتش... أٳ٠تتَ ًٿتتٺ اىل ار٤تتخٽ حٿڀٰتتش ًار٤تتخٽ ٳخثتتيس ًٟتت٬يخ      
، مدداللنػ وظددُلت النهددم وأداة (3)

نم الددى الذاللدت، وىدذ اشدب،لىا مُده ىُدذ الذ اللدت، وفدي رلددّ اشداسة الدى اخدشاج اإلاهمدل. ميدذ أشداس الجدٍى
                                                                                                                                                

o  ،رأي في أصول النحو وصلتو بأصول الفقو“مصطفى مجال الدين”، 

o  ،صلة علم األصول باللغة“زلمد فوزي فيض اهلل”، 

o  ،األلفاظ دراسة أصولية السياق وأثره في دالالت“عبداجمليد زلمد السوسوة” ، 

o  ،استصحاب الحال بين أصول الفقو وأصول النحو“عاطف فضل زلمد خليل”، 

o  ،االستصحاب حقيقتو وحجيتو وثمرتو عند األصوليين والفقهاء“عبد اللطيف عبداهلل عزيز...” 

 .4( عبد احلميد العلمي، مسالك الداللة بٌن اللغويٌن واألصوليٌن، ص1)

 .868، ص1ول يف علم أصول الفقو، ج( الرازي، احملص2)

 .  81، ص3( اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج3)



«ڃٸظ٠تتْخص حألٿٴتتخ٥ ٳتتن ٻتتزري ًٛتتنٲ ٨٫تتْڂ  »أَمُددت ميخرددُاث ألالندداظ بيىلدده: 
. واؽخبدد، الشددالبم (1)

«امنتتخ ىتتٌ ًٓتتْڀش اىل زبٜتتْپ حؾب٬نتتَ حؾبتتَحى ًحؾب٬نتتَ ىتتٌ حؾبٸٜتتٌى       »اللنددػ 
واسجبالددا بيردداًا اللنددػ  .(2)

 ن أَمُت لؾالىت اللنػ باإلاؾنى، وؽالىت اللنػ بالعُاو ٍما ظن،ي الحيا.والذاللت أولى ألاصىلُى 

ين ًمًُ أن ًِىن صىجا في، داْ، مبهه ؽىذ ألاصىلُين  َان منهىم اللنػ ؽىذ اللقٍى وارا 

 ًشجبط داتما بالذاللت.

شي، آلامذي في َزا الصذد الى أن  حٿټالځ ڃخ ّرتٻذ ڃن حؾبٸخ٣٪ حٿٌٜطْش حٿيت هٚ ذبخ ن٩ٌ »َو

«نٔخڅ ىًڅ ٓخثَ حؼبٌْحڅ، ًڃن حهظالٱ طَٻْزخص حؾبٸخ٣٪ كيػض حٿيالثپ حٿټالڃْشحإل
(3). 

الؾماد ألاظاس م في ؽملهم، ومىاط  أههان اَخمام ألاصىلُين باللنػ ودالالجه ًشجؿ الى 

نهم للقت؛ م م ألناظ دالت  نانهم، ٍما هي الحاْ في حؾٍش الحُم الششعي. لزلّ أٍذٍو في حؾٍش

ُش ؤلاوعاوك اسجبالا وزُيا، وحؾّذ حليت وصل لخىصُل ألامِاس...السجبالها بالن
(4). 

ؿ مهزٍ الؾىاًت هي الام أٍعبذ اللنػ أَمُت في البِئت ألاصىلُت وىادث ؽلماا ألاصْى جدبُّ 

 .(5)اللنػ منشدا مطليا وميُذا، وخاصا وؽاما، وحيُيت ومجاصا

يَصذ لزوانها، واهما هي أدلت ٌعخذْ بها
ُ
ؽلى مشاد الشاسؼ، مبسادة اإلاؾنى  ما لناظ لم ج

آٍُذ مً اسادة اللنػ
زا ما أشاس الُه ابً اليُم )ث(6) ََْص رو حٿ٬خىس يف ٻپ َڃن »َد(: 751، َو ًكبخ ؿ

ٍَٓيڂ ٫ڀًڄخ، أً رڀَّٰيڂ ٍٓخٿش، ٳبڅ كَٛو ًكَٛيڂ ٫ڀَ ڃ٬َٳش ڃَحىه أ٨٫ُڂ ِڃن  هخ٣ذ ٷًٌڃخ خب٤زش، أً ىح

ََ كبخ ٠ّز٤ٌنو ڃن ٿٴ٨و؛ ٳبڅ كَٛيڂ ٫ڀَ ـبَى ِكٴ٦ أٿٴخ٧و؛ ًؿبٌح  ُّ ڃن ڃ٬خنِ حؾبظټڀڂ أٻؼ ٠ّز٢ حٿنخ

َِ ٿ٠ز٢ حؾب٬نَ أٷٌٍ ڃن حؾبٸظ٠ِ ؼِبٴ٦ حٿڀٴ٦؛ ألنو ىٌ حؾبٸٌُٜى، ًحٿڀٴ٦ ًْٓڀش اٿْو، ًاڅ ٻخنخ  حؾبٸظ٠
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ًٗيَّس  ڃٸٌٜىِّن، ٳخؾب٬نَ أ٨٫ُڂ حؾبٸٌٜىّن، ًحٿٸيٍس ٫ڀْو أٷٌٍ، ٳخؿظڄ٪ ٫ڀْو ٷٌُس حٿيح٫ِ، ًٷٌس حٿٸيٍس،

«ؼبخؿشح
(1). 

ناث ألاصىلُين  غهش مً حؾٍش ىِ حألٿٴخ٥ حؾب٫ٌٌٟش ٿڀڄ٬نَ، ًڃيٿٌٽ حألٿٴخ٥ ڃٴَىس أً »للقت أنها ٍو

ڃَٻزش ىٌ حؾب٬نَ، ًىٌ ڃؤهًٌ ڃن حٿ٬نخّش؛ أُ ٷٜي حؾبظټڀڂ ًىٌ حؾبٴيٌځ، ڃؤهًٌ ڃن ٳيڂ حٿٔخڃ٪، ٳيڄخ 

ًريأص ٫ڄڀْش حٿظٌحٿي ًحٿظٴخًص ر  ڃظليحڅ رخٿٌحص قبظڀٴخڅ رخال٫ظزخٍ. ًڃن ىنخ ن٘ؤص حٿيالالص حألهٍَ 

ًىٌ ڃخ ّٴيڂ ڃن حألٿٴخ٥ يف فبپ حٿن٤ٶ     -ڃٌٿيُ حٿيالالص. ٳزْنڄخ ٷٔڄيخ حػبڄيٌٍ ٷٔڄش أًىل اىل ڃن٤ٌٵ 

ًاىل ڃخ ّٴيڂ ال يف فبپ حٿن٤ٶ ٳٔڄٌه ڃٴيٌڃخ، ًىٌح حٿظٴخص اىل أڅ حؾبظټڀڂ ال ٬ّين ٳٸ٢ ڃخ  -ٳٔڄٌه ڃن٤ٌٷخ-

ّظڀٴ٦ رو، ألنو حهظخٍ أڅ ّظڀٴ٦ ًحٓظز٬ي ڃخ مل ّظڀٴ٦ رو، ٳيٌح طټڀْڂ ٿٸٜي  ّظڀٴ٦ رو، ًٿټن أ٠ّخ ڃخ ال

حؾبظټڀڂ ٫ن ٣َّٶ ٿٴ٨و، اال أڅ حألكنخٱ ًىڂ حٿٌّن ٫َٳٌح رَٳ٠يڂ ٿڀيالٿش ٫ڀَ ڃخ مل ٌّٻَ، ألڅ حؾبٔټٌص 

«٫نو ال كټڂ ٿو، ٷٔڄٌح حٿيالالص اىل0 ىالٿش حٿڀٴ٦، ًىالٿش حٿن٨ڂ
(2). 

ه الِلمتلُىن باَخم ألاصى 0 حٿټڀڄش. 3.1 بت،  نخؾٍش  ، واشب،لىا لِك جِىن دالت أن جؤحك مٍش

«ًٻَ حؾبٴَىحص ًكيه دبنِٿش ن٬ْٶ حٿَٰحد يف حؽبڀٌ ڃن حٿٴخثيس»
(3). 

زا بخالل  خنً ؽلماا ألاصْى ؽلى أن اللنػ والِلمت والُالم جحمل مؾنى واحذا، َو ٍو

وارا اجخمؾذ َزٍ ألاصىاث مىىه الىحاة جماما؛ الزًً ٌؾخب،ون اللنػ ؽباسة ؽً أصىاث، 

زا ٌؾنم أن  اإلاىطىىت  لخذْ ؽلى مؾنى جِىهذ الِلمت لذخهم؛ أي ان الِلمت لنػ دْ ؽلى اإلاؾنى. َو

الِلمت في، الُالم، مالِلمت هي ألناظ منشدة أما الُالم مهى جملت منُذة، والؾُغ جماما ؽىذ 

 .(4)ألاصىلُين؛ أي أهه ال مشو بُنهما
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اللقت واليراًا اإلاخصلت بها أَمُت ٍبي،ة بالىغش الى دوسَا في مهم  ألاصدىلدُىن  أولى0 حٿڀٰش. 4.1

ًحٿڀٰتش حٿ٬ڀڄْتش ڃؼڀيخ حأل٫ڀتَ ربَّتي حألٿٴتخ٥ ڃن ٌٗحثتذ حٿظ٘وْتٚ، »الحُدم الششؽدك اإلادشاد جطبُيده، 

خ يف ن٤خٵ حال٤ٛالف ًسبڀتْٜيخ ڃن نػتخٍ حالنٴ٬تخٽ حٿظتِ ٫ڀٸتض ذبتخ ٫نتي حٿٌٟت٪ حألًٽ، ػڂ زبيّي ىالالصب

«حؾبظ٬خٍٱ ٫ڀْو ر  أىپ حٿ٬ڀڂ
حٿڀٴ٦ حٿيحٽ ». مِاهذ مباحر اللقت في ميذمت مباحثهم، م م ؽىذَم (1)

«٬ًًٟخ
«ٻپ ٿٴ٦ ًٟ٪ ؾب٬نَ». أو أنها (2)

حُم مً خاللها ؽلى ظالمخه. (3) ، م م مشجبطت بالنُش، ٍو

َه الى ؽالىت اللنػ بمؾىاٍ، ألامش  بَّ
َ
ي
َ
ًْ ج م أٍثُ، َم اإلائدي الى مهم اإلارمىن اإلاشجبط با مش الذًنم َو

 .(4)الباؽر ل حشص ؽىذَم

رَب ألاصىلُىن في مىضىؼ وشؤة اللقت مزاَب شاى؛ ممنهم مً رَب الى أنها  0ن٘ؤس حٿڀٰش. 5.1

َان لنػ صاحب الخىىُه مؾشوما  ىنك الخىىُه الزي ال ًمًُ ىبىله اال ارا  اصطالحُت ٍو

ً اصط حاْو أصحاب للمخالب مً ىبل ؽً لٍش الح معخيش. وسأي ًزَب الى أنها جىىُنُت ٍو

ً اإلاىاداة والذؽىة  َزا الشأي اظدبؾاد مُشة اإلاىاضؾت والاصطالح؛ ار ان َزا ال ًخم اال ؽً لٍش

 الى الىضؿ مما ًخطلب ألناعا معخيشة، واإلازَب ألاخي، ًحاْو الخىمًُ بين اإلازَبين.

ما َى مؾلىم مبن الخىىُه ًيش بؤن اللق ت وجذث هدُجت الهام ال م ألهمه ؤلاوعان ٍو

مخؾلم الىطً وأظماا ألاشُاا. وىذ رَب الى َزا الشأي َل مً مزَب ألاشؾشي، وأَل الغاَش، 

َْٓڄخَء ُٻڀََّيخوجماؽت مً النيهاا معخذلين ؽلى رلّ بيىله حؾالى في ظىسة البيشة:  .  ٫ًََڀََّڂ نَىَځ حْٿَؤ

زا ًذْ   واإلاالتُت ال ٌؾلمىن اال بخؾلُم ا حؾالى.أن آدم  -بحعب ما ًشون-َو

َزٍ اليرُت؛ ًيْى ابً حضم: جىاولىا أًرا أما باليعبت الى أجباؼ اإلازَب الغاَشي ميذ 

ان ضشوسي. مؤما العمؿ ميْى ا  أصل الُالم جىىُه مً ا “ ٫ًََڀََّڂ  : بحجت ظمؿ وبَش

َُٟيْڂ ٫َ ََ َْٓڄآَء ُٻڀََّيخ ُػڂَّ ٫َ  (. 31)البيشة: آلاحك َڀَ حْٿَڄاَلِثَټِشنَىَځ حأَل
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 إلاا جاص أن ًصط ح ؽلُه اال ىىم 
ً
َان اصطالحا ان مهى أن الُالم لى  وأما الرشوسي بالبَ،

ىذ ٍملذ أرَانهم، وجذسبذ ؽيىلهم، وجمذ ؽلىمهم، ووىنىا ؽلى ألاشُاا َلها اإلاىجىدة في الؾالم 

لرشوسة وؾلم أن بين أْو وجىد ؤلاوعان وبين وؽشمىا حذودَا واجناىها، واخخالمها ولباثؾها وبا

. نالت مً فيٍ،  ًيخض م في رلّ جشبُت وحُالت ٍو
ً
 بلىفه َزٍ الصنت ظىين ٍثي،ة جذا

ار اإلاشا ال ًيىم بىنعه اال عؾذ ظىين مً والدجه. وال ظبُل الى حؾاٌ  الىالذًً 

ىه، مُما ًيىم مؾاٌشهم واإلاخُنلين والحران اال بُالم ًخناَمىن به مشادانهم مُما ال بذ لهم م

ؾاوك به ألامشاض،  مً حشر أو ماشُت أو فشاط، ومً مؾاهاة ما ًطشد به الحش والب،د والعباؼ، َو

 وال بذ لِل َزا مً أظماا ًخؾاسمىن بها ما ٌؾاهىهه مً رلّ.

َامل،  َان في حالت الصقش الام رٍشها مً امخىاؼ النهم والاحخُاج الى  ل اوعان ميذ  َو

ل ؽمل ال بذ مً أن والاصطالح ًي  ىبله،  هه ؽمل اإلاصط حين، َو
ً
 لم ًًُ مىجىدا

ً
خض م وىخا

َاهذ حاْ اإلاصط حين ؽلى وضؿ اللقت ىبل اصطالحهم ؽلُه، مهزا مً  ًِىن له أو مُُه 

 .(1)اإلامخىؿ اإلاحاْ ضشوسة

َم “وؽلى َزا هجذ أن ؤلامام ابً حضم ًجضم بخىىُنُت اللقت معدىذا الى ىىله حؾالى: 
َّ
 َوَؽل

َها
َّ
ل
ُ
وأصحاب َزا الاججاٍ محامغىن ًئمىىن بالشواًت؛ أي انهم ًينىن ؽىذ الى  ”. آَدَم ألاظماا َ

 دون مىاىشخه.

وفي اإلايابل هجذ ؽىذ ؤلامام القضالي وآلامذي الب،دد بين اإلازَبين دون ألاخز بؤحذ الشأًين 

 . (2)أخزا ًيخ م الى الاظخيشاس الزي ًمًُ البىاا ؽلُه

َابً جنم الزي مالذساظاث ألا  ىن أهنعهم في َزا اإلاجاْ.  صىلُت جنىو ما ىام به اللقٍى

أٻؼَ أىپ حٿن٨َ ٫ڀَ أڅ أٛپ حٿڀٰش، امنخ ىٌ طٌحٟ٪ ًح٤ٛالف، ال ًكِ “حؾشض لهزٍ اليرُت في ىىله: 

 .(3)”ًطٌٷْٲ

معبب في هغش ألاصىلُين جدبذي وعُنت اللقت ؤلاوعاهُت؛ ” ًٟ٪ حٿڀٰخص”اسجبالا بد ٧ً0ْٴش حٿڀٰش. 6.1

 -ًكيه- حإلنٔخڅ حٿٌحكي ؾبخ هڀٶ حبْغ ال ديټنو أڅ ّٔظٸپ»وضؿ اللقاث ًشجؿ با ظاط الى أن 

ربٛالف طبْ٪ ڃخ حيظخؽ اٿْو، ٳال ري ڃن طب٪ ٨٫ْڂ ٿ٬ْ  ر٠٬يڂ ر٠٬خ، كظَ ّظڂ ٿټپ ًحكي ڃنيڂ ڃخ حيظخؽ 
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ظخؽ اٿْو. ٳخكظخؽ ٻپ اٿْو، ٳال ري ڃن طب٪ ٨٫ْڂ ٿ٬ْ  ر٠٬يڂ ر٬٠٬خ، كظَ ّظڂ ٿټپ ًحكي ڃنيڂ ڃخ حي

ًحكي ڃنيڂ اىل أڅ ٬َّٱ ٛخكزو ڃخ يف نٴٔو ڃن حؼبخؿخص. ًًٿٺ حٿظ٬َّٲ ال ري ٳْو ڃن ٣َّٶ، ًٻخڅ 

ڃ٬َٳخص  -ديټنيڂ أڅ ٬٠ٌّح ٯري حٿټالځ ڃ٬َٳخ ؾبخ يف حٿ٠ڄري0 ٻخؼبَٻخص حؾبوٌٜٛش رخأل٠٫خء حؾبوٌٜٛش

«ٺ، أًىل ڃن ٯريىخألٛنخٱ حؾبخىْخص، اال أهنڂ ًؿيًح ؿ٬پ حألٌٛحص ٣َّٸخ اىل ًٿ
(1). 

الجملت والُالم والؾالىت بُنهما، بحػ وامش مً  اظخؤزش مىضىؼ حؾٍشه0 حػبڄڀش ًحٿټالځ. 7.1

ال ن٬ؼَ ٫ڀَ كي ٫ڀڄِ ًحٟق ٿڀـڄڀش رخ٫ظزخٍىخ حػبِء حؾبٴْي ڃن حٿټالځ، »وان ٍىا ٍخاباث ألاصىلُين، 

«ًامنخ حٿٌُ لبيه ٫نيىڂ اڃخ ًٻَ ؾبټٌنخص حػبڄڀش حألٓخْٓش
. ٍما َى واضح ؽىذ أ ك اسحاو ابشاَُم (2)

: 476الشي،اصي، )ث ٳؤٷپ ٻالځ ڃٴْي ڃخ طَٻذ ڃن حغب  أً حٓڂ ًٳ٬پ ٻٸٌٿٺ0 ُّي ٷخثڂ، »ٌ( الزي ًيْى

٫ًڄَ أهٌٹ، ًمبٌ ًٿٺ ًٷخځ ُّي، ًؿڀْ ٫ڄًَ ًمبٌ ًٿٺ. ًڃخ طَٻذ ڃن كَٳ  ٻٸٌٿٺ0 ڃن ٫ن، ًٷي 

، أً ڃن كَٱ ًٳ٬پ ٻٸٌٿٺ0 ٷي ٷخځ، أً ڃن ٳ٬ڀ  ٫ن، أً ڃن كَٱ ًحٓڂ ٻٸٌٿٺ0 ڃن ُّي، ًاىل ٫ڄًَ

ٻٸٌٿٺ0 ٷخځ/ ّٸٌځ، أً ٷخځ ّٸ٬ي، ٳبنو ٯري ڃٴْي. ٳبڅ ٷْپ0 ٷي ٍأّنخ حؼبَٱ ڃ٪ حالٓڂ ّٴْيحڅ ًىٌ ٷٌؿبڂ0 ّخ 

ُّي، ٷْپ0 ىخ ىنخ مل طظ٬ڀٶ حٿٴخثيس دبـَىىخ ًامنخ طٸيٍص رٴ٬پ ڃٸيٍ ڃ٠ڄَ يف حٿنيحء، ًىٌ أڅ طٸيَّه0 أى٫ٌ 

«٫ڄٌح؛ ًٻخنض ٳخثيس يف حٿٴخثيس يف حؼبٸْٸش رٴ٬پ ًحٓڂ ًٻخڅ حؼبَٱ ىحال ٫ڀَ حٿٴ٬پ حؾبَحى ُّيح، ًأنخىُ
(3) ،

يْى امام الحشمين:  «ًحؾبٴْي طبڀش ڃ٬ٸٌىس ڃن ڃزظيأ، ًهرب، أً ٳ٬پ ًٳخ٫پ»ٍو
(4). 

َان ألاصىلُىن جمُؾهم ًخنيىن ؽلى أن الجملت هي وحذة اإلاؾنى أظاظا ولِعذ  مبرا 

ًشون أن الجملت اإلاِىهت مً اإلاعىذ واإلاعىذ الُه هي الصىسة الصقشي للُالم  الِلمت اإلانشدة؛ ار

حٿټالځ ىٌ حؾبٴْي، ًحؾبٴْي »اإلانُذ الزي ًيؿ به النهم وؤلامهام ٍما ًيْى امام الحشمين أبى اإلاؾالي: 

                                                 

 .  861، ص1( الرازي، احملصول يف علم أصول الفقو، ج1)

 .51( موسى بن مصطفى العبيدان، داللة تراكيب اجلمل، ص2)

 .168، ص1رح اللمع، ج( الشًنازي، ش3)

 .178-177، ص1( إمام احلرمٌن، الربىان يف ًاصول الفقو، ج4)



«طبڀش ڃ٬ٸٌىس ڃن ڃزظيأ ًهرب أً ٳ٬پ ًٳخ٫پ
في  ، مبنهم اخخلنىا في جحذًذ ؽالى ها بالُالم، شؤنهم(1)

«حػبڄڀش ڃخ ًٟ٪ إلٳخىس نٔزش، ًّٔڄَ ٻالڃخ»رلّ شؤن الىحاة؛ مابً الحاجب ٌؾخب، 
(2). 

وهجذ أن َزا اإلاىضىؼ هنعه ىذ شِل ىرُت خالمُت بين ألاصىلُين؛ ممنهم مً ؽذَّ 

حٿټالځ ىٌ حؾبٴْي، حؾبٴْي »الجملت والُالم مب،ادمين، ٍما هي الحاْ باليعبت الى امام الحشمين؛ مد

«ٌىس ڃن ڃزظيأ ًهرب أً ٳ٬پ ًٳخ٫پطبڀش ڃ٬ٸ
شي القضالي أن النهم ال ًحصل بالِلمت اإلانشدة، بل  .(3) ٍو

 : بت، ًيْى ځ طبڀش ڃَٻزش ڃن ڃزظيأ ٌحؼبَٱ ال ّٴيڂ ًٻٌح حالٓڂ، ًحٿټالځ حؾبٴي»ًحصل بالجملت اإلاٍش

«ًهرب... أً ٳ٬پ ًٳخ٫پ... أً ١َٗ ًؿِحء
(4). 

حٿټالځ ىٌ »هـ( 620ن قدامة املقدسي: )تابومنهم مً ًشم  الب،ادل؛ مالُالم ؽىذ 

«حألٌٛحص حؾبٔڄ٫ٌش ًحؼبًَٱ حؾبئٿٴش
(5)... 

وجذًش باإلشاسة أن عؾ  ألاصىلُين ىذ ىعمىا الُالم الى منُذ وفي، منُذ، والُالم 

اّٜخٽ ر٬ٞ حؾب٬خنِ رز٬ٞ ًط٬ڀٶ ر٠٬يخ رز٬ٞ اڃخ أڅ ّټٌڅ حغبخ ڃ٪ حٓڂ ًاڃخ أڅ ّټٌڅ حغبخ »اإلانُذ َى: 

ًٿْْ حٿٴ٬پ ّڀظجڂ ڃ٪ حؼبَٱ رٴخثيس ًال رو ًرخالٓڂ، ألڅ حؼبَٱ امنخ ّنزت ٫ن ٻْٴْش اّٜخٽ ٳخثيس  ڃ٪ ٳ٬پ...

«رٴخثيس مبٌ حٿٌحً حؾبٴْيس ٿالٗرتحٹ
«ًأڃخ حٿټالځ ٳيٌ حػبڄڀش حؾبٴْيس»الّشاصي  (6)

(7). 

 

                                                 

 .178-177، ص1( ادلرجع نفسو، ج1)

 .17( ابن احلاجب، منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، ص2)

 . 178-177، ص1( إمام احلرمٌن، الربىان يف أصول الفقو، ج3)

 .79ات األصول، ص( الغزايل، ادلنخول يف تعليق4)

 .9( موفق الدين ادلقدسي، روضة الناظر وجنة ادلناظر يف أصول الفقو، ص5)

 .15، ص1( أبو احلسٌن زلمد بن علي البصري، ادلعتمد يف أصول الفقو، ج6)

 . 15، ص1( الرازي، احملصول يف أصول الفقو، ج7)



 
 

 

 الفصل الثالث:

 األبعاد التداولية يف ٌظرية   

 "املكاصد عٍد الشاطيب" 

 
 
 
 
 
 
 



 م انثبنث:  انفص
 (1)األبعبد انتداونية يف نظرية "املقبصد عند انشبطبي"

 متهيد:
أَمُت  الؾشبُت وؽباسانها ومنشدانها ؽلماا أصْى النيه ؤلاظالمك اظخيشاا ألاظالُب أولى

ىن سٍ اظخمذوا مً َزا الاظخيشاا، ومما ىشّ ىذ ، و ٍبي،ة ىىاؽذ وضىابط، ًخىصل  ،أًرا اللقٍى

العلُم في الُخاب والعىت، ومهم ألاحِام منهما مهما صحُحا ًطابً ما ًنهمه بمشاؽانها الى الىغش 

جااث الىصىص بلقخه. وىشسوا أن مً ششوط اإلاج هذ أن ًِىن ؽاإلاا باللقت  الؾش ك الزي

ا وىىاهُنها، ملما اإلااما  بؤظالُب الؾشب في الُالم لُخىصل الى  جُذاوأحىالها، محُطا بؤظشاَس

زا ال ًخم بلىفه ،الىصىص، والى سمؿ ما ىذ ًغهش بُنها مً حؾاسض اًراح ما مُه خناا مً اال  َو

لزلّ ؽمذ ألاصىلُىن الى دساظت و  .(2)آلالت بخؾلم اللقت والىحى والبالفت وظاتش ما ٌعمى عؾلىم

م والعىّ  ت الظخخالص ألاحِام الششؽُت منههصىص اليشآن الٍُش اظدىادا الى هىؽين مً  ،امت الىبٍى

ة ٿٌّٰش طظٜپ رٌؿٌه ىالٿش حؽب٤خد، ًڃزخىة ڃٸخڃْش/ طيحًٿْش طظٜپ رؤٯَحٝ حٿ٘خ٩ٍ ًدبٸخٛي ڃزخىاإلابادة: 

 .(3)حٿ٬َّ٘ش

ض معؾاها في َزا النصل ؽلى الشبط بين دت الشالبم ؽىذ  ” حؾبٸخٛي ن٨َّش“ وظُبٍ، أٳ٬تخٽ  “وهغٍش

 .”حٿٸٜيّش“ مبذأ وؾنم بزلّو  ؛مً خالْ أحذ مبادئها ألاظاط” حٿټالځ

 

                                                 

 ( من ادلراجع اليت وجهتنا يف ىذا ادلبحث:1)
 تداولية عند العلماء العرب.مسعود صحراوي، ال -
 األفعال الكالمية عند األصوليين: دراسة في ضوء اللسانيات التداولية.مسعود صحراوي،  -
 أمحد كروم، مقاصد اللغة وأثرىا يف فهم اخلطاب الشرعي. -
 مبدأ القصدية والطابع التداولي لخطاب الشاطبي األصولي: نحو تأويل كلي. عبد الغين بارة، -

 .5الوىاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين، ص ( عبد2)

 .413( خالد ميالد، اإلنشاء يف العربية بٌن الرتكيب والداللة: دراسة ضلوية تداولية، ص3)



 
 

 َل:املبحث األ

بني "القصدية"  التداولية 
و"نظرية املقاصد" عند 

 الشاطيب
 
 
 
 
 



 املبحث األول:
 بني "انقصدية"  انتداونية و"نظرية املقبصد" عند انشبطبي

ممثلت  ،ىبل أن وؾشض عؾ  وجٍى الشبه بين اإلاؾشمت الخذاولُت واإلاؾشمت اإلاياصذًت 

ت اإلاياصذ ؽىذ الشالبم، ًحعً بىا أن هيه أوال  ؽلى عؾ  الخحذًذاث الام هشاَا بىغٍش

ت.   ضشوٍس

 ط٣ٌجش0 .0

 # ٳ٬پ ٻالڃIntentionality0ِ” $حٿٸٜيّش“.0.0

باَخمام ًحغ  ” حألٳ٬خٽ حٿټالڃْش“منهىم أششها في النصل الخمهُذي مً بحثىا َزا الى أن 

َا ً ألاْو مً أس ت؛ ار َى الٍش شِل جضاا أظاظا مً بىِخه الىغٍش ن مخميز في الاججاٍ الخذاولي، َو

َزا اإلاىهر والذؽامت الُب،ي له. وؽلُه مبن البحر في َزا اإلانهىم َى بحر في مرقت اَخمام 

  .أظعها أَمالخذاولُت وأظاط مً 

ِاد ًيؿ اجماؼ الباحثين ؽلى أن جطبًُ َزا اإلانهىم ؽلى عؾ  اللقاث القشبُت ىذ  ٍو

مؾالجت الىي  الىاىؿ  ا في وصنها وفي سصذ خصاتصها الخذاولُت، بنؾل اظدثماٍس فيحيً هجاًح 

ت وظذ الخلل الىاجم ؽنها في الذساظاث البيٍُى
(1). 

ؽشضىا جلّ اليىي اإلاخرمىت في  الزًًمً الؾلماا  ؽذداولزلّ مً الطبُعي أن هجذ 

ذَا اإلاخِلم مً حاْ مؾيَّ  قشض جحذًذ ما ًيخرُهعاليْى  ن، و قشض ضبط الذاللت الام ًٍش

 .(2)اٍالمه وجحذًذ القاًت الام خهذل الاه

سّجل أوظخين مىىنا ضذ اججاٍ اإلاىطً الىضعي  ”ن٨َّش حألٳ٬خٽ حٿټالڃْش“ اهطالىا مًو 

زا ما حزا به ) الى  ((Austinأوظخين )الزي هغش الى مؾنى الجملت مجشدة مً ظُاو خطابها، َو

ت ؛ أي الشبط بين الب،اٍُب الالبخُ ٳڀٔٴش ىالٿْش صبظڂ رخؾب٠خڃ  ًحؾبٸخٛي حٿظٌحٛڀْشفي الخؾمً  لقٍى

                                                 

  .181، ص”األفعال الكالمية عند األصوليين، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية“ ( مسعود صحراوي،1)

 . 188( ادلرجع نفسو، ص2)



، في الاس مناَُمم معخىل لألعؾاد الخذاولُت ًڃَح٫خس ٯَٝ حؾبظټڀڂ ًحؾبٸٜي حٿ٬خځ ڃن حؽب٤خد

ت  . (1)للغاَشة اللقٍى

دددداث الخذاولُدددددت  ”ن٨َّتتتتتش أٳ٬تتتتتخٽ حٿټتتتتتالځ“ومددددً َددددزا اإلاىطلدددددً شددددِلذ  ددددت لبددددداقي الىغٍش ٍض هددددىاة مٍش

 .  ٸخٛي حٿټالځحؼبيع حٿڀٌُٰ كيػخ البخُّخ ڃئػَح ٿو ٫الٷش دبالنشؽُت؛ بحُر جؾلذ مً 

ت اإلاىظىؽت حؾّشلو  ُّ ت ظخاهنىسد لجامؾت النلعن ًّ ّْٛش طڀٺ»ها: بؤنّ  اليصذ  ڃن ٿټؼري حؽبخ

 طظ٬ّڀٶ أً كٌؿبخ طيًٍ أً حٿ٬خمل، يف حألكٌحٽ ًٓري حألْٗخء اىل ٣َّٸيخ ٫ن طظـو حّٿيت حٿ٬ٸڀّْش ًحؼبٌحىع حؼبخالص

 . (2)«ذبخ

ت،لا الؾباساث جحلُل وفي إلاخِلما مٍال  مهم في حٿٸٜيّش منهىم نيأوظخ أدخل وىذ قىٍّ
ّ
ى ل  َو

ين (Husserlَىظْش ) النُلعىل مً أخزٍ مبذأ ُّ ت الؾباساث جحلُل في واظدثمٍش والغاَشاج قىٍّ
ّ
 .الل

ى
ّ
خجل  .اإلانهىم َزا ٍو

طڀٺ حٿٔڄش ٿڀلخالص حٿ٬ٸڀْش حٿتيت طظٌؿتو أً طظ٬ڀتٶ دبٌٟت٫ٌخص ًكتخالص      واليصذًت ؽىذ ظيْ، هي 

طڀتتٺ حؼبتتخالص حٿتتيت شبڀتتٺ ڃ٠تتڄٌنخ ٷٜتتيّخ ّتتيٽ ٫ڀتتَ ٗتتِء أً   »0 لّ ٌؾشمهددا بؤنهدداولددز ،ٳ٬ڀْتتش هتتخٍؽ ًحصبتتخ

 ٌ ، ًطتؤطِ ىتٌه حؼبتخالص يف ٗتټپ ٓتْټٌٿٌؿِ ڃ٬ت ... ًٷٜتيّش حٿ٬ٸتپ ىتِ حألٓتخّ حٿ٬ڄْتٶ حٿتٌُ             ٩ڃٌٟت

ط٘ظٶ ڃنو حٿٌٍٜ حألهٍَ ڃن حٿٸٜيّش ڃؼپ ٷٜيّش حٿڀٰتش أً حٿٜتٌٍ أً حٿَڃتٌُ ًٯريىتخ، ًطٔتڄَ ىتٌه حٿٜتٌٍ        

 .(3)«٘ظٸشرخٿٸٜيّش حؾب

: أهددددىي مؾددددل شددد ما مددددا ىبددددل اليُدددام بدددده، وهددددي ىددداوجدددشجبط اليصددددذًت باليصدددذ والىُددددت مثددددل ىىل

ىنتتتتخٹ ن٫ٌتتتتخڅ ڃتتتتن حٿٸٜتتتتيّش »وبحعدددب ظدددديْ،  .ؽملُدددت ادساٍُددددت حعدددبً النؾددددل مخىّجدددده الؾيدددل هحددددٍى

                                                 

 . 185( ادلرجع نفسو، ص1)

  (2)  John R. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge 

University Press, 1983, p3. 

 .119صالح إمساعيل، نظرية جون سًنل يف القصدية، ص(3) 



ش ڃتن  حألٛڀْش، حٿيحهڀْش ًحؾبٔظڄيس... ًحٿظڄِْْ ر  حٿٸٜيّظ  حٿيحهڀْش/حألٛڀْش ًحؾبٔظڄّيس ىٌ كخٿش هخٛ

شبِْْ أٻؼَ ؿٌىَّش رټؼري ڃن غبخص حٿ٬خمل حٿيت ىِ حٿٔڄخص حؾبٔظٸّڀش ٫ن حؾبالك٦ ڃؼپ حٿٸٌس ًحٿټظڀتش ًحػبخًرْتش   

 .  (1)«حإللبڀِّْشًحٿٔڄخص حٿيت ط٬ظڄي ٫ڀَ حؾبالك٦ ڃؼپ ًؿٌى ٓټ ، أً ٻَِٓ، أً طبڀش يف حٿڀٰش 

 ٫ني حٿ٘خ٣يب0 ” ن٨َّش حؾبٸخٛي“. 1.0

ددددددت اإلاياىبددددددل أن وؾدددددددشض   أن هخىىدددددده ؽلدددددددى عؾددددددد   أوال  صدددددددذ ؽىددددددذ الشدددددددالبم ًجددددددذس بىددددددداهغٍش

الؾش ددك عشددِل ؽددام، وفددي العددُاو ألاصددىلي عشددِل  العددُاوالخحذًددذاث اإلاخذاولددت إلاددادة )و. ص. د( فددي 

  خاص. 
  تمشخي ، والِلمتذاإلاياصذ، جمؿ ميِص م

َ
، وأصدل مدادة )و.  ذًيِص  َذ صَ مً النؾل ى

ً
ىصدذا

٫ڀتتَ ح٫ظتتيحٽ  مبتتٌ حٿ٘تتِء، حال٫ظتتِحځ، ًحٿظٌؿتتو، ًحٿنتتيٌٝهددا؛ ص. د( ومىاىؾهدا فددي ٍددالم الؾددشب ٍثيدد،ة ومن

 ٍ ىدذ ًخد  فدي عؾد  اإلاىاضدؿ بيصدذ الاظدخيامت  ، َدزا أصدله فدي الحيُيدت، وان َدانٻخڅ ًٿٺ أً ؿتٌ

٫ًَََڀتَ  ِحٿٸٜي0 حٓظٸخڃش حٿ٤َّٶ، ٷٜي ٷٜيح ٳيٌ ٷخٛي، ًٷٌٿتو ط٬تخىل0   »دون اإلاُل، ًيْى ابدً مىغدىس: 

ْٜتتتي حٿٔتتتزْپ دددً اإلاعدددخيُم والدددذؽاا الُددده بدددالح ر #6حّٓتتتش حٿنلتتتپ $ 0حِ‟ َٷ ؛ أي ؽلدددى ا جبُدددين الطٍش

ُٰتتٌح  “والبدد،اَين الىاضددحت، وفددي الحددذًر  ْٜتتَي َطْزڀ ْٜتتَي حٿَٸ ٫ڀتتْټڂ رخٿٸٜتتي ڃتتن حألڃتتٌٍ يف حٿٸتتٌٽ     “؛ أي ”حٿَٸ

شاد به(2)«ًحٿٴ٬پ طلً اليصذ ٍو دً، الاؽخمداد  . ٍو مؾان مخخلندت، ومنهدا: اجُدان الصد ما، اظدخيامت الطٍش

 
َ
َان م، الؾذْ،وألا  .(3)الُعش في أي وجه 

 اإلايصذ لنػ مشبٌ، بين مؾان زالزت جخميز مً خالْ النشوو آلاجُت: و  

                                                 

 .131ترمجة سعيد الغامني، ص ،( ج. سًنل، العقل واللغة واجملتمع: الفلسفة يف العامل الواقعي1)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ق. ص. د(. (2) 
، لسان العرب البن منظور، مادة 45، ص9يرجع إىل باب )قصد( يف تاج العروس من جواىر القاموس للزبيدي، ج (3) 

 )ق. ص. د(.



عخؾَمل النؾل:  ٌُ َان اللقى َى الخلى ”ًلقى” “لقا“بمؾنى ضذ النؾل: ” ٷٜي“أ د  ً الناتذة أو م؛ إلاا 

و ؽيذ الذاللت؛ صشل الذاللت، مبن اإلايصذ ًِىن ؽلى الؾُغ مً رلّ، َى حصْى الناتذة أ

شاد به مذلْى الُالم” حؾبٸٌٜى رخٿټالځ“، مُياْ: ”حؾبٸٌٜى“واخخ  اإلايصذ بهزا اإلاؾنى باظم   .ٍو

عخؾَمل النؾل:  ٌُ  بمؾنى ضذ النؾل: ” ٷٜي“ب د 
ً
َان العهى َى ميذ ”ٌعهى” “ظها“أًرا ؛ إلاا 

خىجه والخشوج الخىجه أو الىىىؼ في اليعُان، مبن اإلايصذ ًِىن ؽلى خالل رلّ، َى حصْى ال

 ”.اليصذ“مً اليعُان؛ واخخ  اإلايصذ بهزا اإلاؾنى باظم 

عخؾَمل النؾل:  ٌُ َان اللهى َى الخلى ؽً ”ّڀيٌ” “لها“ٍزلّ بمؾنًى َى ضذ النؾل: ” ٷٜي“ج د  ، إلاا 

القشض ال حُي وميذ الباؽر اإلاششوؼ، مبن اإلايصذ ًِىن ؽلى الؾُغ مً رلّ، َى حصْى 

 .(1)”حؼبټڄش“اإلاششوؼ؛ واخخ  اإلايصذ بهزا اإلاؾنى باظم  القشض ال حُي وىُام الباؽر

ددد وىدددذ أمدددا اإلايصدددذ َدددى القاًدددت والهدددذل مدددً الحُدددم، ار ز النيهددداا بدددين اإلايصدددذ والىظدددُلت؛ ميَّ

دً مالىظُلت  دً مدً بلدـى ا دم الطٍش
ّ
ًٍدبتخ ٫ترب ٫تن حٿٌٓتخثپ     »ًيدْى اليشافدي:  ،لهدذل والقاًدتالدزي ًمُ

حٿڀٴتت٦ حؾب٘تتيٌٍ يف ڃتتٌىزنخ، ًٿتتٌٿٺ ّٸٌٿتتٌڅ ٓتتي حٿتتٌٍحث٪، ًڃ٬نتتخه  رخٿتتٌٍحث٪، ًىتتٌ حٛتت٤الف أٛتتلخرنخ، ًىتتٌح

كٔڂ ڃخىس ًٓخثپ حٿٴٔخى ىٳ٬خ ؿبخ، ٳڄظَ ٻخڅ حٿٴ٬پ حٿٔخمل ٫ن حؾبٴٔيس ًْٓڀش ٿڀڄٴٔيس ڃن٪ ڃخٿتٺ ڃتن ًٿتٺ    

 .(2)«يف ٻؼري ڃن حٿٌٍٜ

، مهى ٝٳيٌ ڃ٬ْخٍ َّر٢ حٿټالځ رٴخ٫ڀو، ًحييى حؾب٬نَ حؾبَحى ًحٿَٰأما اليصذ في جاهب اللقت، و 

ين. ماليصذ ًنُذ اليْى والنؾل اإلاخصل” حٿٴخثيس“ًياسب مصط ح  ت يؽىذ الىحٍى ن باإلاؾاوك اللقٍى

الام اظخؾان بها الؾلماا في مهم داللت الخطاب؛  ن اللقت في اإلاخؾاسل هي ؽباسة اإلاخِلم ؽً 

 ٍما ؽشمها ابً خلذون.  ميصىدٍ

 ولليصذ اللقىي ششوط منها:

                                                 

 .98طو عبد الرمحن، جتديد ادلنهج يف تقومي الرتاث، ص(1) 
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خمحىس َزا الششط حْى ؤلاسادة والاؽخياد؛ ار ان ؤلاوعان ال  ؾبظټڀڂ0حٿ١َ٘ حؾبظ٬ڀٶ رخ -أ   ٍو

ت مجخمؾت  ٍش ه الخصٍى ت ومذاٍس ل لاىاجه الىنعُت وىذساجه النٍُش ًىجض الحذر الُالمك اال َو

 .(1)مخآصسة عقُت بلـى الُالم جمامه ومً زم ميصذٍ

أن اليصذ ششط أظاط  مىطلً: مُىغش الُه مً حٿ١َ٘ حؾبظ٬ڀٶ رخؾبظټڀڂ ًحؾبوخ٣ذ ڃ٬خ -ب 

 ، ولخحيًُ رلّ ال بذ مً ألامىس آلاجُت:(2)لِل أهىاؼ الخىاصل

يت مؾُىت ؛أن ًخىجه اإلاخِلم الى اإلاخالب بُالمه -أ  .أي أن ًيصذ اإلاخِلم اباـل الخطاب بطٍش

َان ىاصذا رلّ الُالم، ولم ًصذس ؽىه  -ب أن ًخمًُ اإلاخالب مً مهم ميصىد اإلاخِلم، وأهه 

 أو فل
ً
يت ىصذًت. ظهىا خم َزا ؤلاباـل بطٍش  طا أو حقلُطا؛ بحُر ًخنً ما جم ابالفه، ٍو

العالمت وجحشي معخىي اإلاخالب النُشي والاجخماعي والثيافي، ومما ًجب الاَخمام به  

ت ى النهم وؤلامهام بين اإلاخِلم واإلاخالبحاى ًخحيً  ،اللقٍى حؾبٔظٌٍ حألًٽ ٿڀظٌٛپ اىل حٿيالٿش، »؛ َو

أً ٛٴش  حٿِ٘ءّظ٤ڀذ ىٍؿش ٻزريس ڃن  حٿظ٬ّڀڂ؛ كْغ اڅ حٿيالٿش ٿْٔض ڃ٤٬َ ڃن ڃ٤٬ْخص ًىٌح حؾبٔظٌٍ 

«ڃن ٛٴخطو، ًٿټنيخ طٔني اٿْو رٴ٬پ حال٤ٛالف ًحؾبٌح٬ٟش
(3). 

ٳٸتي  » ؛ خطدابالخىاصدلُت لفدشاض ألا  جحيُدً فدي أظاظدُت ضدشوسة ، ارن،باإلاياصدذ مدالؾلم

 ”حؽبترب “ّټٌڅ/  أاّل ّٸظ٠ِ ڃٌىًزخ ًىذ ًڃن ًٍَٟس، ٫ڀٌڂ ًٍحصبڂفبخ يف حٿّنخّ دبٸخٛي حٿ٬ڀڂ أّڅ ٫ڀَ حٿ٬ٸالء أطب٪

َ  ىالٿظتو  أؿتپ  ڃن ٿڀٴ٦ ًًٛٴخ ّټٌڅ ًٿټن حؾبظټّڀڂ، نٴْ يف ڃ٬نَ  حنظٴتخء  أً ٳْتو،  أً حٿ٘تِء  حؾب٬نتَ ڃتن   ًؿتٌى  ٫ڀت

ّٔتخڃ٪  ا٫الُڃٺ فبخٿَش ال ىِ حٿِ٘ء ٫ڀَ [ حٿيالٿش...] ٫نو ًؿٌىه ْ   حٿ  ڃتيٿٌالً  ورت  ط٬ڀتڂ  ال أنتض  ڃتخ  رتيٿْپ  اّّتخه، ًٿتْ

ّٔتخڃ٪  ٿ٬ْتَٱ  ر٠ً٬تخ  ّټڀُڂ ر٠٬يڂ اّنڄخ حٿّنخّ أّڅ حؾب٬ٸٌٽ رزيحثِو ٬َُّڀڂ ًٻخڅ ٻٌٿٺ، ٻخڅ ٫ڀْو. ًاًح ٯتَٝ حؾبتظټڀڂ    حٿ

                                                 

 .139( عبد السالم ادلسدي، التفكًن اللساين يف احلضارة العربية، ص1)
 .176( حسن سعيد حبًني، اجتاىات لغوية معاصرة،  ص2)
 .14( سيزا قاسم، القارئ والنص، العالمة والداللة، ص3)



ًڃٸٌٜىه، ٳْنزٰتِ أڅ ّن٨تَ اىل ڃٸٜتٌى حؾبوترب ڃتن هتربس ڃتخ ىتٌ؟ أ ىتٌ أڅ ٬ّڀتڂ حٿٔتخڃ٪ حؾبوترب رتو ًحؾبوترب               

ََ حؾب٬نَ اػزخص ٬ُّڀَڄو أڅ أځ ٫نو،   بغاَش اللنػ. . مالؾب،ة بيصذ اإلاخِلم ال (1)«ٿڀڄورب ٫نو رو حؾبوَز

ؾت، واإلاياصذ الششؽُت،  أما في البِئت ألاصىلُت مىجذ مياصذ الشاسؼ، ومياصذ الشَش

َلها ؽباساث حعخؾمل بمؾنى واحذ
٫ڀَ أمهْش حالٿظِحځ دب٬يٌى حٿ٬َد يف طڀٸِ شّذد ألاصىلُىن ؛ ميذ (2)

ٿًِځ ضشوسة . ٍما أٍذ اإلانعشون وألاصىلُىن والنيهاا (3)و أً رْخهنخحؽب٤خد حٿيّين ًحٿٌٷٌٱ ٫ڀَ ڃ٬خنْ

ٳيڂ حؽب٤خد حٿ٫َِ٘ يف ٌٟء ڃ٬يٌى حٿ٬َد يف ٿٔخهنخ أّخځ حٿظَّ٘٪، ر٬ْيًح ٫ن حٿظؤًّالص حٿيت ّؤرخىخ ًٿٺ 

  .(4)ليٌحؾب٬يٌى يف ـبخٽ حٿظيحًٽ حألٛ

أحادًثهم  حؾبظټڀڄ  يفـبٍَ حٿ٬َٱ ًحٿ٬خىس، دبٸخٛي في  ًخصل ما أشاس الُه ألاصىلُىن 

ظاط ألا ذخل اإلا ٌؾذمؾشمت ؽاداث الؾشب في أىىالها ومجاسي ؽادانها . موؽالى ها بذاللت الخطاب

 ؽىذ الشالبم؟” ن٨َّش حؾبٸخٛي”مما ؽالىت ما أظلنىاٍ بد لنهم اإلايصىد مً الى  الذًنم.

٬ڀتو ح٫ظترب   ٫ڀَ ا٤٫تخء كتي ًط٬َّتٲ ٿڀڄٸخٛتي حٿ٘ت٫َْش. ًٿ     »لم ًحشص أبى اسدحاو الشدالبم 

ًٿ٬تپ ڃتخ   ”. حؾبٌحٳٸتخص “حألڃَ ًحٟلخ، ًِّىحى ًٌٟكخ دبخ ال ڃِّي ٫ڀْو رٸَحءس ٻظخرو حؾبوٜٚ ٿڀڄٸخٛتي ڃتن   

ُىيه يف ط٬َّٲ حؾبٸخٛي ٻٌنو ٻظزتو ٿڀ٬ڀڄتخء، رتپ ٿڀَحٓتو  يف ٫ڀتٌځ حٿ٘ت٬َّش. ًٷتي نزتو ٫ڀتَ ًٿتٺ ٛتَحكش            

ٴْي أً ڃٔتظٴْي، كظتَ ّټتٌڅ ٍّخنتخ ڃتن ٫ڀتڂ       ًال ّٔڄق ٿڀنخ٧َ يف ىٌح حٿټظخد أڅ ّن٨َ ٳْو ن٨َ ڃ ...“رٸٌٿو0 

   .(5)«”حٿ٬َّ٘ش أٌٛؿبخ ًٳ٫ًَيخ، ڃنٸٌؿبخ ًڃ٬ٸٌؿبخ، ٯري قبڀي اىل حٿظٸڀْي ًحٿظ٬ٜذ ٿڀڄٌىذ
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نا للمياصذ ٌعخىؽب أىعامها،  َا ؽلى َزا وضؿ محمذ الطاَش بً ؽاشىس حؾٍش واظخذسا

 : ٩ يف طبْ٪ أكٌحٽ ٿظَّ٘٪ أً ڃ٨٬ڄيخ، ڃٸخٛي حٿظَّ٘٪ حٿ٬خڃش ىِ حؾب٬خنِ ًحؼبټڂ حؾبڀل٧ٌش ٿڀ٘خٍ»ًيْى

حبْغ ال سبظٚ ڃالك٨ظيخ رخٿټٌڅ يف ن٩ٌ هخٙ ڃن أكټخځ حٿ٬َّ٘ش، ٳْيهپ يف ىٌح أًٛخٱ حٿ٬َّ٘ش، 

ًٯخّظيخ حٿ٬خڃش ًحؾب٬خنِ حٿيت ال خيڀٌ حٿظَّ٘٪ ڃن ڃالك٨ظيخ، ًّيهپ يف ىٌح أ٠ّخ ڃ٬خڅ ڃن حؼبټڂ ٿْٔض 

«٧ش يف أنٌح٩ ٻؼريس ڃنيخڃڀل٧ٌش يف ٓخثَ أنٌح٩ حألكټخځ، ًٿټنيخ ڃڀلٌ
(1). 

ه للمصط ح الى أهه معخؾمل وساتم  وىذ ًشجؿ ظبب ؽذم اَخمام الشالبم ببؽطاا حؾٍش

 .(2)ىبله بيشون

م الشالبم اإلاياصذ الى ىعمين ستِعين:  ىعَّ

1- َّ  ڄو اىل أٷٔخځ،ٷٜي حٿ٘خ٩ٍ، ًٷ

ٳًٸخ ٿٸٜي حٿ٘خ٩ٍ، ًاال ٻخڅ و0 أڅ ٷٜي حؾبټڀَّٲ يف حٿ٬ڄپ جيذ أڅ ّټٌڅ ڃٌحظٷٜي حؾبټڀٲ، ًهالٛ -2 

 رخ٣اًل، ًىٌح حٿٸٔڂ مل ّٸٔڄو اىل أٷٔخځ؛ ًامنخ حَبَؼو يف ڃٔخثپ.

 وأىعام ىصذ الشاسؼ ؽىذ الشالبم: أس ؾت، وهي:  

 ،ٷٜي حٿ٘خ٩ٍ يف ًٟ٪ حٿ٬َّ٘ش حرظيحًء ؾبَح٫خس ڃٜخحل حٿ٬زخى يف حٿيحٍّن 

 ،ٷٜي حٿ٘خ٩ٍ يف ًٟ٪ حٿ٬َّ٘ش ٿإلٳيخځ 

 ٬َّ٘ش ٿڀظټڀْٲ دبٸظ٠خىخ،ٷٜي حٿ٘خ٩ٍ يف ًٟ٪ حٿ 

 .#ٷٜي حٿ٘خ٩ٍ يف ًٟ٪ حٿ٬َّ٘ش ٿيهٌٽ حؾبټڀٲ زبظيخ $أ0ُ الڃظؼخؿبخ 
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ى لهم مهم  نين؛ َك ًدعنَّ
َّ
ان الشاسؼ ىصذ في أحِامه الششؽُت أن جِىن منهىمت للمِل

ً ازىين: مىا بؤمٍش
َّ
زا النهم ال ًِىن اال ارا ظل  اإلايصىد مً الخِلُه، َو

 ؾبزخٍٻش ؿخءص رڀٔخڅ ٫َرِ،حألًٽ0 اڅ ىٌه حٿ٬َّ٘ش ح

     حٿؼخن0ِ اڅ ىٌه حألڃش حؾبزخٍٻش أڃَّْش.

ضون ؽلى  َاهىا ًٍش حؾبٔخثپ حٿڀٌُّّٰش ًڃزخكغ حألٿٴخ٥ ًحؾب٬خنِ ما صىلُىن العابيىن للشالبم 

، ولُُمل الشطش الثاوك مً حٓظـالء ڃٸخٛي حٿ٬َّ٘ش حإلٓالڃْش، لًُ الشالبم اسجي  بها الى ًحٿ٬ڀپ

 ْ ؾُت، الن ؽلم أصى ، ٍما وضؿ مىهًجا رؤَٓحٍ حٿ٬َّ٘ش ًڃٸخٛيىخاَخم يه، وهي اإلاياصذ الدشَش

حٓظوالٙ حٿٸٌح٫ي ىٌ خالٓظٸَحء حؾبٸٌٜى رًالظخيشاا لشو مؾشمت اإلاياصذ، أو لشو الُشه ؽنها، 

ْ "، حؾبٌحٳٸخصفي جيذًمه لُخاب " ؽبذ ا دساص  ى رلّأشاس ال ٍما ڃن حألكټخځ حػبِثْش ًٷي ًٷٲ »: ًيى

ڃنٌ حٿٸَڅ حؽبخڃْ ٫ني كيًى ڃخ طټَّڅ ڃنو يف ڃزخكغ حٿ٤َ٘ حألًٽ، ًڃخ ربيَّى ڃن حٿټظذ ر٬ي ًٿٺ  حٿٴن

ٌَ ر  طڀوْٚ ًىټٌح رٸِ ٫ڀڂ حألٌٛٽ ٳخٷًيح ٷًٔڄخ ٨٫ًْڄخ، ىٌ . ًًٟ٪ ٿو يف ٷٌحٿذ قبظڀٴش ،ًَٗف ،ىحث

ٵ حٿ٘خ٣يب يف حٿٸَڅ حٿؼخڃن أرخ آلخ -ٓزلخنو ًط٬خىل-٤َٗ حٿ٬ڀڂ حٿزخكغ ٫ن أكي ٍٻَنْْو، كظَ ىَّْؤ ح‟ 

حؿبـَُ، ٿظيحٍٹ ىٌح حٿنٸٚ ًان٘خء ىٌه حٿ٬ڄخٍس حٿټربٍ يف ىٌح حٿٴَح٭ حؾبرتحڃِ حأل٣َحٱ يف نٌحكِ ىٌح 

ؾت حٿ٬ڀڂ حػبڀْپ عخناد مً رلّ أن اظخيباِط أحِام الشَش ىينًيىم ؽلى ؛ َو ٫ڀڂ  :أظاظُين َما ٍس

«٫ڀڂ أَٓحٍ حٿ٬َّ٘ش ًڃٸخٛيىخ، ًٿٔخڅ حٿ٬َد
(1) .  

 ؽذد مً آلالُاث الامؽىذ الشالبم مً خالْ ” حؾبٸخٛين٨َّش “ٍمًُ أن هيب،ب مً و 

 لّبيها في مىهر الاظخيشاا الزي اظخخل  مً خالله ألاصْى الؾامت لؾلم اإلاياصذ.

                                                 

 .6)من تقدمي عبد اهلل دراز(، ص 1(  الشاطيب، ادلوافقات، ج1)



رتتپ ال رتتي ڃتتن   ٬َٳتتش حٿٜتتْٰش أً حألٓتتڀٌد،   دباإلايصددىد الشددشعي مددً الددى  ال ًخحيددً ميددط ان 

، وىدذ ًِدىن اظدخخشاجه ڃن ڃٸخٛي ىٌه حٿْٰٜش أً ىٌح حألٓتڀٌد  ٔظٴخىسحؾب حألهٌ ر٬  حال٫ظزخٍ حؾب٠خڃ 

؛ 
ً
 أو عؾُددذا

ً
بددا خىظددلىٍش أىٿتتش ڃٸخٿْتتش  »فددي رلددّ با دلددت الضاتددذة ؽلددى اللنددػ، وهددي صددىنان: أحددذَما  ٍو

ڃټٌنتتش ڃتتن ٓتتْخٷخص حٿټتتالځ أً ڃتتن نٜتتٌٙ أهتتٍَ؛ ًحٓهتت0َ أىٿتتش ڃٸخڃْتتش ڃ٘تتظڄڀش ٫ڀتتَ أٓتتزخد حٿنتتًِٽ           

٫ََّش اىل ًٷتض ًًٍى         ًڃالرٔخص حٿٔنش ٧ًًَٱ  حؾبڄخٍٓش حٿ٬خڃش، ٫ًڀتَ ڃتخ طتٌحطَ ڃتن حٿٸتٌحن  ًحٿٸٌح٫تي حؾُب٘ت

 .(1)«حٿنٚ

ؾخبدددد،  خؾبٌحٟتتتت٬ش ال طټٴتتتتِ ٳميددددا لهددددزا الخصددددىس، وَو  .(2)”حؾبٔتتتتڀڄش“بمثابددددت اإلاياصددددذ  الشددددالبم َو

ٿتٌُ  ڄٸظ٠تَ حؼبتخٽ ىتٌ ح   ، ٳًكيىخ ٿظلٸٶ ىالٿش حٿټالځ، رپ الري ڃن ٍر٤يخ رخٿٸٜي ًٍرت٢ حٿٸٜتي رتخٿظټڀْٲ   

وهجددذ َددزا البدد،ابط حاضددشا ؽىددذ ألاصددىلُين فددي هغددشنهم الددى معددؤلت اإلاىاضددؾت  ،٬تتپ حٿ٬زتتخٍحص سبظڀتتٲ جي

واليصددددذ اهطالىددددا مددددً هغددددشنهم الددددى لعددددان الؾددددشب الددددزي وجددددذٍو ألناعددددا وؽبدددداساث دالددددت ؽلددددى مؾددددان 

ادمددت )مياصددذ( ولهددا جهخددان فددي الذاللددت: داللددت أصددلُت جيخ ددم الاهددا مياصددذ اإلاددخِلم، وداللددت جاعؾددت وخ

للذاللددت ألاصددلُت ًيخردداها اإلايددام أو الىىددذ أو الحدداْ، لُددً ال بددذ مددً مشاؽانهددا فددي النهددم مثددل مشاؽدداة 

ار ميخضد ى الحداْ َدى الدزي جؾدل َدزٍ الؾبداساث جخخلده. ولدزلّ ًيدْى الشدالبم:  ؛الذاللت ألاصلُت

أي جحدذ مدا ؛ (3)«ض حٿ٨تخىَ ٻپ ڃخ ٻخڅ ڃن حؾب٬خنِ حٿ٬َرْش حٿيت ال ّنزين ٳيڂ حٿٸَنڅ اال ٫ڀْيتخ ٳيتٌ ىحهتپ زبت    »

ًيخرُه اللعان الؾش ك. وارا حصل مهم رلّ َله ؽلى جشجِبده فدي اللعدان الؾش دك ميدذ حصدل عداَش 

 .(4)اليشآن

م خطابٌعخناد مما ظبً أن الشالبم ٌؾخب،   مً مئت ًبٌ، لم ا؛  ههجذاولُ االيشآن الٍُش

بين
َ
  اإلاخال

ّ
زا شملها، اال ؾت جحيًُسفبت في  َو ت، الّىاط الى أنها مىجهت في مياصذ الشَش

ّ
 َام

ذٍ الشالبم بيىله: وؽاّم هم خاّص هم زا ما ًٍئ  حٿ٬َد ط٬َٳو ڃخ ٫ڀَ ٷي حٗظڄڀض حٿ٬َّ٘ش ٳبّڅ»، َو
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ّٛش، حٿ٬ڀڄخء ًڃخ ٬َّٳو ٫خّڃش،  ٳيڄو اىل ٌّٛپ ؾبخ ٗخڃڀش ط٬خىل. ًًٿٺ حؾبظ٘خذبخص. ٳيِ حٿّڀو ااّل ٬ّڀڄو ال ًڃخ هخ

 ّڀْٶ دبخ حالهظٜخٙ حٿز٬ٞ. ٳؤّن ىًڅ اٿْو حٿز٬ٞ ّٜپ ًڃخ حإل٣الٵ، ٫ڀَ اٿْو ٌّٛپ ال ًڃخ حإل٣الٵ، ٫ڀَ

ّٛش؟ رخػبڄيٌٍ  أڃٌٍ اىل ٍحؿ٬ش ٳْو0 ألهنخ اّڃخ مبن ڃخ ٯري ٷزْپ حؾبظ٘خذبخص ٳبهنخ ڃن ّٸخٽ0 أّڃخ أڅ ٳخػبٌحد هخ

 ٳظظ٬خٍٝ ٫َْٗش ٷٌح٫ي اىل ٬شٍحؿ ًاّڃخ حٿظنِّو؛ نّش ًحٿيهٌٽ زبض حٿظٔڀْڂ ٯري رخًرخ ٿٴيڄيخ حٿ٘خ٩ٍ ّٴظق مل اؿبْش

ّٙ ًىٌح أكټخڃيخ، «مبن ٳْو ڃخ ىٌ ٫خځ ٫ڀَ ڃزين هخ
(1) . 

زا ٌؾنم  ؛”حٿٸٜي“ مبذأ َى اليشآوك الخطابمهم  ؽلُه الشالبم ًيُم الزي ن ألاظاطا َو

الاؽخباساث الام ًىطلً منها هي اؽخباساث جذاولُت با ظاط؛ ار هجذ حؾاليا واضحا بين مصط ح أن 

ت  ”حٿٸٜيّش“ زا ما ” حؾبٸخٛي“في الذسط الخذاولي ٍما حذدٍ أوظخين، وبين هغٍش ؽىذ الشالبم، َو

 ظىحاْو الىىىل ؽلى أَم ججلُاجه في اإلاىامياث.
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 املبحث الثانْ:

األبعاد التداولية يف نظرية 
 املقاصد عند الشاطيب

 
 
 
 
 
 
 



 املبحث انثبني:
  صد عند انشبطبينظرية املقباألبعبد انتداونية يف  

ؽىذ الشالبم و ؾ  اإلابادة الخذاولُت، مبرا  ن٨َّش حؾبٸخٛيَزا اإلاطلب َى محاولت للشبط بين 

ناث الام ظيىاَا آهنا للخذاولُت سجؾىا الى الخؾٍش
  مبهىا ،(1)

ُ
جمؿ ؽلى أن اَخمام الخذاولُاث هجذَا ج

زا ال لبخف حٿ٬ڄڀْش حٿظٌحٛڀْشًىصب ؽلى أمىس أظاظُت أَمها:  حٿٸٜي ًڃيحٍٹ ًِىن اال بمشاؽاة ، َو

حٿٴيڂ، ًحٓظل٠خٍ حٿْٔخٵ، ٧ًًَٱ حالٓظ٬ڄخٽ، ًڃَح٫خس حالٷظ٠خءحص حٿظوخ٣زْش $حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ#... 

 .(2) ًىٌه حؾبزخىة ـبظڄ٬ش ىِ ڃخ ٓنلخًٽ حٿٌٷٌٱ ٫ڀْو يف ڃٌحٳٸخص حٿ٘خ٣يب...

 ًحٿظٌحٛپ0” حٿٸٜيّش“. 0

د ألاصىلُىن ؽلى أَمُت اللقت بال. 1 يعبت الى ؤلاوعان للخىاصل مؿ أبىاا جيعه، شذَّ

 -ًكيه-حإلنٔخڅ حٿٌحكي ؾبخ هڀٶ حبْغ ال ديټنو أڅ ّٔظٸپ »واؽخب،وا َزا َى أصل وضؿ اللقاث؛ مدد

، كظَ ّظڂ ٿټپ ًحكي ڃنيڂ ڃخ حيظخؽ خربٛالف طبْ٪ ڃخ حيظخؽ اٿْو، ٳال ري ڃن طب٪ ٨٫ْڂ ٿ٬ْ  ر٠٬يڂ ر٠٬

٬َّّٱ ٛخكزو ڃخ يف نٴٔو ڃن حؼبخؿخص. ًًٿٺ حٿظ٬َّٲ ال ري ٳْو ڃن  اٿْو. ٳخكظخؽ ٻپ ًحكي ڃنيڂ اىل أڅ

٣َّٶ، ًٻخڅ ربڃټخهنڂ أڅ ٬٠ٌّح ٯري حٿټالځ ڃ٬َٳخ ؾبخ يف حٿ٠ڄري0 ٻخؼبَٻخص حؾبوٌٜٛش رخألٯ٠خء 

                                                 

 انظر  الفصل األول من حبثنا ىذا.(1) 
جتدر اإلشارة إىل أن ىذه ادلبادئ التداولية تتداخل وتتكامل يف التعريفات التداولية ويف ادلوافقات، والفصل بينها ىنا  (2) 

القصد، وال ميكن احلديث عن القصد ىو إجرائي بالدرجة األوىل؛ إذ ال رلال للحديث عن التواصل دون احلديث عن 
دون استحضار مدارك الفهم، وال ميكن فصل مدارك الفهم عن السياق، كما أن السياق يفرض مراعاة االقتضاءات 

 التخاطبية وعرف االستعمال...



ڃ٬َٳش ألٛنخٱ حؾبخىْخص، اال أهنڂ ًؿيًح ؿ٬پ حألٌٛحص ٣َّٸخ اىل ًٿٺ أًىل ڃن  -حؾبوٌٜٛش

«ٯريىخ
(1). 

عخطُؿ أن ٌؾِ  لىحذٍ عؾُذا ؽً الجماؽت، ٍما ال ًمُىه جحصُل ماإلوعان ال ٌ

وفي العُاو هنعه اإلاؾاسل عؾُذا ؽً أبىاا جيعه، لزلّ ال بذ له مً معاؽذ ٌؾُىه ؽلى رلّ، 

ًٻخڅ ٻپ ًحكي ال ّٔظٸپ رظلْٜپ ڃ٬خٍٳو رنٴٔو ًكيه ىًڅ ڃ٬  ًڃٔخ٫ي ٿو ڃن ن٫ٌو، » ًيْى آلامذي:

ٌٛپ ذبخ ٻپ ًحكي اىل ڃ٬َٳش ڃخ يف ٟڄري حٓهَ ڃن حؾب٬ڀٌڃخص حؾب٬ْنش ٿو ى٫ض حؼبخؿش اىل نٜذ ىالثپ ّظ

«يف زبٸْٶ ٯَٟو
(2).  

ذ اإلا زبٸْٶ حٿظٌحٛپ ڃنيؾ حٿٸٜي حٿڀٌُٰمً مبادة م ً الزي ًٍش خِلم الىصْى الُه ؽً لٍش

فبيى  ال ّظټڀڂ حؾبظټڀڂ ڃ٪ ٯريه اال اًح ٻخڅ ٿټالڃو ٷٜي، ًىٌح حٿٸٜي ٻڄخ ٍَّ حألٌٛٿٌْڅ» ار ؛الخطاب

٫ني حؾبظټڀڂ ًػخرض ال ّظٰري، ًىٌ ٿٌٿٺ ّظوٌ ڃن حٿٌٓخثپ حٿټالڃْش ًحؾبٸخڃْش ڃخ ٬ّ  حٿٔخڃ٪ ٫ڀَ اىٍحٹ ڃخ 

َّّي، ًٿټن ڃَحطذ حٿٔخڃ٬  طظٴخًص يف اىٍحٹ ڃٸٌٜى حؾبظټڀڄ  طز٬خ ٿظٴخًص ٷيٍحصبڂ حٿ٬ٸڀْش ًحٿڀٌّٰش 

«ًحٿؼٸخٳْش
(3). 

زا ش الؾملُت الخىاصلُت، َو ٌؾنم أن ماتذة الُالم ال جخحيً اال به؛  ماليصذ ٌشِل جَى

ال ٻالځ اال ڃ٪ ًؿٌى حٿٸٜي، ًْٰٛظو ى0ِ حألٛپ يف حٿټالځ حٿٸٜي؛ ًڃ٬ڀٌځ أڅ حٿٸٜي ڃن حٿٸٌٽ ىٌ »ار 

«حٿٌُ ٌٍّع حٓظڀِحڃخطو حٿْٔخٷْش أً حؾبٸخڃْش
(4). 

الى أن اإلاؾشمت باللقت الؾشبُت ششط أظاط مً ششوط مهم  (5)أششها في مبحر ظابًليذ 

رُت جنصله ؽً ى  صىلُماالىصىص، واظخيباط ألاحِام.  ن لم ًىغشوا الى الخطاب هغشة ججٍض
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حٿ٬الٷخص ر  ٛخكذ حؽب٤خد ًحؾبوخ٣ذ، رپ ن٨ًَح اٿْو يف ن٤خٵ صاحبه وؽً مخليُه وؽً وجىٍ 

حٓظ٬ڄخٿو ًطيحًٿو. ًڃن مت ٿِڃيڂ حال٫ظنخء ر١ًَ٘ زبٸٸو، ڃن ًؿٌى حؾبوخ٣ذ $حؼبخٻڂ#، ًحؾبوخ٣ذ 

زٍ ششوط (1)ڀٲ#، ًڃ٬َٳش حؾبټڀٲ ؾبٸخٛي حؾبوخ٣ذ، ًٻٌح ًؿٌى ٳ٬پ ّټٌڅ ڃنخ١ حٿظٌحٛپ$حؾبټ ، َو

جؾل خطاب   ن أي اخالْ بها ؛الؾملُت الخىاصلُتجرمً هجاح  ًبؾذ ؽً مهم اإلايصىد، ٍو

«دبؼخرش كَٻخص حٿ٬ـڄخًحص ًحػبڄخىحص» الششؼ 
(2). 

د الشالبم ؽلى ضشوسة الاؽخىاا  ألنو حؾبٸٌٜى »بمؾنى الخطاب ووؽُا بهزا ألامش، شذَّ

ًٻؼريح ڃخ ّٰٴپ ىٌح حٿن٨َ رخٿنٔزش اىل حٿټظخد ًحٿٔنش، ٳظڀظڄْ ٯَحثزو  ،ًحؾبَحى، ٫ًڀْو ّنزين حؽب٤خد حرظيحء

ًڃ٬خنْو ٫ڀَ ٯَحٍ حٿٌؿو حٿٌُ ّنزِٰ، ٳظٔظزيڂ ٫ڀَ حؾبڀظڄْ، ًطٔظ٬ـڂ ٫ڀَ ڃن مل ّٴيڂ ڃٸخٛي حٿ٬َد، 

«ري ٣َّٶٳْټٌڅ ٫ڄڀو يف ٯري ڃ٬ڄپ، ًڃْ٘و ٫ڀَ ٯ
(3). 

مًُ أن وؾشض ً أظاظُينا ٍو : َما ليصذًت والخىاصل ؽىذ الشالبم مً خالْ ؽىصٍش

 .مذارك الفهم، والاصخعمال

 ڃيحٍٹ حٿٴيڂ0  .1.0

 :منهامششوط ؽىذ الشالبم بمجمىؽت مً ألامىس  مذاٌس النهمان جحيً ششط  

د مً الىاحُت الؾلمُت الىُت واليصذ في النهم، زم الاظخؾذا ببخالصوالؾلمم الاظخؾذاد الشوحي 

ً مؾشمت ؽلىم اللعان الؾش ك مً هحى وصشل  لنهم هصىص الُخاب والعىت حً النهم ؽً لٍش

اث النهم في وبُان وأدب. ٍما بيَّ  ت وسبطها بمعخٍى يت هغٍش اث مذاٌس النهم بطٍش ن معخٍى

ؾت :  .الشَش حٿ٬َرْش كٶ  ٳيڂ حٿڀٰش٫َرْش، ًاًح ٻخنض ٫َرْش ٳال ّٴيڄيخ كٶ حٿٴيڂ اال ڃن  اڅ حٿ٬َّ٘ش»ًيْى

ڃزظيًثخ يف ٳيڂ حٿ٬َرْش ٳيٌ ڃزظية يف ٳيڂ  حٿٴيڂ؛ ألهنڄخ ْٓخڅ يف حٿنڄ٢ ڃخ ٫يح ًؿٌه حإل٫ـخُ. ٳبًح ٳَٟنخ

 ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش. ًحؾبظ٢ٌٓ مل ّزڀٮ ىٍؿش حٿنيخّش، ٳبڅ حنظيَ اىل ىٍؿش حٿٰخّش حٿ٬َّ٘ش، أً ڃظ٤ًٌٓخ ٳيٌ ڃظ٢ٌٓ يف
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ًٯريىڂ ڃن حٿٴٜلخء حٿٌّن  ٳټخڅ ٳْيخ كـش، ٻڄخ ٻخڅ ٳيڂ حٿٜلخرشيف حٿ٬َرْش ٻخڅ ٻٌٿٺ يف حٿ٬َّ٘ش، 

ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش دبٸيحٍ حٿظٸٜري ٫نيڂ، ًٻپ ڃن ٷَٜ ٳيڄو  ٳيڄٌح حٿٸَنڅ كـش، ٳڄن مل ّزڀٮ ٗؤًىڂ ٳٸي نٸٜو ڃن

«ٷٌٿو ٳْيخ ڃٸزٌاًل مل ٬ّي كـش، ًال ٻخڅ
(1).  

٬پ ٣ًَٗخ ػخنًْخ، ًامنخ ٻخڅ ٿٺ ُؿٳڀٌ اال في الاظخيباط؛ ،بحعب الشالبم ،وال جغهش زمشة النهم

. وىذ ؽب، الشالبم ؽً رلّ بيىله: (2)ألنو حؾبٸٌٜى ًحٿؼخنِ ًْٓڀش حألًٽ ىٌ حٿٔزذ يف رڀٌ٭ ىٌه حؾبَطزش،

ٳْو ٷٜيه يف ٻپ ڃٔؤٿش ڃن ڃٔخثپ حٿ٬َّ٘ش، ًيف ٻپ رخد ڃن  ٳبًح رڀٮ حإلنٔخڅ ڃزڀًٰخ ٳيڂ ٫ن حٿ٘خ٩ٍ»

حٿظ٬ڀْڂ ًحٿٴظْخ ًحؼبټڂ دبخ أٍحه  يف طنِٿو ڃنِٿش حؽبڀْٴش ٿڀنيب  ًٛٲ ىٌ حٿٔزذ يف أرٌحذبخ، ٳٸي كٜپ ٿو

«ح‟
(3). 

الى مذاٌس مهم الخطاب؛ وحؾنم هيل  هي اإلاذخل الشتِغظالمت النهم ؽىذ الشالبم ان 

ل مؾاهُه وهيلها بىاظطت  الخطاب الششعي وجمثله ؽلى معخىي النهم، والخصشل مً أجل جحٍى

يت ظلُمت جىصل الى مشادٍ، اللعان الؾش ك وفيٍ، مً ألا حؾب٬خنِ حٿ٬ٸيّش حٿيت ّظڀٸخىخ »مدد لعىت بطٍش

حؾبوخ٣ذ طټٌڅ ڃئٓٔش ٫ڀَ حؾب٬خنِ حٿڀٌّٰش، ٫ڀڄخ رؤڅ حؾب٬خنِ حٿڀٌّٰش ڃًَُٰس يف ڃيحٍٻو حٿ٬ٸڀْش، ٻڄخ أڅ 

«ىٌه حؾب٬خنِ حٿ٬ٸيّش طٌٓ٪ ن٤خٵ حألٳ٬خٽ يف ـبخٿو حٿظيحًيل، ٫ڀڄخ رؤڅ ىٌح ٌٍّػو رٌح٫ؼو حٿ٬ڄڀْش
ومً َزا  .(4)

 اإلاىطلً حذد الشالبم ششولا ومشاحل للنهم العلُم:

ًٿٺ كظَ ّټٌڅ ٫َرًْخ، أً ٻخٿ٬َرِ يف ٻٌنو ٫خٍٳًخ رڀٔخڅ حٿ٬َد،  أال ّظټڀڂ يف ِٗء ڃنحألڃَ حألًٽ0  . أ

 ڃزخٿٮ حٿ٬َد... رخٿًٰخ ٳْو
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ٽ ٳْو ىًڅ أڅ ځ ٫ڀَ حٿٸٌأنو اًح أٗټپ ٫ڀْو يف حٿټظخد أً يف حٿٔنش ٿٴ٦ ٳال ّٸِي 0حألڃَ حٿؼخنِ . د

 .(1)ّٔظ٨يَ رٰريه ڃن ٫ڀڄخء حٿ٬َرْش

خصل ألامش الثاوك بحعً اليصذ في مهم ألادلت ومشاجبها؛  ، ؽىهٍو زا ما ؽبَّ  الشالبم َو

 ْ ٍَ يف حٿيٿْپ حٿ٫َِ٘ ُڃَح٫خُس ڃخ ٳِيَڂ ڃنو حألًٿٌڅ ًڃخ ٻخنٌح ٫ڀْو يف حٿ٬ڄپ رو؛ ٳيڂ »: باليى جيُذ ٫ڀَ ٻپ نخ٧

«حٿ٬ڀڂ ًحٿ٬ڄپ أكٍَ رخٿٌٜحد، ًأٷٌُځ يف
(2). 

ط٬َّٲ حٿٸَنڅ رخألكټخځ حٿ٫َْ٘ش أٻؼَه ٻّڀِ ال »مهم ألاصْى الِلُت للذًً، ًيْى الشالبم:  ج.

ّٜو حٿيٿْپ ڃؼپ  ؿِثِ، ًكْغ ؿخء ؿِثًْخ ٳڄؤهٌه ٫ڀَ حٿټڀْش اّڃخ رخال٫ظزخٍ، أً دب٬نَ حألٛپ اال ڃخ ه

«هٜخثٚ حٿنيب 
(3). 

عخناد مً ٍالم الشالبم أن مهم ألاصى   ْ الِلُت للذًً اهطالىا مً الى  اليشآوك َى َو

م ومصالح الخلً جااث في القالب َلُت اجمالُت ربڄ٪ ر   اإلاؾخب،، وأن بُان مياصذ اليشآن الٍُش

ًىِ رٌٿٺ ط٘ټپ حؾبزخىة ًحٿٸٌح٫ي حٿټربٍ حٿيت ىِ دبؼخرش حؾبَؿ٪ حٿ٬خځ ، ڃٸخٛي حٿيالٿش حٿڀٌّٰش ًحٿ٫َْ٘ش

٫ڀَ ٟز٢  ظزخٍ ًكٔن حؾبٸٜي ڃن هٜخثٚ حٿٴيڂ حٿٔڀْڂ حٿيت طٔخ٫يٿٌٿٺ ٻخڅ حال٫ًحإل٣خٍ حٿټڀِ، 

ڃ٬نَ حٿنٚ، ٫ًڀَ ٳيڂ ُڃَحى ح‟ ط٬خىل ڃن ٻالڃو، ٫ًڀَ طٌْٟق أٓزخد حؽب٤خد ٧ًًَٳو حٿيت ىِ أٓزخد 

 .(4)حٿنتًِٽ
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 ٫َٳْش حالٓظ٬ڄخٽ $ڃ٬يٌى حٿ٬َد يف ٻالڃيخ0#. 2.0

ت اإلايامُت الؾشبُت  ْ الاممً ألاصى أصالن ٫َٳْش حالٓظ٬ڄخٽ ًٷٜي حؾبظټڀڂ   جيىم ؽلاها الىغٍش

ت ألامؾاْ الُالمُت بخاصت ٍَّ ٫ڀڄخإنخ أڅ حٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش ڃن١ٌ دبخ ط٬خٍٱ ٫ڀْو »؛ ار (1)عؾامت، وهغٍش

أرنخإىخ يف أٿٴخ٧يخ ًْٰٛيخ ًطَحٻْزيخ ًىالالصبخ ًڃخ طٸظ٠ْو ڃٸخڃخص حٿټالځ ًأ٫َحٱ حٿنخّ ًأكټخځ حٿ٩َ٘. 

ػالػش أ٫َحٱ0 ٫َٳخ ٿٌّٰخ حٓظ٬ڄخٿْخ، ٫ًَٳخ حؿظڄخ٫ْخ، ٫ًَٳخ ٫َْٗخ. أڃخ  ڃن ػڂ ٻخڅ حٿ٬َٱ ٫نيىڂ

ًٷي أًٟق حإلڃخځ حٿِٰحيل ًٿٺ أديخ ا٠ّخف يف  ،حٿ٬َٱ حٿڀٌُٰ ٳٸي ّټٌڅ يف حألٿٴخ٥ ًٷي ّټٌڅ يف حٿرتحٻْذ

 حالٓڂ ّٔڄَ ٫َٳْخ رخ٫ظزخٍّن0 أكيمهخ أڅ» وفي َزا العُاو ًيْى ؤلامام القضالي:. #2$«نٌٜٙ ٻؼريس

ًٿٺ حالٓڂ رز٬ٞ ڃٔڄْخطو ٻخهظٜخٙ  -ڃن أىپ حٿڀٰش ٌّٟ٪ حالٓڂ ؾب٬نَ ٫خځ ػڂ خيٜٚ ٫َٱ حالٓظ٬ڄخٽ

حٓڂ حٿيحرش رًٌحص حألٍر٪ ڃ٪ أڅ حٿٌٟ٪ ٿټپ ڃخ ّيد... ًحال٫ظزخٍ حٿؼخنِ أڅ ّٜري حالٓڂ ٗخث٬خ يف ٯري ڃخ 

خُ ٓخرٸخ اىل حٿٴيڂ ر٬َٱ ًٟ٪ ٿو أًال، رپ ٳْڄخ ىٌ ـبخُ ٳْو ٻخٿٰخث٢... ٳٜخٍ أٛپ حٿٌٟ٪ ڃنْٔخ ًح„

«حالٓظ٬ڄخٽ
(3). 

ٍُب ما م اإلانهىم الخخالبم )الخذاولي( في اظخؾماْ اللنػ َى: اإلانهىم الزي ٌعخناد مً جٍش

بالشجىؼ الى أصْى الخخالب، ولِغ بالشجىؼ الى اإلاؾاوك الىضؾُت لأللناظ أو اإلاؾاوك اإلاىطيُت، 

عخناد بنهم اللنػ في حيز الاظخؾماْ ال الى  ٌُ حؾبٴيٌځ حٿظوخ٣يب ٬ّظڄي ٫ڀَ حٳرتحٝ أڅ ؛  ن (4)ضؿمهى 

آيخڃخص حؾبظوخ٣ز  ڃرتحر٤ش ر٠٬يخ رز٬ٞ ًفبټٌڃش دبخ ٬َّٱ رؤٌٛٽ حٿظ٬خًڅ حٿٌُ ّٸظ٠ِ أڅ ٻاًل ڃن 

 . (5)حؾبظټڀڂ ًٓخڃ٬و ٬ّْٔخڅ اىل رڀٌ٭ سبخ٣ذ نخؿق
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زا        ً بين اإلاؾاوك ٌعخىجب ما  َو واإلاؾاوك الخخالبُت  الىضؾُت )الحشمُت( للنػضشوسة الخنٍش

الؾملُت دن اإلاؾاوك الىضؾُت ًحخاج اظخخشاجها الى جؤمل لخؾذدَا، م م مشجبطت باأي  ؛)الخذاولُت(

  .باإلاؾنى الزي ًئدًه اللنػ مشجبطتأي  ؛الخخالبُت َلها، مً لقت وأظلىب وظُاو

منك  أمثلت ٍثي،ة جص ح أن جِىن مثاال ؽلى ما هحً بصذدٍ،الشالبم وهجذ في مىامياث 

َالام ىؾذث ؽً الىلذ، والحُ ، والضوج،   ، ًشي أنهاياؽذة مً اليعااظُاو حذًثه ؽً ال

َُْؿٌَڅ ِنَټخًكخوالجمؿ ىىاؽذ، ٍما في ىْى ا حؾالى:  َٔخِء حٿڀَّخِطِ َٿخ َّ ٌَح٫ُِي ِڃَن حٿنِّ آلاًت الىىس: ) ًَحْٿَٸ

60) . ْ عخذْ ؽلى رلّ بيى ْ ، ”ألًُحؽىن حٿڀٌحطِ ٷ٬يڅ ٫ن ح“الضجاج:  َو حڃَأس “ابً العُُذ:  وىى

وارا أسدث اليؾىد ىلذ ىاؽذة” 0 اًح ٷ٬يص ٫ن حسيْٞسٷخ٫ي
(1). 

زٍ اإلاؾاوك والاظخؾماالث َلها جئوْ ، َو يذ أوسد م. ألاظاط َىو  ،الى مؾنى واحذ، في هغٍش

نى ؛ أي اإلاؾىالٿش حٿڀٴ٦ يف حالٓظ٬ڄخٽالحشفي الىضعي للنػ )ىاؽذة(، زم أخز  الشالبم اإلاؾنى

ما بلها وأوَّ  ،ً مً أصل اإلاؾنى الحيُيكش مؾاوك ؽذة لها جىبثالخذاولي له مً خالْ آلاًت، منعَّ 

أي جيؾذ وججمذ ؽً حٍش ها  ؛ًدىاظب مؿ الاظخؾماْ في آلاًت؛ ار جؾل منهىم )امشأة ىاؽذ(

ً أي ٌعًُ ؽنها الحُ  والشجل وحعُ ؛الطبُؾُت ووعُن ها وهي ؤلاهجاب والخىاظل، مُيؾذ ؽنها

ت.  ت والؾرٍى ٍض  ىذسنها القٍش

نهم مما ظبً أن الشالبم اهخهر       ؾُض اإلاؾنى الى حشمُخهمياسبت ٍو ٌَ خىىه لم ًو  ،جذاولُت؛ ار لم 

ؽلى رلّ، بل جىظؿ في دساظخه لُىاظب مؾنى الاظخؾماْ في آلاًت ابخذاا مً اإلاؾنى الىضعي 

؛ ار الىضؿ حٿظيحًٿْشيف ـبخٽ ر  حؾبظوخ٣ز   حٿظ٬خًڅ ڃزخىة ىٌ أكيٳخٓظ٬ڄخٽ حٿڀٰش حؾب٫ٌٌٟش  ؛ألاصُل

ت،  تاإلاشبٍ،اليىاظم  مًاللقىي َى  ذٍجب و بين أمشاد الجماؽت اللقٍى ُُّ بيىاؽذٍ الؾامت حاى  الخي

 اللقىي بين أمشاد َزٍ الجماؽت. حٿظ٬خًڅڃزيأ ًخحيً 

ظبَ ُر٬ؼُض اىل حأل»:  سظْى اىْى  (2)الشالبم َاومً ألامثلت ألاخشي الام أوسد

«ًحألٌٓى
ل الطبياث، (3) ل الشؾىب، َو ؛ مما ًذْ ؽلى أن البؾثت شاملت، جخالب َل ألاجىاط َو
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، ؽلى اؽخباس 
ً
، لم ًًُ مشظال للىاط جمُؾا َان عؾ  الىاط مخالبا بما لم ًخالب به فيٍ، ولى 

شظل الاهم به. ًُ  أن النئت الام لم جخالب بزلّ الحُم الخاص لم 

مً  ٫ڀَ حٿٴيڂ كٔذ حالٓظ٬ڄخٽ، ًكٔذ ڃخ ط٬خٍٱ ٫ڀْو حٿنخّ حؾب٬نَ حٿظيحًيلميذ فلب 

ى أن داللت اللىن الجيغ والؾشو للىاط ىصذ لنػ اللىن في حذًر الشظْى  أن أي  ؛َو

م ؽلى اخاخخالل ألىانهم ؽالمت  زا جؤٍُذ لؾمىم سظالت سظىلىا الٍُش خالل أجىاظهم وأصىلهم، َو

 ذ رلّ اإلاؾنى  َامت ؽلى اخخالمهم ولِغ ُعؾر للىاط الزي لخصىص جيغ أو ؽشو، وما ًٍئ

ار رٍش اللىن لُذلل ؽلى الجيغ والؾشو الزي ًمخاص  ؛حذًر سظْى ا في خطبت حجت الىداؼ

  .”ٿ٬َرِ ٫ڀَ أ٫ـڄِ ًال ألرْٞ ٫ڀَ أٌٓى اال رخٿظٸٌٍ ٳ٠پال “  بلىن ما، مياْ

ٌؾخمذ في داللخه ؽلى اإلاؾنى  حؾبظ٬خٍٱ حالٓظ٬ڄخيلاإلاؾنى في الاٍس اإلاؾىىي وجذًش باإلشاسة أن          

ا، لزلّ رٍش اللىهين ألاحمش وألاظىد اأي ؛ الحيُيك ن أجىاط الىاط جخميز بؤلىان دون فيَ،

ىطبً الحُم ؽلى َل ألالىان الام جىذسج بُنهما )أبُ  وحىطك وأصنش و...(.   ٍو

الاحب،اص مً مخخله  سةضشو ٍغهش مما ظبً أن مً أَمُت الخطبًُ الخذاولي في الاظخؾماْ و      

ذخلها اللنػ أزىاا احخِاٍه بالى ؛ ممً جلنػ بلنػ مؾلُه  ًُ الخبذًالث والخقي،اث الام ىذ 

جحذًذ اإلاؾنى الزي ىصذ الُه في اظخؾماله؛  ن رلّ َى العبُل لخالفي أي حقاًش بين اإلايصىد 

 . (1)واإلانهىم

شبط  مشاؽاة أؽشال الؾشب في ب” ٽحالٓظ٬ڄخ“في ظُاىاث مخخلنت مً مىامياجه الشالبم ٍو

 : ٳال ّٜق حٿ٬يًٽ ٫نو يف ٳيڂ حٿ٬َّ٘ش، ًاڅ مل ّټن  ٳبڅ ٻخڅ ٿڀ٬َد يف ٿٔخهنڂ ٫َٱ ڃٔظڄَ»ٍالمها، ًيْى

٫ڀَ ڃخ ال ط٬َٳو حٿ٬َد.. ًالري ؾبن أٍحى حؽبٌٝ يف ٫ڀڂ حٿٸَنڅ  ضبش ٫َٱ ٳال ّٜق أڅ جيَُ يف ٳيڄيخ

ألڅ  ٍُ ٫خىحصبخ كخٽ حٿظنِّپ ڃن ٫ني ح‟، ًحٿزْخڅ ڃن ٌٍٓٿو٫خىحص حٿ٬َد يف أٷٌحؿبخ ًـبخ ًحٿٔنش ڃن ڃ٬َٳش

«حػبيپ ذبخ ڃٌٷ٪ يف حإلٗټخالص حٿيت ّظ٬ٌٍ حؽبًَؽ ڃنيخ اال ذبٌه حؾب٬َٳش
مؾشمت ما جشي به ٍما أن . (2)
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الؾشل في اظخؾماْ اللقت خطىة ظابيت ؽلى الىىىل ؽلى ىصذ اإلاخِلم، مبرا صح له الؾشل بذا 

 .(1)له اإلاشاد

أهه ال ًمًُ مهم ىصذ الششؼ اال  ،لشالبمٌؾنم، بحعب ا ْ اليشآن بلعان الؾشبهضو ان 

أنِٽ ٫ڀَ ٿٔخڅ ڃ٬يٌى حٿ٬َد يف »:  ن ٍخاب ابمشاؽاة ظُاىاث الاظخؾماْ َاجه وميخرُانها، 

ځ أٿٴخ٧يخ حؽبخٛش، ًأٓخٿْذ ڃ٬خنْيخ، ًأهنخ ٳْڄخ ٳ٤َص ٫ڀْو ڃن ٿٔخهنخ سبخ٣ذ رخٿ٬خځ َّحى رو ٧خىَه، ًرخٿ٬خ

ّٙ، رو َُّحى ًرخٿ٬خځ َّحى رو حٿ٬خځ يف ًؿو ًحؽبخٙ يف ًؿو، ڃن  ٬َُُّٱ ًٿٺ ًٻپ حٿ٨خىَ. ٯري رو َُّحى ًحٿ٨خىَ حؽبخ

ًِّٽ ًّٿو ّنزت رخٿټالځ طظټّڀڂ  نهَه، أً ٤ًٓو أً حٿټالځ أ ًّٿو؛ ٫ن نهَه أً نهَه، ٫ن أ  رخٿِ٘ء ٬َّٱ ًطظټّڀُڂ أ

 ًٻّپ ىٌح .ًحكي رخٓڂ حٿټؼريس ًحألْٗخء رؤغبخء ٻؼريس، ٿٌحكَيح حٿِ٘ء ًطّٔڄِ رخإلٗخٍس؛ ٬َّٱ ٻڄخ رخؾب٬نَ

«ٻالڃيخ ر٬ڀڂ ط٬ڀَّٶ ڃن ًال ىِ ڃنو ِٗء يف ال طَطخد ٫نيىخ ڃ٬ًَٱ
(2). 

ٍما جنشض ششوط الاظخيباط مً اليشآن مؾشمت مطلً النهم الؾش ك، وىذ جؾله 

:ل جالُاالشالبم  ت، وجنعي، العله الصالح، ًيْى ِ يف حالٓظنزخ١ ڃن حٿٸَنڅ ال ّنزٰ» لعىت الىبٍى

حالٷظٜخٍ ٫ڀْو ىًڅ حٿن٨َ يف َٗكو ًرْخنو ًىٌ حٿٔنش ألنو اًح ٻخڅ ٻڀْخ ًٳْو أڃٌٍ ٻڀْش ٻڄخ يف ٗؤڅ حٿٜالس 

ًحٿِٻخس ًحؼبؾ ًحٿٌٜځ ًمبٌىخ ٳال فبْٚ ٫ن حٿن٨َ يف رْخنو ًر٬ي ًٿٺ ّن٨َ يف طٴٔري حٿٔڀٲ حٿٜخحل ٿو اڅ 

ڂ ًاال ٳڄ٤ڀٶ حٿٴيڂ حٿ٬َرِ ؾبن كٜڀو ّټٴِ ٳْڄخ أ٫ٌُ ڃن ًٿٺ ًح‟ أ٫ٌُطو حٿٔنش ٳبهنڂ أ٫َٱ رو ڃن ٯريى

«أ٫ڀڂ
(3). 

وىذ ًلخبغ اليصذ ؽلى عؾ  أَل اللقت ارا جم الاىخصاس ؽلى اإلاؾنى ألاصلي لأللناظ 

ٌشي، الشالبم في مىاضؿ مخنشىت مً اإلاىامياث الى ضشوسة ؛ ار إلاؾنى الاظخؾماليادون ادساٌ 

ت في جنعي، ٍالم ا الؾشب ومى  اظخحراس أؽشال ومهمه مهما صحُحا،  اضؾانهم اللقٍى
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أكيمهخ أڅ ّٜق ٫ڀَ ڃٸظ٠َ حٿ٨خىَ حؾبٸٍَ يف ٿٔخڅ حٿ٬َد ًجيَُ ٫ڀَ »ششلين  ووضؿ لزلّ

ًحٿؼخنِ أڅ ّټٌڅ ٿو ٗخىي نٜخ أً ٧خىَح يف فبپ نهَ ّ٘يي ٿٜلظو ڃن ٯري  ،حؾبٸخٛي حٿ٬َرْش

«ڃ٬خٍٝ...
ًڃن أٍرخد حٿټالځ ڃن حى٫َ » ومنها ىىله:اإلاىامياث،  وألامثلت ؽلى رلّ ٍثي،ة في، (1)

ٳخنټلٌح ڃخ ٣خد ٿټڂ ڃن حٿنٔخء ؿٌحُ نټخف حٿَؿپ ڃنخ طٔ٪ نٌٔس كَحثَ ڃٔظيال ٫ڀَ ًٿٺ رٸٌٿو ط٬خىل0 

أن هن   ميذ ؛(2)«”، ًال ّٸٌٽ ڃؼپ ىٌح ڃن ٳيڂ ًٟ٪ حٿ٬َد يف ڃؼنَ ًػالع ًٍرخ٩ڃؼنَ ًػالع ًٍرخ٩

ڃن ٍَّ ٗلڂ » ومنهم ت.الؾشب في اإلاعؤلت اإلاطشوح ظنننهم ً مثل َزا ؽً شخ ىْى ًصذس 

ٳڀڂ حيَځ ْٗجخ ٯري ؼبڄو،  كَڃض ٫ڀْټڂ حؾبْظش ًحٿيځ ًؼبڂ حؽبنَِّألڅ ح‟ ٷخٽ0  ؛حؽبنَِّ ًؿڀيه كالال

ًٓ٪ ٻَْٓو 0 ط٬خىل ًڃنيڂ ڃن ٳَٔ حٿټَِٓ يف ٷٌٿوّظنخًٽ حٿ٘لڂ ًٯريه خبالٱ حٿ٬ټْ.  ًٿٴ٦ حٿڀلڂ

ًال  0ٻؤنو ٫نيىڂ "ًال رټَٓت ٫ڀڂ ح‟ قبڀٌٵ"ًىٌ  ،ڃٔظيٿ  رزْض ال ٬َّٱ ،رخٿ٬ڀڂ حٿٔڄٌحص ًحألٍٝ

٫ًَٜ نىځ ٍرو ًڃنيڂ ڃن ٳَٔ ٯٌٍ يف ٷٌٿو ط٬خىل0  .ًحٿټَِٓ ٯري ڃيڄٌُ، ڃيڄٌُ ،ًرټَٓت .٬ّڀڂ ٫ڀڄو

ىٌ ر٘ڂ ڃن َٗد حٿڀنب ًاًح  "ٯٌُ حٿٴْٜپ ٌُّٰ ٯٌٍ"أنو سبڂ ڃن أٻپ حٿ٘ـَس، ڃن ٷٌٽ حٿ٬َد  ٳٌٍٰ

ًٿٸي ًٍأنخ ٳخٓي؛ ألڅ ٯٌُ حٿٴْٜپ ٳ٬ِپ، ًحٿٌُ يف حٿٸَنڅ ٫ڀَ ًُڅ ٳ٬َپ. ًڃنيڂ ڃن ٷخٽ يف ٷٌٿو0 

ًيف ٷٌٿو  .ًًٍأ ڃيڄٌُ ًًٍح ٯري ڃيڄٌُ "ًٍطو حٿَّق"ٻؤنو ٫نيىڂ ڃن ٷٌٽ حٿنخّ  ،ٳْيخ ؛ أُ أٿٸْنخػبينڂ

ًحسبٌ ح‟ ارَحىْڂ هڀْالًاڅ  0خء فبظـ  ٫ڀَ ًٿٺ رٸٌٽ ُىريڃن حؽبڀش رٴظق حؽب، أُ ٳٸريح اىل ٍظبظو ؛

أڃخ ٬ّڀڄٌڅ أڅ حٿنخّ ٳٸَحء اىل  ؟أُ ٳ٠ْڀش إلرَحىْڂ يف ىٌح حٿٸٌٽ 0ٷخٽ حرن ٷظْزش .أطخه هڀْپ ٌّځ ڃٔؤٿش

ًّ٘يي ٿو حؼبيّغ  ؟٫ًَْٔ ًٍف ح‟ ،ڃٌَٓ ٻڀْڂ ح‟ 0ًىپ ارَحىْڂ يف ٿٴ٦ هڀْپ ح‟ اال ٻڄخ ٷْپ ؟ح‟

ًىئالء ڃن أىپ حٿټالځ  #اڅ ٛخكزټڂ هڀْپ ح‟ .سبٌص أرخ رټَ هڀْالهڀْال ٯري ٍرِ ال حٿٌ ٻنض ڃظوٌ$
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ًٷي أىحىڂ ًٿٺ اىل زبَّٲ ٻالځ ح‟ دبخ ال ّ٘يي ٿڀٴ٨ش ٫َرِ ًال ؾب٬نخه  ،ىڂ حٿنخرًٌڅ ٿڀڄنٸٌالص حطزخ٫خ ٿڀَأُ

خ ًحؾب٬نَ ٫ڀَ ڃ ،ًامنخ أٻؼَص ڃن حألڃؼڀش ًاڅ ٻخنض ڃن حؽبًَؽ ٫ن ڃٸٌٜى حٿ٬َرْش .رَىخڅ ٻڄخ ٍأّض

«ٿظټٌڅ طنزْيخ ٫ڀَ ڃخ ًٍحءىخ كبخ ىٌ ڃؼڀيخ أً ٷَّذ ڃنيخ ،٫ڀڄض
(1). 

ًحػبخٍ $ ،أڃخ رخ٣نيخ ٳيٌ حٿٸڀذ» :حٿٸَرًَحػبخٍ ًُ : يىله حؾالىفي ششحه لٍيْى الشالبم و 

حػبٌٍحف حؾب٬ْ٤ش ‟  #ًحرن حٿٔزْپ$ر٬ڄپ حٿ٩َ٘  ُحٿ٬ٸپ حؾبٸظي #ًحٿٜخكذ رخػبنذ$ ،حٿنٴْ حٿ٤ز٬ِْ #حػبنذ

ًًٿٺ أڅ حػبخٍُ ٫ڀَ ڃٴيٌځ ٻالځ  ؛ًٿٰريه ڃؼپ ًٿٺ أ٠ّخ ،يف ٻالڃو حؾب٘ټشًىٌ ڃن حؾبٌحٟ٪  ،٫ِ ًؿپ

ًٯري  ،ڃن أڅ حؾبَحى رخػبخٍ ًُ حٿٸَرَ ًڃخ ًٻَ ڃ٬و ڃخ ّٴيڂ ڃنو حرظيحء ،حٿ٬َد يف ىٌح حؽب٤خد ڃخ ىٌ حٿ٨خىَ

نٸپ ٫ن حٿٔڀٲ حٿٜخحل ڃن ًحٿيٿْپ ٫ڀَ ًٿٺ أنو مل ّ ،ًٿٺ ال ٬َّٳو حٿ٬َد ال ڃن نڃن ڃنيڂ ًال ڃن ٻٴَ

ألهنڂ ٻخنٌح أكٍَ رٴيڂ ٧خىَ  ،ٸپًٿٌ ٻخڅ ٫نيىڂ ڃ٬ًَٳخ ٿُن ،حٿٜلخرش ًحٿظخر٬  طٴٔري ٿڀٸَنڅ ديخػڀو أً ّٸخٍرو

ًال ىڂ أ٫َٱ رخٿ٬َّ٘ش  ،ًال ّؤطِ نهَ ىٌه حألڃش رؤىيٍ كبخ ٻخڅ ٫ڀْو أًؿبخ ،حٿٸَنڅ ًرخ٣نو رخطٴخٵ حألثڄش

اً ال  ،ٳبنو ّنخٳْو ًال ڃن هخٍؽ ،ال ڃن ڃٔخٵ حّٓش ،ٛلش ىٌح حٿظٴٔري ًال أ٠ّخ ػڂ ىٿْپ ّيٽ ٫ڀَ ،ڃنيڂ

«رپ ڃؼپ ىٌح أٷَد اىل ڃخ ػزض ٍىه ًنٴْو ٫ن حٿٸَنڅ ڃن ٻالځ حٿزخ٣نْش ًڃن أٗزييڂ ،ىٿْپ ٫ڀْو ٻٌٿٺ
(2).  

ا٫ڄخٽ »الشاطبي:  لوهذا ما نجده واضحا أيضا في تفسيره آلية "الكاللة"، يقو

ڃو، ًؿخء أ٠ّخ ڃخ ّٸظ٠ِ ا٫ڄخٿو. ًكٔزٺ ڃن ًٿٺ ڃخ نٸپ ٫ن حٿٜيّٶ، ٳبنو نٸپ حٿَأُ يف حٿٸَنڅ ؿخء ً

٫نو أنو ٷخٽ0 ًٷي ٓجپ يف ِٗء ڃن حٿٸَنڅ "أُ غبخء ط٨ڀنَ ًأُ أٍٝ طٸڀنَ، اڅ أنخ ٷڀض يف ٻظخد ح‟ ڃخ 

ٳٸخٽ ال  ال أ٫ڀڂ؟" ًٍدبخ ًٍٍ ٳْو0 اًح ٷڀض يف ٻظخد ح‟ رَأِّ، ػڂ ٓجپ ٫ن حٿټالٿش حؾبٌٻٌٍس يف حٿٸَنڅ،

أٷٌٽ ٳْيخ رَأِّ ٳبڅ ٻخڅ ٌٛحرخ ٳڄن ح‟ ًاڅ ٻخڅ ه٤ؤ ٳڄين ًڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿټالٿش ٻٌح ًٻٌح، ٳيٌحڅ ٷٌالڅ 
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ڀَ ًمهخ ال جيظڄ٬خڅ ًحٿٸٌٽ ٳْو أڅ حٿَأُ َٟرخڅ0 أكيمهخ ؿخٍ ٫ حٷظ٠ْخ ا٫ڄخٽ حٿَأُ ًطَٻو يف حٿٸَنڅ

«خٽ ڃؼڀو ٿ٬خمل ذبڄخڃٌحٳٸش ٻالځ حٿ٬َد ًڃٌحٳٸش حٿټظخد ًحٿٔنش ٳيٌح ال ديټن امه
(1). 

شي، الشالبم الى أن  ٌُٔح ِادَيخَنُيڂ ِر٨ُْڀٍڂىىله حؾالى: َو ًََٿْڂ َّْڀِز ٌَِّن نَڃُنٌح  ٗٶ  #82$حألن٬خځ0 حّٓش حٿَّ

٫ڀْيڂ ًٿٺ، ًٷخٿٌح0 أّنخ مل ّڀزْ اديخنو ر٨ڀڂ، ٳٸخٽ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ0 انو ٿْْ رٌٿٺ، أال طٔڄ٪ اىل ٷٌٽ 

ًحٿٌُ جيَُ ٫ڀَ أٛپ ڃٔؤٿظنخ أڅ »رلّ أٍث، بيىله:  ًىضحزم  ...ٿ٨ڀڂ ٨٫ْڂ اڅ حٿَ٘ٹٿٸڄخڅ0 

حؽب٤خد ٧خىَه أنو ٿټٴخٍ ٷَّٖ، ًمل ّټٌنٌح ٬ّزيًڅ حؾبالثټش ًال حؾبْٔق، ًامنخ ٻخنٌح ٬ّزيًڅ حألٛنخځ، ٳٸٌٿو0 

ٺ، ٳټخڅ ح٫رتحٝ ٫خځ يف حألٛنخځ حٿيت ٻخنٌح ٬ّزيًڅ، ٳڀڂ ّيهپ يف حٿ٬ڄٌځ حالٓظ٬ڄخيل ٯري ًٿ” ًڃخ ط٬زيًڅ“

ڃخ أؿيڀٺ رڀٰش ٷٌڃٺ ّخ “حؾب٬رتٝ ؿيال ڃنو رخؾبٔخٵ، ًٯٴڀش ٫ڄخ ٷٜي يف حّٓخص، ًڃخ ًٍٍ ڃن ٷٌٿو0 

ؼبيحػظو ًٯڀزش حؿبٌٍ ٫ڀْو يف  ،ٳيڂ حؾبٸخٛي حٿ٬َرْش، ًاڅ ٻخڅ ڃن حٿ٬َد يفىٿْپ ٫ڀَ ٫يځ شبټنو ” !ٯالځ

” اڅ حٿٌّن ٓزٸض ؿبڂ ڃنخ حؼبٔنَ“ًنِٽ ٷٌٿو  حال٫رتحٝ أڅ ّظؤڃپ ڃٔخٵ حٿټالځ كظَ ّظييٍ ٿڀڄ٬نَ حؾبَحى،

«رْخنخ ػبيڀو
(2). 

ٻپ ڃ٬نَ ڃٔظنز٢ ڃن حٿٸَنڅ ٯري ؿخٍ ٫ڀَ حٿڀٔخڅ حٿ٬َرِ »وحاصل ألامش أن الشالبم ًشي أن 

ٳڀْْ ڃن ٫ڀٌځ حٿٸَنڅ يف ِٗء ال كبخ ّٔظٴخى ڃنو ًال كبخ ّٔظٴخى رو ًڃن حى٫َ ٳْو ًٿٺ ٳيٌ يف ى٫ٌحه 

«ڃز٤پ
(3). 
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 حٿْٔخٵ0 .2

ت العُاو في الب،ار الؾش ك والذساظاث اللعاهُت الحذًثت مِاها باسصا، هغشا اح خلذ هغٍش

الى أَمُ ها في مهم الجمل والىصىص واظخيباط ألاحِام منها أو جحلُلها. وىبل أن هيه ؽلى أَم 

 في ؽالى ها بالعُاو ًجذس بىا أوال أن هيه ؽلى اإلايصىد بالعُاو.” حٿٸٜيّش“جىاهب 

 ٓظ٬ڄخٽ حٿَٰر0ِحٿْٔخٵ يف حال .0.3

" مً العابيت الالجُيُت حٿْٔخٵ،جم ؽادة الى اللقت الؾشبُت بد "الزي ًب contextًىحذس لنػ 

Con  "وبمؾنى "مؿText  َاهذ حؾنم في ألاصل "اليعُم" زم اظخؾملذ في الالجُيُت أًرا والام 

أي جلّ  ؛مؾنى الِلماث اإلاصاحبت للميطىؽاث اإلاىظُيُت زم صاسث حعخؾمل في مؾنى "الى "

ُب اإلاؾاوك  َاهذ أو ميشواة، زم أصبي للمصط ح عؾذ البٍ، اإلاجمىؽت مً الجمل اإلاب،اصت مُخىبت 

 آلاجُت:

 ڃخ حي٢ْ رخٿٌكيس حٿڀٌّٰش حؾبٔظ٬ڄڀش يف حٿنٚ، -

ٷٌْى حٿظٌحٍى $حؾب٬ـڄِ# حٿيت طَح٫َ ٫ني حٓظ٬ڄخٽ أٻؼَ ڃن ًكيس ٿٌّٰش ڃؼخٽ ًٿٺ يف حٿڀٰش  -

ڃ٪ حؽبْپ ًحألڃڀق ڃ٪ حٿٰنڂ ًحألُىَ ڃ٪ حإلنٔخڅ ًًٿٺ ٫ني اٍحىس حٿ٬َرْش حٓظ٬ڄخٽ ٻڀڄش حألٗيذ 

 حٿظ٬زري ٫ن رْخٝ حٿڀٌڅ،

 نٚ ٿٌُٰ ّظٔڂ ر٬ٔش نٔزْش ًّئىُ ڃ٬نَ ڃظټخڃال ٌٓحء أٻخڅ ًٿٺ حٿنٚ ڃټظٌرخ أځ ڃظټڀڄخ رو،  -

 .(1)حألكٌحٽ ًحؾبٌحٷٲ حؽبخٍؿْش ًحص حٿ٬الٷش رخٿټالځ -

 حٿْٔخٵ يف حالٓظ٬ڄخٽ حٿ٬َر0ِ. 1.1

دت مدً الضواًدا، مد لم ًخل ً حيل مؾشفي في الذساظاث الؾشبُت مً الخؾشض للعدُاو مدً صاٍو

 .(2)...والىيذ، الخنعي، ،البالفتو ، ؽلىم اللقت والىحى، وأصْى النيه

                                                 

رلموعة  . وقد عرض ادلؤلف35عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي، داللة السياق بٌن الرتاث وعلم اللغة احلديث، ص (1)
  وما بعدىا. 35فكار حول السياق ونظرياتو يف علم اللغة احلديث، صمن األ

 . 186يد بلبع، السياق وتوجيو داللة النص، ص( ع2)



كيً حٿِ٘ء، ّٸتخٽ0 ٓتخٷو   ذبخ َّحى ًشد لنػ العُاو في اللقت الؾشبُت مدً مدادة )ط. و. و( ٍو 

ٳ٬تتو أڃخڃتتو#، ًٷتتي حنٔتتخٷض حإلرتتپ ًطٔتتخًٷض اًح طظخر٬تتض، ًيف  ّٔتتٌٷو ٓتتٌٷخ ًٓتتْخٷخ $يف ڃ٬نتتَ كتتيحه أُ ى 

مل ٌّٻَ حػبتٌىَُ يف ٛتلخكو   ”. أُ ڃخ طظخر٪ ؛أ٫نِح ٫ـخٳخ ڃخ طٔخًٵ كيّغ أځ ڃ٬زي، ٳـخء ًُؿيخ ٌّٔٵ

، ًٷتي ٳ٬تپ ًٿتٺ حٿِقب٘تَُ ٫نتيڃخ ًٻتَ       ”ٓتْخٵ حٿټتالځ  “ًال حرن ٳخٍّ يف ڃٸخّْٔو ًال حرن ڃن٨تٌٍ يف ٿٔتخنو   

٬خنِ ح„خُّش حٿيت ّٔظويځ ٳْيخ حٿڀٴ٦ ٷخثال0 ًڃن ح„خُ طٔتخًٷض حإلرتپ، طظخر٬تض، ًىتٌ     ْٓخٵ حٿټالځ ٟڄن حؾب

 .(1)ٌّٔٵ حؼبيّغ أكٔن ْٓخٵ، ًاٿْٺ ّٔخٵ حؼبيّغ، ًىٌح حٿټالځ ْٓخٷو ٻٌح

حألؿِحء حٿيت طٔزٶ حٿنٚ أً طڀْو ڃزخًَٗس ًّظليى ڃن هالؿبتخ حؾب٬نتَ   » َدى والعُاو في الاصدطالح

«حؾبٸٜتتتٌى
بندددى ؽ  (2) ن مُددده ىدددشاتً حؾدددين ؽلدددى رلدددّ، لُددده وضدددىح داللدددت ألالنددداظ وجحذًدددذ مؾىاَدددا؛   ٍو

والسجباله بميام مؾين ًحذد في ضىا اليشاتً الحالُت
(3) . 

ىالٿتتش حٿټڀڄتتش ٫ڀتتَ ًؿتتو حٿيٷتتش ًرٌٓتتخ٣ظو طظـتتخًُ ٻڀڄتتخص حٿڀٰتتش     »زددش ٍبيدد، فددي جحذًددذ أوللعددُاو 

ٷي طټٌڅ ـبخُّش، أً اٟخٳْش، أً نٴْٔش، أً احيخثْتش،  كيًىىخ حٿيالٿْش حؾب٬ـڄْش حؾبؤٿٌٳش ٿظٴَُ ىالالص ؿيّيس 

«أً حؿظڄخ٫ْش
(4). 

ه ٌعخحرش الاؽخباساث العُاىُت في جحلُله ل جملت َان ظِبٍى ْ ميذ  ًًٿٺ  [...]»: ، ًيى

أڅ ٍؿال ڃن اهٌحنٺ ًڃ٬َٳظٺ ٿٌ أٍحى أڅ خيربٹ ٫ن نٴٔو أً ٫ن ٯريه رؤڃَ ٳٸخٽ0 أنخ ٫زي ح‟ ڃن٤ڀٸخ، 

أنض كظَ حٓظٰنْض  "أنخال "ً "ىٌ"څ فبخال؛ ألنو امنخ أٍحى أڅ خيربٹ رخالن٤الٵ ًمل ّٸپ ًىٌ ُّي ڃن٤ڀٸخ، ٻخ

٫الڃظخڅ ٿڀڄ٠ڄَ، ًامنخ ٠ّڄَ اًح ٫ڀڂ أنٺ ٫َٳض ڃن ٬ّين، اال أڅ ٍؿال ٿٌ  "أنخ"ً "ىٌ"ألڅ  ٫ن حٿظٔڄْش؛
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خؿظٺ، ٻخڅ ٻخڅ هڀٲ كخث٢، أً يف ڃٌٟ٪ ربيڀو ٳْو ٳٸڀض ڃن أنض؟ ٳٸخٽ0 أنخ ٫زي ح‟ ڃن٤ڀٸخ يف ك

«كٔنخ
 ٸخڃظو رخٿْٔخٵ حٿٌُ ًٍىص ٳْو.ڃ٬نَ حػبڄڀش ًٌٛحرو ًحٓظٍر٢ ْٓزٌّو ًڃنو ٨ّيَ أڅ ، (1)

ٿڀ٬َد أڃؼتخال ًحٗتظٸخٷخص ًأرنْتش ًڃٌٟت٪     »وهجذ اشاسة لطُنت ؽىذ الجاحػ ٌشي، ماهدا الدى أن 

ًّتپ حٿټظتخد ًحٿٔتنش    ٳڄتن مل ٬َّٳيتخ ؿيتپ طؤ   ٻالځ ّيٽ ٫ڀَ ڃ٬خنْيڂ ًاٍحىحصبڂ، ًٿظڀٺ حألٿٴتخ٥ ڃٌحٟت٪ أهتٍَ،    

«ًحٿ٘خىي ًحؾبؼپ، ٳبًح ن٨َ يف حٿټالځ ًيف ًَٟد ڃن حٿ٬ڀڂ، ًٿْْ ىٌ ڃن أىپ ىٌح حٿ٘ؤڅ ىڀٺ ًأىڀٺ
(2)  . 

 حٿْٔخٵ ٫ني حألٌٛٿْ 0  .5.1

ه ألاصىل ٷي »الىصْى الى اإلاؾاوك، مددالى أَمُت العُاو؛ مهى باليعبت الاهم منخاح  ُىن هبَّ

َه يف طٌؿْو ىالٿش حٿنٚ ڃن٤ڀٸخ ڃن حبؼيڂ يف حٿٸَّنش حٿيت حسبًٌىخ ؿخء حٿظ٬َٝ ٿڀْٔخٵ يف أٌٛٽ حٿٴٸو ًأػ

يف حٿظ٬َٝ ٿزْخڅ حؾبٸٌٜى ڃن حألڃَ ًحٿنيِ ٫ڀَ ، ڃؼال أٓخٓخ ٿظليّي حٿيالٿش، لبي ًٿٺ ًحٟلخ ٫نيىڂ

ٓزْپ حؼبٸْٸش أً ح„خُ، ًٷي ؿخء ىٌح حؾب٨يَ يف ٻظخد حٿَٓخٿش ٿإلڃخځ حٿ٘خٳ٬ِ كْغ أٳَى رخرخ أ٣ڀٶ ٫ڀْو0 

«ٜنٲ حٿٌُ ّز  ْٓخٷو ڃ٬نخهحٿ
(3). 

مل ُطٸٜي ٿًٌحصبخ ًامنخ ىِ أىٿش ّٔظيٽ ذبخ ٫ڀَ ڃَحى حؾبظټڀڂ، »ما لناظ لذي ؽلماا ألاصْى 

٫ڄپ دبٸظ٠خه ٌٓحء ٻخڅ ربٗخٍس أً ٻظخرش أً ربديخءس أً ىالٿش ٫ٸڀْش أً  بًح ٧يَ ڃَحىه ًًٟق رؤُ ٣َّٶ ٻخڅٳ

«ٷَّنش كخٿْش
(4) . 
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طزْ  ح„ڄپ، ًحٿٸ٤٪ ر٬يځ حكظڄخٽ ٯري حؾبَحى، ًسبٜتْٚ حٿ٬تخځ، ًطٸْْتي     اىل»داللدت العدُاو طَٗي 

حؾب٤ڀٶ، ًطن٩ٌ حٿيالٿش، ًىٌ ڃن أ٨٫ڂ حٿٸَحثن حٿيحٿش ٫ڀَ ڃَحى حؾبظټڀڂ، ٳڄن أمهڀتو ٯڀت٢ يف ن٨تريه، ًٯتخٿ٢ يف     

«ڃنخ٧َحطتتو
ددزا ٌؾنددم أن (1) ددًالعددُاو ، َو ددزا مددوحؾُددين اإلاحددخمالث هدداالددى مهددم اإلاجمددالث وبُان لٍش ا ، َو

: أڃخ حٿْٔخٵ ًحٿٸَحثن ٳبهنخ حٿيحٿش ٫ڀَ ڃَحى حؾبتظټڀڂ ڃتن ٻالڃتو، ًىتِ     » ٌشي، الُه ابً دىًُ الؾُذ، ًيدْى

«حؾبَٗتيس اىل رْتتخڅ ح„ڄتالص ًط٬تتْ  حسيتظڄالص   
مل ّٔتظٰن حؾبظټڀڄتتٌڅ ًحٿٔتخڃ٬ٌڅ ٫تتن أڅ َطُلتتٲَّ   » ولددزلّ  .(2)

١، ٿظظ٠تخٳَ طڀتٺ حألٗتْخء حؼبخٳتش رتخٿټالځ ٫ڀتَ       رخٿټالځ، ڃالڃُق حٿْٔخٵ، ًڃٸخُځ حؽب٤تخد، ًڃزِّْنتخٌص ڃتن حٿزٔتخ    

اُحٿش حكظڄخالص ٻخنض ط٬َٝ ٿڀٔخڃ٪ يف ڃَحى حؾبظټڀڂ ڃتن ٻالڃتو؛ ًٿتٌٿٺ ربتي حٿټتالځ حٿتٌُ ٗتخٳو رتو حؾبتظټڀڂ          

 .(3)«...ٓخڃ٬ْو، أًٟق ىالٿش ٫ڀَ ڃَحىه ڃن حٿټالځ حٿٌُ ّزڀٰو ٫نو ڃزڀٮ

عخناد مً الخحذًذاث العابيت، ظىاا الؾشبُت أو القشب ؽىاصش ًيخض م العُاو ُت، أن َو

 :مخخلنت

 ،ًڃٸخٛيه٫نَٜ ًحطِ ًىٌ ڃ٬ظٸيحص حؾبظټڀڂ  .أًاًل 

 ،حٿ٨ًَٱ حٿِڃخنْش ًحؾبټخنْش؛ أُ ٫نَٜ ڃ٫ٌٌِٟ، ًىٌ حٿٌٷخث٪ حؽبخٍؿْش حٿيت مت ٳْيخ حٿٸٌٽػخنْخ. 

 .(4)ٸٜي رو حؾب٬َٳش حؾب٘رتٻش ر  حؾبظوخ٣ز ًٌُّحطِ، ًظحٿ٬نَٜ حٿػخٿؼخ. 

 داللت ألامؾاْ الُالمُت وجىىؽها في، محِىم عشِلها اللقىي حذًذ مبن ووميا لهزا الخ

، وال ًمًُ أن حٿ٬نخَٛ حٿْٔخٷْشًحؾبٌحءڃش ر  حٿ٘ټپ حٿڀٌُٰ حؾبنخٓذ ًرٸٜي حؾبَٓپ، ، بل محِىم ميط

زا ما حععى الُه الذساظاث الخذاولُت الام  ًِىن اإلاؾنى الحشفي للقت َى مؾنى الخطاب الىحُذ؛ َو
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ُنُت الخؾبي، ؽىه  لم جيه ؽىذ حذود اإلاؾنى الحشفي ل خطاب، بل اَخمذ باإلاؾنى الخذاولي، ٍو

 . (1)بالنؾل اللقىي في، اإلاباشش

 حٿْٔخٵ ٫ني حٿ٘خ٣يب0. 3.1

؛ العُاواليصذ و ب هجذ اشاساث ٍثي،ة في مىامياث الشالبم وعدشه منها  مذي اَخمامه

ت )اإلازَب الغاَشي(،لقالة  في ظُاو محاولخه الخصذي ومً رلّ ما أشاس الُه : الغاٍَش  ًيْى

ٳخ٫ڀڂ، أڅ ح‟ ط٬خىل اًح نٴَ حٿٴٸو ٫ن ٷٌځ، ٳٌٿٺ ٿٌٷٌٳيڂ ڃ٪ ٧خىَ حألڃَ ٫ًيځ ح٫ظزخٍىڂ ٿڀڄَحى ڃنو، ًاًح »

«أػزض ًٿٺ ٳيٌ ٿٴيڄيڂ ڃَحى ح‟ ڃن ه٤خرو، ًىٌ رخ٣نو
ٿٰالس حٿزخ٣نْش، حٿٌّن ًَّڅ أڅ يف طٜيّو أ٠ّخ ً. (2)

. ولزلّ اشب،ط الؾلم باللقت (3)خ أٻؼَيأٻؼَ ڃن ٓظ  أٿٲ ٳيڂ، ًڃخ رٸِ ڃن ٳيڄٻپ نّش ڃن حٿٸَنڅ ؿبخ 

ن ًيىم اال ؽلى َزٍ ألاظغ؛ مالخؾابي، الؾشبُت حشبُه، أ ن الخنعي، ال ًمًُ  ٍما أظلنىا؛ الؾشبُت

ىاًت، واظخؾاسة، ومجاص، وحؾٍش ... والاٍخناا بالغاَش منه ىىؿ في الالخباط، ًيْى جىذ  اٍو

ٻالځ حٿ٬َد ٫ڀَ حإل٣الٵ الري ٳْو ڃن ح٫ظزخٍ ڃ٬نَ حؾبٔخٵ يف ىالٿش حٿْٜٮ، ًاال ٛخٍ ٟلټش »: الشالبم

ًىِأس، أال طٍَ اىل ٷٌؿبڂ0 ٳالڅ أٓي أً ظبخٍ، أً ٨٫ْڂ حٿَڃخى، أً ؿزخڅ حٿټڀذ، ًٳالنش ر٬ْيس ڃيٌٍ 

خ ٧نٺ رټالځ ح‟ ًٻالځ حٿٸ١َ، ًڃخ ال مبَٜ ڃن حألڃؼڀش ٿٌ ح٫ظرب حٿڀٴ٦ دبـَىه مل ّټن ٿو ڃ٬نَ ڃ٬ٸٌٽ، ٳڄ

«ٌٍٓٿو 
(4). 

 يف حٿٌٷض نٴٔو ّئٻي وّنٴِ ٫ن حٿټالځ ٧خىَه، ٳيٌ ّٸَه، ًٿټنوال ٌؾنم َزا الُالم أن الشالبم 

ًٍَٟس ڃَح٫خس ڃخ طٸٌځ ٫ڀْو حٿ٬َرْش ڃن ٷٌح٫ي طٔخ٫ي ٫ڀَ ٳيڂ ٛلش حؾب٬نَ حٿ٨خىَ كظَ ٿٌ ٻخڅ حؾب٬نَ 

 ٺ ٣َٗ 0 حؾب٠ڄَ ىٌ حؾبٸٌٜى ڃن حؽب٤خد، ًّ٘رت١ ٿٌٿ
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ٍَّ حٿ٨خىَ ڃٸظ٠َ ٫ڀَ أكيمهخ0 أڅ ّّٜق حٿ٬َرْش.  حؾبٸخٛي ٫ڀَ ًجيَُ حٿ٬َد، ٿٔخڅ يف ًحؾبٸ

ًٜخ ٗخىي ٿو ّټٌڅ ًحٿؼخن0ِ أڅ ًَح أً ن .(1)ڃ٬خٍٝ ٯري ڃن ٿّٜلظو ّ٘يي نهَ فبّپ يف ٧خى

ٍما ًصل رلّ الى دسجت اإلاقاالة  ال ماالَخذاا الى اإلاؾاوك اإلارمشة أمش مطلىب، لًُ ًجب أ

؛ ”رخ٣ن ٳخٓي”، ً”رخ٣ن ٛلْق“ًميز الشالبم بين هىؽين مً البالً؛  َىاًنؾل البالىُت؛ ومً 

ٳخٿٜلْق ىٌ ڃخ طٌحطَ ٫ڀْو ٫ڀڄخء حٿٔڀٲ، ٻخٿٌُ ٌّؿي يف ر٬ٞ ٻظذ حٿظٴٔري رخؾبؤػٌٍ، ًىٌ رخ٣ن ٛلْق 

خ ًڃن ٯري طٴَٷش ٛخىٍ ٫ن ٓڀٲ ٍحٓن يف حٿ٬ڀڂ ًڃ٬ظرب ٿڀڄ٬نْ  حٿ٨خىَ ًحٿزخ٣ن ڃن ٯري طٴ٠ْپ ألكيمه

ًٻپ حٿٌّن  شًأڃخ حٿٴخٓي ٳيٌ طڀٺ حٿظؤًّالص حٿزخ٣نْش ًحٿَحٳ٠ْش ًحٿظ٘زْيْ، #2$ر  حال٫ظزخٍ حٿٸَننِ ًحٿٌؿٌىُ

.(3)ّظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو حرظٰخء حٿٴظنش

ؤلاإلاام عؾلىم النصاحت مؾشمت ىصذ اإلاخِلم مً خالْ  ، ارن،العُاو ًيخض م ميه

ولزلّ اؽخب، الشالبم ، لخ حُي في اللقت وهي الىحى والخصٍشهعؾذ ؤلاإلاام عؾلىم ا والبُان

 ،
ً
َا مً مذاٌس النهم، باؽخباٍس مىهجا لنهم ميصىد الُالم ؽمىما ت ومذس العُاو وحذة مؾىٍى

 ،
ً
ْ وميصىد اليشآن خصىصا ٳخٿٌُ [ ...] حؾبٔخٷخص سبظڀٲ رخهظالٱ حألكٌحٽ ًحألًٷخص ًحٿنٌحُٽ»: ًيى

ظٴيڂ ًحالٿظٴخص اىل أًٽ حٿټالځ ًنهَه، حبٔذ حٿٸ٠ْش ًڃخ حٷظ٠خه حؼبخٽ ٳْيخ، ّټٌڅ ٫ڀَ رخٽ ڃن حؾبٔظڄ٪ ًحؾب

ٳبڅ حٿٸ٠ْش ًاڅ حٗظڄڀض ٫ڀَ ُؿڄپ ٳز٠٬يخ ڃظ٬ڀٶ  ؛ال ُّن٨َ يف أًؿبخ ىًڅ نهَىخ، ًال يف نهَىخ ىًڅ أًؿبخ

، ًأًٿو رخٿز٬ٞ؛ ألهنخ ٷ٠ْش ًحكيس نخُٿش يف ِٗء ًحكي، ٳال فبْٚ ٿڀڄظٴيڂ ٫ن ٍى نهَ حٿټالځ ٫ڀَ أًٿو

َّٵ حٿن٨َ يف أؿِحثو، ٳال ّظٌٛپ رو اىل  ٫ڀَ نهَه، ًاً ًحٹ حيٜپ ڃٸٌٜى حٿ٘خ٩ٍ يف ٳيڂ حؾبټڀٲ، ٳبڅ ٳ

«ڃَحىه، ٳال ّٜق حالٷظٜخٍ يف حٿن٨َ ٫ڀَ ر٬ٞ أؿِحء حٿټالځ ىًڅ ر٬ٞ
(4) . 
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ًٷي أٗخٍ حٿ٘خٳ٬ِ ]...[ »ومً ألامثلت الام ًحرش ماها جؤٍُذ الشالبم أَمُت العُاو ىىله: 

ػڂ ًٻَ كبخ  ؛رټظخرو رڀٔخهنخ ٫ڀَ ڃخ ط٬َٱ ڃن ڃ٬خنْيخ ، ًأڅ ح‟ هخ٣ذ حٿ٬َد ٍٓخٿظو اىل ىٌح حؾب٬نَيف

٬َّٱ ڃن ڃ٬خنْيخ حطٔخ٩ ٿٔخهنخ ًأڅ سبخ٣ذ رخٿ٬خځ ڃَحىح رو ٧خىَه ًرخٿ٬خځ َّحى رو حٿ٬خځ ًّيهڀو حؽبٌٜٙ 

َٱ رخٿْٔخٵ ًرخٿټالځ ّنزنت أًٿو ٫ن ًّٔظيٽ ٫ڀَ ًٿٺ رز٬ٞ ڃخ ّيهڀو يف حٿټالځ ًرخٿ٬خځ َّحى رو حؽبخٙ ٬ًّ

نهَه ًنهَه ٫ن أًٿو ًأڅ طظټڀڂ رخٿِ٘ء ط٬َٳو رخؾب٬نَ ىًڅ حٿڀٴ٦ ٻڄخ ط٬َٱ رخإلٗخٍس ًطٔڄَ حٿِ٘ء 

حٿٌحكي رخألغبخء حٿټؼريس ًحؾب٬خنِ حٿټؼريس رخالٓڂ حٿٌحكي ػڂ ٷخٽ ٳڄن ؿيپ ىٌح ڃن ٿٔخهنخ ًرڀٔخهنخ نِٽ 

 ٫ڀڄيخ طټڀٲ ڃخ جييپ ر٠٬و ًڃن طټڀٲ ڃخ ؿيپ ًڃخ مل ّؼزظو حٿټظخد ًؿخءص رو حٿٔنش ٳظټڀٲ حٿٸٌٽ يف

ڃ٬َٳش ٻخنض ڃٌحٳٸش حٿٌٜحد اڅ ًحٳٸو ڃن كْغ ال ٬َّٳو ٯري فبڄٌىس ًٻخڅ خب٤جو ٯري ڃ٬ًٌٍ اًح ن٤ٶ ٳْڄخ 

«ال حي٢ْ ٫ڀْو رخٿٴَٵ ر  حٿٌٜحد ًحؽب٤ؤ ٳْو ىٌح ٷٌٿو ًىٌ حؼبٶ حٿٌُ ال فبْٚ ٫نو
(1). 

زٍ الرىابطان النهم ال حُي ٌعخىجب ا بحعب ما  ،ظخحراس عؾ  الرىابط، َو

جيخض م مهما ما وحعاؽذ ؽلُه،  ن اإلاعاىاث مخخلنت،  ٌٟحر٢ ْٓخٷْش ،ًنهم مً ٍالم الشالبم

: ٳال ري ڃن ٟخر٢ ٬ٌّٽ ٫ڀْو يف ڃؤهٌ حٿٴيڂ ًحٿٸٌٽ يف ًٿٺ ًح‟ حؾبٔظ٬خڅ أڅ حؾبٔخٷخص سبظڀٲ » ًيْى

ڃ٬ڀٌځ يف ٫ڀڂ حؾب٬خنِ ًحٿزْخڅ ٳخٿٌُ ّټٌڅ ٫ڀَ رخٽ ڃن حؾبٔظڄ٪  رخهظالٱ حألكٌحٽ ًحألًٷخص ًحٿنٌحُٽ ًىٌح

«ًحؾبظٴيڂ ًحالٿظٴخص اىل أًٽ حٿټالځ ًنهَه حبٔذ حٿٸ٠ْش ًڃخ حٷظ٠خه حؼبخٽ ٳْيخ
(2). 
اإلاعاو ىذ ًخرمً آلُت وىذ سبط الشالبم بين اإلاعاىاث والعُاىاث ومهم اليصذ؛ م

َامُا، ولزلّ ال بذ اظخذالْ حعاؽذ ؽلى جشجُي حُم ؽلى آخش، لًُ الا  ظخذالْ وحذٍ ال ًِىن 

 : ٷْڄٌح أٿٌ حٓظيٽ ڃٔظيٽ ٫ڀَ ًؿٌد حٿٜالس رٸٌٿو ط٬خىل0 »مً أدلت خاسجُت وأحِام مب،جبت، ًيْى

أً ڃخ أٗزو ًٿٺ ٿټخڅ يف حالٓظيالٽ دبـَىه ن٨َ ڃن أًؿو، ٿټن كٲ رٌٿٺ ڃن حألىٿش حؽبخٍؿْش  حٿٜالس
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س ًٍَّٟخ يف حٿيّن ال ّ٘ٺ ٳْو اال ٗخٹ يف أٛپ حٿيّن، ًڃن ىينخ ًحألكټخځ حؾبرتطزش ڃخ ٛخٍ رو ٳَٝ حٿٜال

ح٫ظڄي حٿنخّ يف حٿيالٿش ٫ڀَ ًؿٌد ڃؼپ ىٌح ٫ڀَ ىالٿش حإلطبخ٩؛ ألنو ٷ٬٤ِ ًٷخ٣٪ ؿبٌه حٿٌ٘حٯذ. ًاًح 

طؤڃڀض أىٿش ٻٌڅ حإلطبخ٩ كـش أً هرب حٿٌحكي أً حٿٸْخّ كـش ٳيٌ ٍحؿ٪ اىل ىٌح حؾبٔخٵ؛ ألڅ أىٿظيخ 

ڃٌحٟ٪ طټخى طٴٌص حؼبَٜ ًىِ ڃ٪ ًٿٺ قبظڀٴش حؾبٔخٵ ال طَؿ٪ اىل رخد ًحكي اال أهنخ طنظ٨ڂ ڃؤهًٌس ڃن 

 .(1)«حؾب٬نَ حٿٌحكي حٿٌُ ىٌ حؾبٸٌٜى رخالٓظيالٽ ٫ڀْو

والذالالث الام حعخيبط ” ْٓخٵ حالٓظ٬ڄخٽ“ ٍما جحذر الشالبم بىضىح ؽما ٌعمُه

ٳظيڂ دبٸخٛي حٿ٬َّ٘ش ًٻٌهنڂ ٫َرخ ٷي أهًٌح اڅ حٿٔڀٲ حٿٜخحل ڃ٪ ڃ٬َ 0ٳڀٸخثپ أڅ ّٸٌٽ»يقول:  مىه،

ًىٌ ىٿْپ ٫ڀَ أڅ حؾب٬ظرب ٫نيىڂ يف حٿڀٴ٦  ،ر٬ڄٌځ حٿڀٴ٦ ًاڅ ٻخڅ ْٓخٵ حالٓظ٬ڄخٽ ّيٽ ٫ڀَ هالٱ ًٿٺ

ًاًح ٻخڅ ٻٌٿٺ ٫نيىڂ ٛخٍ ڃخ ّز  ؿبڂ هٌٜٛو  ؛٫ڄٌڃو حبٔذ حٿڀٴ٦ حإلٳَحىُ ًاڅ ٫خٍٟو حٿْٔخٵ

«كبخ ًٟ٪ يف حالٓظ٬ڄخٽ ٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ حؾبي٫َ  ال ،ٻخألڃؼڀش حؾبظٸيڃش كبخ هٚ رخؾبنٴٜپ
(2) . 

ميز في مىضؿ آخش بين  ؛ ما ْو ًخخ  بمؾشمخه "حؾبٔخٵ حالٓظ٬ڄخيل"و” حؾبٔخٵ حؼبټڄِ“ٍو

 : ٳبڅ »الؾاسمىن بمياصذ الششؼ، أما الثاوك مُخخ  بمؾشمخه الؾاسمىن بمياصذ الؾشب، ًيْى

ّيٽ  ،ڃ٠ڄنخ يف حٿټالځ حٿ٬َرِ ٳڀو ڃٸخٛي سبظٚ رو ًىٌح حٿٌٟ٪ ًاڅ ٻخڅ ٷي ؿِء رو ،حؾبٌٟ٪ ّٔظڄي ڃنيخ

ٻڄخ أڅ حألًٽ خيظٚ  ،ًىٌح حؾبٔخٵ خيظٚ دب٬َٳظو حٿ٬خٍٳٌڅ رٸخٛي حٿ٘خ٩ٍ ،٫ڀْيخ حؾبٔخٵ حؼبټڄِ أ٠ّخ

«دب٬َٳظو حٿ٬خٍٳٌڅ دبٸخٛي حٿ٬َد
(3) . 

ىسد الشالبم أمثلت ؽً الاخخالل بين ظُاو عؾ  آلاًاث اليشآهُت و  ، ًيخرُه اظخؾمالها ماٍو

ٳڀٸخثپ أڅ ّٸٌٽ اڅ حٿٔڀٲ حٿٜخحل ڃ٪ ڃ٬َٳظيڂ دبٸخٛي حٿ٬َّ٘ش ًٻٌهنڂ ٫َرخ ٷي أهًٌح » ومً رلّ ىىله:
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ر٬ڄٌځ حٿڀٴ٦ ًاڅ ٻخڅ ْٓخٵ حالٓظ٬ڄخٽ ّيٽ ٫ڀَ هالٱ ًٿٺ ًىٌ ىٿْپ ٫ڀَ أڅ حؾب٬ظرب ٫نيىڂ يف حٿڀٴ٦ 

ّز  ؿبڂ هٌٜٛو ٫ڄٌڃو حبٔذ حٿڀٴ٦ حإلٳَحىُ ًاڅ ٫خٍٟو حٿْٔخٵ ًاًح ٻخڅ ٻٌٿٺ ٫نيىڂ ٛخٍ ڃخ 

ٻخألڃؼڀش حؾبظٸيڃش كبخ هٚ رخؾبنٴٜپ ال كبخ ًٟ٪ يف حالٓظ٬ڄخٽ ٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ حؾبي٫َ ًؿبٌح حؾبٌٟ٪ ڃن ٻالڃيڂ 

أڃؼڀش، ڃنيخ أڅ ٫ڄَ رن حؽب٤خد ٻخڅ ّظوٌ حؽب٘ن ڃن حٿ٬٤خځ ٻڄخ ٻخڅ ّڀزْ حؾبَٷ٪ يف هالٳظو ٳٸْپ ٿو ٿٌ 

ِ ّٸٌٽ ح‟ ط٬خىل أًىزظڂ ٣ْزخطټڂ يف كْخطټڂ حٿينْخ حسبٌص ٬٣خڃخ أٿ  ڃن ىٌح ٳٸخٽ أهَ٘ أڅ ط٬ـپ ٣ْزخط

حؼبيّغ ًؿخء أنو ٷخٽ ألٛلخرو ًٷي ٍأٍ ر٠٬يڂ ٷي طٌٓ٪ يف حإلنٴخٵ ْٗجخ أّن طٌىذ رټڂ ىٌه حّٓش 

أًىزظڂ ٣ْزخطټڂ يف كْخطټڂ حٿينْخ حّٓش ًْٓخٵ حّٓش ّٸظ٠َ أهنخ ٫ٌحد حؿبٌڅ ٳخّٓش ٯري الثٸش حبخٿش حؾبئڃن  

«هٌىخ ٫ڄَ ڃٔظنيح يف طَٹ حإلَٓحٱ ڃ٤ڀٸخًڃ٪ ًٿٺ ٳٸي أ
(1). 

شي، في ظُاو آخش الى ألامش هنعه ؽىذما جىىه ؽىذ ىىله حؾالى: ًڃن ّ٘خٷٶ حٿٌَٓٽ ڃن ر٬ي  َو

 اڅ ح‟ ال ّٰٴَ أڅ َّ٘ٹ روڃن حٍطي ٫ن حإلٓالځ ريٿْپ ٷٌٿو ر٬ي  ، ٳيٌه حّٓش نِٿض يفڃخ طز  ٿو حؿبيٍ

ظيٿٌح ذبخ ٫ڀَ ٻٌڅ حإلطبخ٩ كـش ًأڅ قبخٿٴو ٫خٙ ٫ًڀَ أڅ حالرظيح٩ يف حٿيّن حٓ ػڂ اڅ ٫خڃش حٿ٬ڀڄخء ،حّٓش

ٳ٨خىَ ڃٔخٵ حّٓش، حبٔذ حٿ٘خ٣يب، أهنخ  أال اهنڂ ّؼنٌڅ ٛيًٍىڂ ٿْٔظوٴٌح ڃنوڃٌڃٌځ ًٷٌٿو ط٬خىل0 

ًٷخٽ حرن ؛ أُ ڃن ح‟ ط٬خىل أً ڃن ٌٍٓٽ ح‟، ٿْٔظوٴٌح ڃنو 0يف حٿټٴخٍ ًحؾبنخٳٸ  أً ٯريىڂ ريٿْپ ٷٌٿو

٫زخّ اهنخ يف أنخّ ٻخنٌح ّٔظلٌْڅ أڅ ّظوڀٌح ٳْٴ٠ٌح اىل حٿٔڄخء ًأڅ جيخڃ٬ٌح نٔخءىڂ ٳْٴ٠ٌح اىل حٿٔڄخء 

 . (2)ٳنِٽ ًٿٺ ٳْيڂ ٳٸي ٫ڂ ىئالء يف كټڂ حّٓش ڃ٪ أڅ حؾبٔخٵ ال ّٸظ٠ْو

ى َله مبنم ؽلى اليْى باؽخباس ؽمىم اللنػ ال بخصىص  ومثل َزا ٍثي، بحعب الشالبم، َو

؛ مهزٍ آلاًت مؿ ًڃن مل حيټڂ دبخ أنِٽ ح‟ ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿټخٳًَڅىىله حؾالى:  أًرا، لهابب ومثالع

ىا بها في، الُناس وىالىا ٍنش دون ىأنها هضلذ في الاهىد ٍما ًذْ ؽلى رلّ العُاو، مبن الؾلماا ؽ
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بخصىص ٍنش، مبرا سجؿ َزا البحر الى اليْى بؤن ال اؽخباس عؾمىم اللنػ واهما الاؽخباس 

العبب، ومُه مً الخالل ما ؽلم، ميذ سجؾىا الى أن أحذ اليىلين َى ألاصح وال ماتذة صاتذة 

والجىاب أن العله الصالح اهما جاإوا بزلّ النيه الحعً بىاا ؽلى أمش آخش في، ساجؿ الى 

ى أن ا  الصُك الؾمىمُت،  نهم مهمىا مً ٍالم ا حؾالى ميصىدا ًنهمه الشاسخىن في الؾلم َو

حؾالى رٍش الُناس عس ما أؽمالهم واإلائمىين بؤحعً أؽمالهم لُيىم الؾبذ بين َزًً اإلايامين ؽلى 

خال  هم ٍو ىذمك الخىل والشجاا مي،ي أوصال أَل ؤلاًمان وما أؽذ لهم مُج هذ سجاا أن ًذٍس

شي أوصال أَل الُنش وما أؽذ لهم مُخال مً الىىىؼ مُما  أن ال ً حيهم مُنش مً رهىبه ٍو

شجى ببًماهه أن ال ً حً بهم مهى بين الخىل والشجاا مً حُر ٌشبٌ،  وىؾىا مُه ومُما ٌشبهه ٍو

َان الحاتل بُنهما مؤخىر  َان معِىجا ؽىه  هه ارا رٍش الطشمان  يين في وصه ما وان  مؿ النٍش

الجاهبين ٍمحاْ الاج هاد ال مشو ال مً جهت أنهم حملىا رلّ محمل الذاخل جحذ الؾمىم 

غهش أًرا في اللن ىد واليعاا في آًت ان الزًً جىماَم اإلاالتُت ٍو ى عاَش في آًت ألاحيال َو غك َو

دبؿ في، ظبُل اإلائمىين وما ظىي رلّ مبما مً جلّ الياؽذة واما أنها بُان ميه الجضتُاث  ىىله ٍو

 .(1) مً الِلُاث الؾامت ال أن اإلايصىد الخخصُ  بل بُان جهت الؾمىم

ألاعؾاد العُاىُت في مهم ٍخاب ا أَمُت لُه أن الشالبم ىذ الخنذ الى وخالصت ما هيخ م ا

 .مىه حؾالى واظخيباط ألاحِام

   $حالٓظڀِحځ حؼبٌحٍُ#0حالٷظ٠خء .2

وىنىا في النصل ألاْو مً َزا البحر ؽلى أَم مناَُم الخذاولُاث، ومنها منهىم 

ناث العابيت أن الاىخراا َى  ْ  الاىخراا، وحاصل الخؾٍش ؽباساث مُثنت بؤلناظ ٌعي،ة،  ىى

عمى "باالىخراا الخخطا ك" " ٌُ  ما 
ً
زا جحذًذا بحعب "، Conversational Implicatureَو

 .ٍما أششها "فشاٌغ"

الاىخراا هي داللت اللنػ ؽلى مؾنى الصم ميصىد للمخِلم ًخىىه  داللتوبهزا اإلاؾنى مبن 

مؾشمت داللت اللنػ  جيخض م جيذًش م ؽلُه صذو الُالم، أو صحخه الؾيلُت، أو صحخه الششؽُت؛

محزول؛  هه ال ًمًُ مهم الُالم دون جيذًش َزا اإلاحزول،  هه الصم للمؾنى اإلاىطىو، ٍما أهه 
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ميصىد للمخِلم، ومً َىا ظمُذ داللت الاىخراا بهزا الاظم؛  ن اإلاؾنى وظُاو الُالم ًيخراها 

حخاج لها لِعخيُم ٍو ح  .(1)ٍو

   0ٿ٬َرِ حإلٓالڃِحالٷظ٠خء يف حٿْٔخٵ ح .0.4

  مددً النؾددل الاىخردداا لقددت 
ً
يدداْ: امؾددل مددا ًيخرددُه ٍشمددّ: مددا  ؛ أياىخضدد ى أمددشا اظددخلضمه، ٍو

ى مً النؾل (2)ًطالبّ به ضد ى، َو
َ
َُ أىحًء أً ُأًؿتَذ أً     » ى ٳبڅَّ ٻپ ڃخ ُأكټَڂ ٫ڄڀتو أً ُأِطتڂَّ أً ُهتِظَڂ أً ُأّى

 ِ ََ ٳٸتتتي ُٷ٠تتت ٌَ أً ُأڃ٠ِتتت «ُأ٫ِڀتتتَڂ أً ُأنِٴتتت
ّ وابدددً، َدددّل واحدددذ منهدددا ارا رٍدددش  ، واإلايخضددد م(3) هحدددى أخ وشدددٍش

 وألاخ ميدددددخ  آخدددددش ،اىخضددددد ى فيددددد،ٍُ 
ً
ِا ّ ميدددددخ  شدددددٍش أي: مطالبدددددت اإلاؾندددددى لقيدددددٍ، ٍؤهددددده  ؛(4) ن الشدددددٍش

   .(5)هالً بؤهه الُبّذ مىه

ىالٿش حٿڀٴ٦ ٫ڀَ ڃ٬نَ الُځ ڃٸٌٜى ٿڀڄظټڀڂ ّظٌٷٲ ٫ڀْو ٛتيٵ حٿټتالځ، أً   والاىخراا اصدطالحا:  

عخناد مً رلّ ؛(6)لظو حٿ٫َْ٘شٛلظو حٿ٬ٸڀْش، أً ٛ جيدذًش  جيخضد مداللدت اللندػ   الاَخذاا الىأن  َو

، ٍمدا أهده ميصدىد اإلاؾندى اإلاىطدىو ٌعدخلضمه هده  ؛خيدذًش َدزا المهم الُدالم دون ار ًخؾزس محزول؛ 

حخدداج  للمددخِلم، ومددً َىددا ظددمُذ داللددت الاىخردداا بهددزا الاظددم؛  ن اإلاؾنددى وظددُاو الُددالم ًيخردداها ٍو

 يُم ٍو ح.لها لِعخ

وسد الاىخراا ؽىذ هحىا وبالفت وأصىال؛ ميذ الاىخراا بين ؽلىم الؾشبُت  وجخىصؼ داللت

ين هحى ىىلهم:  ال ّټٌڅ حالٓڂ ـبًًٍَح اال رخإلٟخٳش ًىِ حؾبٸظ٠ْش ٿڀـَ، ٻڄخ أڅ حٿٴخ٫ڀْش »الىحٍى

«ًحؾبٴ٬ٌٿْش مهخ حؾبٸظ٠ْخڅ ٿڀَٳ٪ ًحٿنٜذ
ت الا سبط ومً الىحىٍين اإلاحذزين مً، (7) ىخراا بىغٍش

                                                 

  ينظر: عبد الكرمي النملة، اجلامع دلسائل أصول الفقو.( 1)

 ( ابن منظور، لسان العرب.2)
 ( ادلرجع نفسو.3)
 .51، صاللغة ٌن أمحد بن فارس، الصاحيب يف فقوس( أبو احل4)
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هجذ أن  ٍما (1)ڃ٘ټڀش حٿ٬خڃپ حٿنلٌُ ًن٨َّش حالٷظ٠خءفي ٍخابه:  مخش الذًً ىباوة، ٍما مؾل الؾامل

ب مًالبالفُين بمؾنى الاىخراا حاضش ؽىذ  ، ورلّ مً ىبُل حذًثهم ؽً اإلاؾنى الحذًر ىٍش

«حؾب٬نَ حٿ٠ڄين، أً حؾب٬نَ ٯري حؼبَيف، أً ڃ٬نَ حؾب٬نَ»
(2) . 

يددددددً مؾىدددددداٍ الاظددددددخنادة مددددددبدددددداللنػ وحدددددداولىا صددددددىلُىن ألا  وىددددددذ اَددددددخم و فيدددددد، ة أمباشددددددش  تبطٍش

ڃ٬نتتَ ىل اڃ٬نتتَ ٠ّتتخٱ  بدده: الددزي ًيصددذون ” حالٷظ٠تتخء”وفددي َددزا العددُاو ًددؤحك اَخمددامهم بددد ،ةمباشددش 

 ٍى بؤهددهؽشمددو . اال رتتو ً ٗتت٫ًَخأطٔتتظٸْڂ ىالٿتتش حٿتتنٚ ٫ٸتتاًل  ًال ديټتتن أڅّتتخه ًحٓتتظڀِحڃو ٿتتو، احٿتتنٚ الٷظ٠تتخثو 

«ً حٿ٬ٸڀْتتشأً ٛتتلظو حٿ٘تت٫َْش أ٦ ٫ڀتتَ ڃ٬نتتَ هتتخٍؽ ّظٌٷتتٲ ٫ڀْتتو ٛتتيٷو  ىالٿتتش حٿڀٴتت»
ددزا ٌؾنددم أن  .(3) َو

ال رظٸتيَّىخ،  اڃٌٍ ال طٴيڂ رخٿڀٴ٦، ًٿټن ال ّٔتظٸْڂ حٿڀٴت٦ يف ىالٿظتو    أىالٿش حٿڀٴ٦ ٫ڀَ »داللت الاىخراا هدي 

«ڃظو طٸظ٠ْوٛتپ حٿ٬زخٍس، ًٿټنو ػخرض؛ ألڅ ٛلتش حٿټالځ ًحٓظٸخؤٳخٿؼخرض رخالٷظ٠خء ٿْْ ػخرظًخ ر
(4)  . 

ناث ألاصىلُين لالىخراا هزٍش:  ومً حؾٍش

  .(5)«حٿٜنٲ حٿٌُ ّيٽ ٿٴ٨و ٫ڀَ رخ٣نو ىًڅ ٧خىَه» (َد204-105الشافعي: ) -

حؾبٸظ٠َ ُّخىس ٫ڀَ حٿنٚ ػزض ٣َٗخ ٿٜلش حؾبنٌٜٙ ٫ڀْو ؾبخ مل ّٔظٰن » َد(432)ث البسدوي: -

  .(6)«٫نو ًؿذ طٸيديو ٿظٜلْق حؾبنٌٜٙ ٫ڀْو

حؾبٸظ٠َ ىٌ ٫زخٍس ٫ن ُّخىس ٫ڀَ حؾبنٌٜٙ ٫ڀْو ّ٘رت١ طٸيديو ٿْٜري »َد( 490)ث الصرخصي: -

 .(7)«حؾبن٨ٌځ ڃٴْيح أً ڃٌؿزخ ٿڀلټڂ ًريًنو ال ديټن ا٫ڄخٽ حؾبن٨ٌځ
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، اڃخ ڃن كْغ اڅ حؾبظټڀڂ ال ّټٌڅ -حٿْٔخٵ- ّټٌڅ ڃن ًٍَٟس حٿڀٴ٦ما »َد(: 505)ث الغسالي -

٫َٗخ اال رو، أً ڃن كْغ  -أً حٿرتٻْذ حٿڀٌُٰ– ٛخىٷخ اال رو، أً ڃن كْغ حڃظنخ٩ ًؿٌى حٿڀٴ٦

 .(1)«ديظن٪ ػزٌطو ٫ٸال

 .(2)«ڃخ ّټٌڅ ٣َٗخ ٿڀڄ٬نَ حؾبيٿٌٽ ٫ڀْو رخؾب٤خرٸش» :هة(515-432) فخر الدين الرازي -

ما لخوكف علي  صذق الكالم أو صحخ  العلليت أو »هة( 535-461) ابن احلاجب: -

 .(3)«الغرعيت"

ڃ٠ڄَح اڃخ ٿ٠ًٍَس ٛيٵ حؾبظټڀڂ، ًاڃخ ٿٜلش ًٷ٩ٌ حؾبڀٴ٥ٌ ڃخ ٻخڅ ٳْو »َد(: 631) اآلمدي -

  .(4)«رو

څ حؾب٬نتتَ ّظٸخٟتتخىخ ال حٿڀٴتت٦، كظتتَ ٷتتخٽ   أًأڃتتخ ىالٿتتش حالٷظ٠تتخء ٳڄ٬نخىتتخ   » :َددد(684)ث القرررايف -

 ”ٳتخنٴڀٶ “هنخ ىالٿش حٿڀٴ٦ ٫ڀَ ڃخ ّظٌٷٲ ٫ڀْو ٛيٵ حؾبظڀټڂ، ٳبڅ ٷٌٿتو ط٬تخىل0   اطبخ٫ش يف ٟخر٤يخ0 

ٿتتْيڂ ذبيّتتش ٳنتتخ٧َس   َّؿتت٪ اًانتتِ ڃَٓتتڀش “خٍ حؾبتتٌٻٌٍ، ًٻتتٌٿٺ ٷٌٿتتو ط٬تتخىل0 ٟتتڄمنتتخ ّنتتظ٨ڂ رخإل$# ا

٫ڀْتو حٿٜتالس    -ىل ٓتڀْڄخڅ ا، ٳڄـتِء حٿَٓتٌٽ   ” $#ٳڀڄخ ؿخء ٓڀْڄخڅ“ىل ٷٌٿو ط٬خىل0 ا ” $#حؾبَٓڀٌڅ

ََٓڀتْض ٌٍٓاًل، ٳڀڄخ ؿخء ٓتڀْڄخڅَ “څ ٠ّڄ0َ أٳ٩َ آٍخٿو؛ ٳْظ٬   -ًحٿٔالځ څ ا، ٳڀتٌٿٺ ٷڀتُض0   ”ٳؤٍ

ٸظ٠ْو ىًڅ حٿڀٴ٦، خبالٱ ىٿْپ حؽب٤تخد ًٳلٌحه حٿڀٌّن مهتخ ڃٴيتٌځ حؾبوخٿٴتش ًڃٴيتٌځ حؾبٌحٳٸتش      حؾب٬نَ ّ

ال ّظٸخٟتخمهخ ڃن٤تٌٵ ًال    -أ0ُ ٿيالٿش حالٷظ٠تخء  -ٿڀٴ٦، ّظٸخٟخىخ دبٴيٌڃو، خبالٱ حؾبؼپ حؾبٌٻٌٍس 

 .(5)«ڃٴيٌځ، رپ حؾب٬نَ ٳٸ٢ ًحنظ٨خڃو
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ٸظ0َ٠ ىٌ ڃخ أٟڄَ يف حٿټالځ ًٍَٟس ٷْپ يف طٴٔري حؾب»(: 703ٌ)ث عبد العسيس البخاري -

ٛيٵ حؾبظټڀڂ ًمبٌه، ًٷْپ ىٌ حٿٌُ ال ّيٽ ٫ڀْو حٿڀٴ٦ ًال ّټٌڅ ڃن٤ٌٷخ ٿټن ّټٌڅ ڃن ًٍَٟس 

  .(1)«حٿڀٴ٦

ّئىُ اىل ڃ٬نَ  -ٯري ڃٌٻٌٍ–ٿٴ٦  -رخالٿظِحځ ٫ڀَ ڃ٬نَ -حٿْٔخٵ-ىالٿش ٿٴ٦ »9 الشنقيطي -

اال رو"، ٿْظٌٷٲ ٛيٷو أً ٛلظو ٫ٸال أً  -ُ ال ّٔظٸْڂأ-ڃٸٌٜى رخألٛخٿش، ًال ّٔظٸپ حؾب٬نَ 

  .(2)«ال ّٸظ٠ْو ٬ًٟخ -حٿْٔخٵ أً حٿرتٻْذ حٿڀٌُٰ–٫َٗخ ٫ڀْو، ًاڅ ٻخڅ حٿڀٴ٦ 

ناث َزٍ الَعخناد مً و  ألاصىلُين حين جىاولىا الاىخراا مً حُر َى ششط في أن خؾٍش

 اإلاىغىم جؤسجحىا بين مىىنين:

 ششط في صذو اإلاىغىم. ىاْ عؾرهم اهه -

ى ما صشح به َل مً العشخس م في أصىله وىاْ عؾ - رهم اهه ششط في امادة اإلاىغىم. َو

نان داللُان لالىخراا، واؽخب،ا  نان َما حؾٍش زان الخؾٍش والبخاسي في ٍشه ألاظشاس. َو

ه باإلاىغىم. وهجذ عؾرهم وضؿ  شجبطان في الخؾٍش نين داللُين  نهما ًخؾليان ٍو حؾٍش

نا جذاولُا لالىخراا ًجؾل مىه ش ا في صذو اإلاخِلم وهزٍش مً َئالا حؾٍش شلا ضشوٍس

  .(3)ؤلامام القضالي في ٍخابه اإلاعخصن ، وآلامذي في ؤلاحِام

غهدددش ادساٌ ألاصدددىلُين لذاللدددت الاىخرددداا فدددي جيعدددُمهم   الدددىألاحِدددام الثابخدددت بغددداَش الدددى  ٍو

ىتتٌح  ؛ ًّټتتٌڅٸظ٠تتخهحٿؼخرتتض ر٬زتتخٍس حٿتتنٚ، ًحٿؼخرتتض ربٗتتخٍطو، ًحٿؼخرتتض ريالٿظتتو، ًحٿؼخرتتض دب  أس ؾددت أىعددام: 

حألهري ٫زخٍس ٫ن ُّخىس ٫ڀَ حؾبنٌٜٙ ّ٘رت١ طٸيديو ٿْٜتري حؾبن٨تٌځ ڃٴْتيًح أً ڃٌؿزتًخ ٿڀلټتڂ ًريًنتو       حٿٸٔڂ 

دزا ٌؾندم أن (4)ال ديټن ا٫ڄخٽ حؾبن٨ٌځ ٳټخڅ حؾبٸظ٠َ ڃ٪ حؼبټڂ ڃ٠خٳ  اىل حٿنٚ ػخرظ  حيظتخؽ  الاىخرداا . َو

                                                 

 .75، ص1( عبد العزيز البخاري، كشف األسرار، ج1)
 .98عبد اهلل بن ابراىيم العلوي الشنقيطي، ص( 2)
 .151، اللزوم والنظرية األصولية يف الدالالت، ص( توفيق العراقي3)
 السرخسي، األصول، حقق أصولو: أبو الوفاء األفغاين.ينظر: ( 4)



ّتظڂ حٿټتالځ اال رتو ن٨تًَح اىل حٿ٬ٸتپ أً حٿ٘ت٩َ أً اٿْيڄتخ ال اىل        اىل طؤڃپ ًن٨َ ٳيٌ آٸخ١ ِٗء ڃتن حٿټتالځ، ًال   

  .(1)حٿڀٴ٦

ً أڃخ آخٓيخ حٿڀٴ٦، ٳيِ أىالالص »ه تشاسجه واىخردااؾباسة الى  و م  ڃتخ  اڅ  طئهٌ ڃن ٫زخٍطتو، 

«ٿْيتتخ اڅ طټتتٌڅ ىالٿتتش حٿڀٴتت٦ ڃتتن ؿيتتش كخؿظتتو      أڃتتخ  اٗتتخٍطو، ًاڅ طئهتتٌ ڃتتن  أ
اإلاؾنددى اإلاجددشد ٍمددا أن . (2)

ًمُدً جصدىس  ، مدال (3)٫نتو أڅ ڃيٿٌٽ حٿڀٴت٦ ال ّنٴتٺ   ن ًيذس لده لندػ؛ ألناظ البذ مؾنى ألا اإلاعخناد مً

ددددزلّ مهددددزا اإلاؾنددددى لددددِغ مددددً جدددديغ اإلاؾنددددى الددددزي ظددددبً جحذًددددذٍ فددددي ألا  ظبددددداب مؾنددددى دون لنددددػ، ٍو

 .(4)والؾلدل

ُدب داللدت الاىخردااوال بدذ ل          ٍٞمدً  بٍ، ، ٍددادةال بض اَدى الخطداب الدزي ال ٌعدخيُم مؾىداٍ و  ؛ڃٸتتظ

ذ و  ؛ًڃٸظ٠َ ى ما ٍص  اضُه أَو
ً
، وألى الخطاب؛ لِعدخيُم مؾىداٍ ٍو دح ؽيدال

ً
دى  ،حالٷظ٠تخء و شدشؽا َو

ى الحُم ڃخ ػزض رخؾبٸظ٠َللب الى  الالصم اإلازَىس واىخراٍإ اًاٍ، و  .(5)َو

 :اإلاؾاوك آلاجُتؽلى ؽىذ ألاصىلُين ٍشد اإلايخض ى في اللقت و 

 ،اىؾا، أو )جمام الىغم(و الُالم و ما ًخىىه ؽلُه صذ -1        

، ٍيىلدددده حؾددددالى:  -2        
ً
ددددت بؤسضددددها ًحٓتتتتؤٽ حٿٸَّتتتتشمددددا جخىىدددده ؽلُدددده صددددحت الُددددالم ؽيددددال ، ماليٍش

نُددددذ، ميددددذس: )أو  دددددعؤْ، مىجددددب جيددددذًش مؾنددددى صاتددددذ ؽلددددى الددددى ؛ لِعددددخيُم مؾىدددداٍ ٍو
ُ
(. أىتتتتپبيُ هددددا ال ح

ددددزا مدددزَب جمهدددىس ألا أماإلايصدددىد: ظدددئاْ  دددت. َو ن مددددذلْى أابدددً اليدددُم  . لُددددً رٍدددش صدددىلُينَدددل اليٍش

دددت( فدددي اللقدددت  ، أخددددشي  ر جطلدددً ؽلدددى العددددِان جددداسة، وؽلدددى اإلاعدددًُ جددداسةا ؛وظددددؿ مدددً رلدددّألندددػ )اليٍش

ذؽى ابحعب ظُاو الُالم و عاله، مال  ؾدذٍ اضماس في رلّ وال حزل. ٍو  ألدى الخؤمدل فدي رلدّ َو
ً
مدشا

خصدددددش ؽىدددددذٍ ؽلدددددى صدددددىلُين، لُدددددً ٍالمددددده ًحمدددددل ؽلدددددى الخىظدددددؿ الدددددذاللي الدددددزي ال ًيىدددددذ خندددددك ؽلدددددى ألا 
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 مؾُىددددت بددددل َددددى اججدددداٍ ؽدددام ؽىددددذٍ فددددي دساظددددت اإلاؾنددددى. ورٍددددش ألنددداظ الاددددم ؽلددددً الشدددداسؼ ؽلاهددددا ألا
ً
حِامدددا

ِٓپ »ن اإلاؾنى: أالضمخششي  «ىل أىڀيخ ٳٔڀيڂ ٫ن ٻنو حٿٸٜشاأٍ
زلّ ىىلده حؾدالى:   .(1)  ٳْڀتتَْْي٩ُ نخىَِّتوُ  ٍو

، و . مالىدددادي مِدددان الاجخمددداؼ، وال ًخصدددىس دؽى (17اآليقققة )العلققق ،
ً
همدددا ًخصدددىس دؽدددىة مدددً اجددده ؽيدددال

 مُه.

، ٍيىلددده  زاهُدددا.
ً
 ؛ڃيتتتخطټڂ ًرنتتتخطټڂ أكَڃتتتض ٫ڀتتتْټڂ  حؾدددالى: هدددىؼ جخىىددده ؽلُددده صدددحت الُدددالم شدددشؽا

م ًخؾلددددً ب ضددددامت مؾنددددى خدددداسج ؽددددً الددددى  لُ ددددح امؾدددداْ اإلاِلنددددين ال بددددزوانهم، مُلددددضم مىدددده ؤمددددالخحٍش

، ميذسوا: 
ً
ىالٿتش حٿڀٴت٦ ٫ڀتَ    »نهدا ؤالاىخرداا بلدت ولدزلّ ؽشمدىا دال، ”كتَځ ٫ڀتْټڂ حٿتًِحؽ   “الُالم ششؽا

«ً حٿ٬ٸڀْشأً ٛلظو حٿ٫َْ٘ش أڃ٬نَ هخٍؽ ّظٌٷٲ ٫ڀْو ٛيٷو 
(2)  . 

ٳـ٬ڀتتٌح صدىلُين مدً مخيددذمك الحىنُدت والشدامؾُت ومدً جدداعؾهم ألا  هدزا مدا جدشي ؽلُدده ؽامدتم

   َ ٷتتًخ ؿ٬تتپ ٯتتري حؾبن٤تتٌٵ ڃن٤ٌ  هدده: ؤحددذدوا اإلايخضدد ى ب، و ولددم ًنصددلىا بُنهمددا حسيتتًٌٱ ڃتتن رتتخد حؾبٸظ٠تت

 .(3)نٌح٩ٿظٜلْق حؾبن٤ٌٵ، ًذبٌح ّ٘ڄپ طبْ٪ طڀٺ حأل

 ٫ني حٿ٘خ٣يب0” حالٷظ٠خء”. 1.2

، ”٫زتخٍحص ڃټؼٴتش رؤٿٴتخ٥ ّٔتريس    أڅ نٸتٌٽ  “أن الاىخراا الخخالببم ٌؾندم: جنُذ الىصىص العابيت 

 ما 
ً
زا جحذًذا زا أًرا ما هنهمه مً حدذًر الشدالبم  .ٍما أششها َزا اإلانهىم فشاٌغ حذَّ به َو َو

: الْ حذًثدده ؽددً داللددت الؾمددىم، خدد منتتخ ٬ّظتترب رخالٓتتظ٬ڄخٽ، ًًؿتتٌه حالٓتتظ٬ڄخٽ ٻتتؼريس،   اڅ حٿ٬ڄتتٌځ أل»ًيددْى

«ٌحٽ حٿيت ىِ ڃالٹ حٿزْخڅكًٿټن ٟخر٤يخ ڃٸظ٠ْخص حأل
(4). 
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 ڃٸظ٠ْخص حألٿٴخ٥ ًڃٸظ٠ْخص حؾب٬خن0ِ. 0.1.2

ددد ِ  ز الشدددالبم بدددين ميَّ  وط مهدددمشدددش  ؛ ًيدددْى مخحدددذزا ؽدددًڃٸظ٠تتتْخص حألٿٴتتتخ٥ ًڃٸظ٠تتتْخص حؾب٬تتتخن

حألٿٴتتخ٥ حبٔتتذ ڃتتخ ّٴيتتڂ ڃتتن حألٿٴتتخ٥ حٿ٘تت٫َْش ًأٿٴتتخ٥ حٿ٘تتخ٩ٍ حؾبئىّتتش ؾبٸظ٠تتْخصبخ   »ميخرددُاث ألالندداظ:

٫َرْش ٳال ديټن ڃن ٿْْ ر٬َرِ أڅ ّٴيڂ ٿٔخڅ حٿ٬َد ٻڄخ ال ديټتن حٿظٴتخىڂ رت  حٿ٬َرتِ ًحٿربرتَُ أً حٿًَڃتِ أً       

«ٛخكزوحٿ٬ربحنِ كظَ ٬َّٱ ٻپ ًحكي ڃٸظ٠َ ٿٔخڅ 
(1). 

:حألٿٴخ٥ڃٸظ٠َ ؽلى ؽُغ ششوط مهم م م  ڃٸظ٠َ حؾب٬خنِمهم  وأما ششوط  ًأڃخ » ، ًيْى

حؾب٬خنِ ـبَىس ٳخٿ٬ٸالء ڃ٘رتٻٌڅ يف ٳيڄيخ ٳال خيظٚ رٌٿٺ ٿٔخڅ ىًڅ ٯريه، ٳبًح ڃن ٳيڂ ڃٸخٛي حٿ٩َ٘ ڃن 

رْنو  ًٟ٪ حألكټخځ ًرڀٮ ٳْيخ ٍطزش حٿ٬ڀڂ ذبخ ًٿٌ ٻخڅ ٳيڄو ؿبخ ڃن ٣َّٶ حٿرتطبش رخٿڀٔخڅ حأل٫ـڄِ ٳال ٳَٵ

ًر  ڃن ٳيڄيخ ڃن ٣َّٶ حٿڀٔخڅ حٿ٬َرِ، ًٿٌٿٺ ٌّٷ٪ ح„ظييًڅ حألكټخځ حٿ٫َْ٘ش ٫ڀَ حٿٌٷخث٪ حٿٸٌٿْش حٿيت 

ٿْٔض ر٬َرْش ٬ًّظربًڅ حألٿٴخ٥ يف ٻؼري ڃن حٿنٌحُٽ، ًأ٠ّخ ٳبڅ حالؿظيخى حٿٸْخِٓ ٯري فبظخؽ ٳْو اىل 

ي ّئهٌ ڃٔڀڄخ أً رخٿ٬ڀش حٿنٌٜٙ ٫ڀْيخ أً ڃٸظ٠ْخص حألٿٴخ٥ اال ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخؾبٸْْ ٫ڀْو ًىٌ حألٛپ، ًٷ

«حٿيت أًڃت اٿْيخ ًّئهٌ ًٿٺ ڃٔڀڄخ ًڃخ ٌٓحه ٳَحؿ٪ اىل حٿن٨َ حٿ٬ٸڀِ
 (2). 

 حالٷظ٠خء حألٛڀِ ًحالٷظ٠خء حٿظز0ِ٬. 1.1.2

: الها، الى ىعمينجالشالبم اىخراا ألادلت الششؽُت لألحِام باليعبت الى م ىعمو  ، ًيْى

«نٔزش اىل فبخؿبخ ٫ڀَ ًؿي حٷظ٠خء حألىٿش ٿألكټخځ رخٿ»
حالٷظ٠خء أحذ َزًً الىجهين  ، ٌعمم(3)

 .حالٷظ٠خء حٿظز٬ِ، والثاوك حألٛڀِ
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صلي: ىبل لشوا ؽىاسض مً مثل الحُم ببباحت الصُذ ىبل لشوا ؽىاسض ألا ىخراا الام

ربرخكش ٷزپ ٣ًَء حٿ٬ٌحٍٝ ًىٌ حٿٌحٷ٪ ٫ڀَ حسيپ ـبَىح ٫ن حٿظٌحر٪ ًحإلٟخٳخص ٻخؼبټڂ  ٻخإلكَحځ.الحر 

. ًأڃخ حالٷظ٠خء حٿظز٬ِ (1)حٿْٜي ًحٿزْ٪ ًحإلؿخٍس ًٓن حٿنټخف ًنيد حٿٜيٷخص ٯري حٿِٻخس ًڃخ أٗزو ًٿٺ

 .(2)ٳيٌ حٿٌحٷ٪ ٫ڀَ حسيپ ڃ٪ ح٫ظزخٍ حٿظٌحر٪ ًحإلٟخٳخص

: ىضح الشالبم ما ظبً بخنصُل أٍث،، ًيْى ًرخػبڄڀش ٻپ ڃخ حهظڀٲ كټڄو حألٛڀِ الٷرتحڅ » ٍو

حؾب٬نَ حؾبَحى ٳيپ ّٜق حالٷظٜخٍ يف حالٓظيالٽ ٫ن حٿيٿْپ حؾبٸظ٠َ ٿڀلټڂ حألٛڀِ أځ  أڃَ هخٍؿِ ٳبًح طز 

الري ڃن ح٫ظزخٍ حٿظٌحر٪ ًحإلٟخٳخص كظَ ّظٸْي ىٿْپ حإل٣الٵ رخألىٿش حؾبٸظ٠ْش ال٫ظزخٍىخ ىٌح كبخ ٳْو ن٨َ 

أًال ٳبڅ أهٌه ـبَىح ًطٴْٜپ ٳال خيڀٌ أڅ ّؤهٌ حؾبٔظيٽ حٿيٿْپ ٫ڀَ حؼبټڂ ڃٴَىح ـبَىح ٫ن ح٫ظزخٍ حٿٌحٷ٪ 

ٛق حالٓظيالٽ ًأڅ أهٌه رٸْي حٿٌٷ٩ٌ ٳال ّٜق ًرْخڅ ًٿٺ أڅ حٿيٿْپ حؾبؤهًٌ رٸْي حٿٌٷ٩ٌ ڃ٬نخه حٿظنِّپ ٫ڀَ 

حؾبنخ١ حؾب٬  ًط٬ْ  حؾبنخ١ ڃٌؿذ يف ٻؼري ڃن حٿنٌحُٽ اىل ٟڄخثڂ ًطٸْْيحص ال ٬َّ٘ حؾبټڀٲ ذبخ ٫ني ٫يځ 

خ اً ٿْْ ڃٌٟ٪ حؼبخؿش خبالٱ ڃخ اًح حٷرتڅ حؾبنخ١ رؤڃَ فبظخؽ اىل حٿظ٬ْ  ًاًح مل ٬َّ٘ ذبخ مل ّڀِځ رْخهن

«ح٫ظزخٍه يف حالٓظيالٽ ٳال ري ڃن ح٫ظزخٍه
(3). 

أوسد مثاال ؽلى ضشوسة ألاخز باالىخراا والىغش الى ظُاو الحاْ واإلايام، مزٍش ىْى ا ىذ و       

ٌُِ حْٿَٸخ٫ُِيًَڅ ِڃَن حْٿُڄْئِڃِنَ ري حؾالى: َْٔظ   ه ورلّ إلاا ُسوي ؽً الىبم (59آلاًت اليعاا:) زيَٿخ َّ
ً
أن سجال

، ٳٸخٽ ٌٍٓٽ "ّخ ٌٍٓٽ ح‟ ٷي أنِٽ ح‟ يف ٳ٠پ حػبيخى ڃخ أنِٽ، ًأنخ ٍؿپ ََّٟ، ٳيپ يل ڃن ٍهٜش“ ىاْ:

 .(4)ٳظٰ٘خه حٿٌكِ، ػڂ ٷخٽ زيٯري أًيل حٿ٠ٍَري” ال أى“ 0ٍُه حٿپ
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َالياتمًالياؽذ ىاْ الشالبم ماها انها ميذسة لحُم أصلي أن       ن ؽلى يً ؽً الجهاد لِغ 

َان َىاٌ ظُاو آخش اىخض ى رلّ  الجهاد، والحُم مىاط في ألاصل باليذسة وامِان الامخثاْ، وإلاا 

ش الزي ال ٌعخطُؿ اليُام ل جهاد، ميذ هضلذ آلاًت  ى الرٍش  ريفي، أولي الرشس زيحُم آخش، َو

 ماىخض ى الحُم لقي، أولي الرشس.

زا ٌؾنم أن الا       ؾنى بَو ٌُ يت حؾبي، اليراًا في اسجبالها بالجملت إلاخلنٍػ بها في ىخراا  ذساظت لٍش

، ؽنها أن جخميز ؽً الذاللت الحشمُت ل جملت،  الحاالث اإلاهمت؛ ار ؽلى والاَخمام اليرُت اإلاؾبَّ

خٍ أُ ْٓخٵ حألهز ؛، مهى ًمخذ الى ما ًخىىؾه اإلاخالبىن حؾبٌٓ٪ دب٬نخهْٔخٵ رخٿاَخمام االىخراا َى ب

زا ما عهش في  ًحال٫ظٸخىحص حؾبظٸخغبش ال حٿْٔخٵ حٿٌىين ميخض ى  ًخعحال  ت؛ ارالعابي ألامثلتَو

اال مً خالْ مؾشمت العُاو الزي جم الخلنػ مُه، مالخلنػ عؾذم اإلاعاواة بين الياؽذًً  الجملت

ل  ًىنز ؽً الجهاد والياتمين ؽلُه ٌعخذعي الىغش الى العُاو الزي ىُلذ مُه َزٍ آلاًت، َو

حُمها جمؾهم، ولًُ إلاا اىخض ى اإلاخِلم بحجت الرشس واهجباٍس ؽلى اليؾىد ؽً الجهاد ىاد الى 

أمام ؽالىت جخميز بيُمت حجاجُت ٌععى ماها  ،الدعلُم ببمِاهُت اظخثىاا أولي الرشس، مىحً ارن

ب أو حؾذًل ىىاؽاجه، في، أهه ال ًمًُ جصىس الىخاتم الام ًم
َ
ًُ أن ٌؾطاها مخِلم الى اىىاؼ اإلاخال

 لىا ملنىظ حجاجي اال بخصىس العُاو الزي وسدث مُه.

ٿْْ ٿڀڄٸڀي أڅ ّظوري يف حؽبالٱ ٻڄخ اًح حهظڀٲ »وفي ظُاو ري صلت، ًيْى الشالبم: 

ح„ظييًڅ ٫ڀَ ٷٌٿ  ٳٌٍىص ٻٌٿٺ ٫ڀَ حؾبٸڀي ٳٸي ٬ّي ر٬ٞ حٿنخّ حٿٸٌٿ  رخٿنٔزش اٿْو قبريح ٳْيڄخ ٻڄخ 

ْظز٪ ىٌحه ًڃخ ٌّحٳٶ ٯَٟو ىًڅ ڃخ خيخٿٴو ًٍدبخ حٓظ٨يَ ٫ڀَ ًٿٺ رټالځ ر٬ٞ خيري يف هٜخٽ حٿټٴخٍس ٳ

حؾبٴظ  حؾبظؤهَّن ًٷٌحه دبخ ًٍٍ ڃن ٷٌٿو ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ أٛلخرِ ٻخٿنـٌځ ًٷي ڃَ حػبٌحد ٫نو ًاڅ 

ٿو أً ٫ڀْو ٛق ٳيٌ ڃ٬ڄٌٽ رو ٳْڄخ اًح ًىذ حؾبٸڀي ٫ٴٌح ٳخٓظٴظَ ٛلخرْخ أً ٯريه ٳٸڀيه ٳْڄخ أٳظخه رو ٳْڄخ 

ًأڃخ اًح ط٬خٍٝ ٫نيه ٷٌال ڃٴظْ  ٳخؼبٶ أڅ ّٸخٽ ٿْْ ريحهپ زبض ٧خىَ حؼبيّغ ألڅ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ڃظز٪ 

«ٿيٿْپ ٫نيه ّٸظ٠ِ ٟي ڃخ ّٸظ٠ْو ىٿْپ ٛخكزو
(1). 
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 حألڃَ ًحٿني0ِ .6

باَخمدددددام البددددداحثين فدددددي  اظدددددخؤزشثالادددددم ” حألٳ٬تتتتتخٽ حٿټالڃْتتتتتش “ن مدددددً جىاهدددددب األامدددددش والى دددددم جاهبددددد

ددت الؾشبُددت والذساظدداث الذساظدداث  الددى جاهددب أمؾدداْ أخددشي الحذًثددت ؽلددى حددذ ظددىاا،  تالخذاولُدداللقٍى

 ... ًحٿٔئحٽ، ًحٿظ٬ْ ، ًحإلٷخٿش، ًحٿظ٬ِّش، ًحٿظينجش ٻخٿ٫ٌي،

قت م 
ّ
النؾل أو اوشاته واحذازه، والّى م  ار ألامش للب اًياؼ؛ هيُ  الّى ما مش في أصل الل

 ؽًللب جٌش اليُام بالنؾل مطليا أو ا
ّ
َان مىجضا أو بصذد ؤلاهجاص لُه ا مش في م ؛اًياؽه ان 

عان  
ّ
ى هيُ  الّى م»الل عان، مادة أ« مؾشول َو

ّ
النؾلين ضّذ لآلخش.  س(  ومً  زّمت  مُال.م.)الل

امه أّن  وأوسد
ّ
ِِْٽ  »الّ هاهىي في ٍش ِِْٽ  ًِٿَْْن َِحِٽ ًِحْن حألڃَ يف ٿٰش حٿ٬َد ٫زخٍس ٫ن حٓظ٬ڄخٽ ْٛٮ حألڃَ ٻَن

حٿټّٲ ڃن حٿٴ٬پ ٫ڀَ ٓزْپ  أُ ٻالځ  ىحّٽ ٫ڀَ ٣ڀذ ؛حالٓظ٬الء ًأّڅ ّٟي  حألڃَ حٿّنيِ ًىِ ٫ڀَ ٓزْپ
  .(1)«حالٓظ٬الء ٬ًٟخ

 ": ) ىىلدددددّ: )امؾدددددل ٍدددددزا(: ىددددداْ ألاصدددددمعي: ًيددددداْ: بيىلددددده ابدددددً مددددداسط وحدددددذٍ
ٌ
لدددددي ؽلُدددددّ اْمدددددَشة

 واحذة، مخطُؾنم "؛مطاؽت
ً
ة ٌَ مشَّ  .(2)أي: لي ؽلُّ أن آُمَش

 بنؾل مد الّىحىي  في الاصطالح اوأّم 
ّ
مهخ ٿڀٴ٬پ »مبّن ألامش مثل الّى م ظُاو مؾلّي ال ًِىن اال

 َِ َْٗظ ًَح ٳخ ًَُّْيح  َٳُخْٷُظْڀُو# ً$َأڃَّخ ٫َْڄ $...# ألّنيڄخ ال ّٸ٬خڅ  ااّل رخٿٴ٬پ ڃ٨يَح أً ڃ٠ڄَح... ًڃؼپ ًٿٺ  $َأڃَّخ 
ِْ٘ظْڂ َأ ًٌْرخ# ً$َأڃَّخ َهخِٿًيح  َٳاَل َط ٍْ ِرِو#َٿُو َػ َُ ًَح َٳاَل َطُڄ ً حّذَما في َزا اإلاجاْ . (3)«َرخُه# ً$َأڃَّخ َرْټ

ّ
وىذ  حؾل

َان في أحذَما ىْى  ار  ما 
ّ
ام حعخىؽبهما ٍما ألحً َّل مً النؾلين  باآلخش َل

ّ
،اٍُب ال

ّ
بالبنى والب

ين جحذًذاث مً ىبُل أن              ال ط٠َد# نٴِ ٿٸٌٿو »$جصادل  اإلاخنّح  مّىا في ٍخب الّىحىٍّ
ه ، (4)«$حَٟد#

ّ
اًح ٷڀض $ُٷْڂ# اّنڄخ طؤڃَه رؤڅ ّټٌڅ ڃنو ٷْخځ ٳبڅ هنْض ٳٸڀض $اَل َطُٸْڂ# ٳٸي أٍىص ڃنو  »وأه

 .(5)«.نٴِ ًٿٺ ..

ناث أنَّ َعخناد مً َزٍ و   َل واحذ منهما ألامش والّى م مشجبطان اسجبالا حّذًا ًجؾل الخؾٍش
اوك. 

ّ
 لصًُ الث

 اأبىاب في أمهاث ٍخبهم، وأمشد مابىبذ لهمباحر ألاصىلُين؛ ميذ ش والى م مً أَم ألامو

َان رلّ اال  َمُ ه ار الحُم اإلاخؾاسل ؽلُه ؽىذ ما؛ مؾلاهما مذاس ألاحِام؛ ومِاه ه مابؤخشي، وما 

                                                 

 . الّتهانوي، الكّشاف، مادة )أ م ر(( 1)
  .147، ص1( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2)
 . 147، ص1( سيبويو، الكتاب، ج3)
 . 147، ص1، جادلرجع نفسو( 4)
  .164، ص1( ابن السرّاج، األصول يف الّنحو، ج5)



ًحالٷظ٠خء0 حٿ٤ڀذ، ًحٿ٤ڀذ0 وجخُي،ا... ألاصىلُين خطاب ا حؾالى اإلاخؾلً بؤمؾاْ اإلاِلنين اىخراا 

 .(1)٬پ أً ٣ڀذ طَٹ، ٣ًڀذ حٿٴ٬پ ّيٽ ٫ڀْو حألڃَ، ٣ًڀذ حٿرتٹ ٬ّرب ٫نو رخٿنيِاڃخ ٣ڀذ ٳ

ين،  ولهزا مً الطبُعي أن جحغد  دساظت ألامش والى م عؾىاًت ألاصىلُين، ال هجذَا ؽىذ اللقٍى

خصىا ؤلاوشاا باَخمام ٍبي،، وأمشدٍو دون وال في أًت بِئت أخشي مً بِئاث الذسط اللقىي. ميذ 

ؾاْ الُالم عؾىاًت وجمحُ  إلاا له ؽالىت ببهنار الحُم والخِلُه؛ أي لصلخه با حِام فيٍ، مً أم

الام هي َذل اإلاشّشؼ ومىاط الخِلُه، مخّصٍى ببؾذ هغش وجؤّمل، ًيْى ؤلاظىىي في َزا الشؤن: 

 .(2)«ن٨َ حألٌٛيل يف حإلن٘خء ىًڅ حإلهزخٍ، ٿ٬يځ ػزٌص حؼبټڂ ذبخ ٯخٿزخ»

 ألاحِام بها جثبذ ألاصْى الام ؽلم معاتل أَم مً والى م ألامش وجنعش َزٍ الحغىة بِىن   

خميز الششؽُت، ت  ّن في ميذمت  ولزلّ ًؤجُان الحشام، مً بها الحالْ ٍو ُّ ڃ٨٬ڂ »ألاظالُب ؤلاوشات

زا ما جؾل العشخس م (3)«حالرظالء ّٸ٪ ذبڄخ ًدب٬َٳظيڄخ طظّڂ ڃ٬َٳش حألكټخځ ًّظڄِّْ حؼبالٽ ٫ن حؼبَحځ ، َو

صذس َزا اليشاس ؽً وعي جام (4)«أكّٶ ڃخ ّزيأ رو يف حٿزْخڅ حألڃَ ًحٿنيِ»مذّوهخه ؽلى أّن ًى  في  ، ٍو

ِّ ًؿّپ ًه٤خد ٌٍٓٿو ّٛڀَ ح‟ ٫ڀْو ًّٓڀڂ ٯخٿزو ٫ڀَ ٓزْپ حٿظټڀْٲ ال خيڀٌ اّڃخ أڅ »بؤن  ه٤خد ح‟ ٫

جاصي مً خالْ العُاو ، مُؤحك ألاصىلي بىصنه ىاستا خبي،ا لُميز النؾل ؤلاه(5)«ّټٌڅ أڃَح أً هنْخ

 الزي َى مششذٍ.  

ط٬ڀٶ حٿظَّ٘٪ رخٿظټڀْٲ »بالىغش الى ٌؾخب، أمشا لبُؾُا  ، ارن،ان اَخمام ألاصىلُين با مش والى م

حٿٌُ ٷٌحڃو حألڃَ ًحٿنيِ، دبخ حيڄالڅ ڃن أكټخځ ٳٸيْش طظ٩ٌُ ر  حٿظلَّڂ ًحٿټَحىش ًحإلرخكش ًحٿٴَٝ ًحٿٔنش 

«ځ حٿٴٸيْشًحؾبٔظلذ، ًٯريىخ ڃن حألكټخ
(6). 

                                                 

  .84التنظًن واالستعمال، ص( سعود بن غازي أبو تاكي، صور األمر يف العربية بٌن 1)
 .177، ص1(  األسنوي، هناية السول، ج2)
 .11: أبو البقاء األفغاين، صح(  األصول، أبو بكر السرخسي، ت3)
 .11(  ادلرجع نفسو، ص4)
 .191(  أبو إسحاق الشًنازي، شرح اللمع، ص5)

 .183عيد بلبع، السياق وتوجيو داللة النص، ص (6)



فدي الذساظداث لم حؾدذ ولزلّ مً الطبُعي أن ًِىن ألامش والى م وما شا بههما مً ألامؾاْ الام 

ددت ٍمدددا َددان ٌؾخيدددذ مددً ىبدددل، بددل ” ًڃ٠تتتخڃ  ىالالص“مجددشد الخذاولُددت اإلاؾاصدددشة  ؽدددالوة  ،أضدددحذلقٍى

َاث مئظعدداجُت أو” البخُّتتش خأٯَحٟتت”، ؽلددى رلددّ مشدًددت  اؽُددت أواجخم جشمددك الددى صددىاؽت أمؾدداْ وظددلى

، أو بالِلمدداث، والخددؤزي، فددي اإلاخالددب: بحملدده ؽلددى مؾددٍل أو ددش حُددم مددً  دؽىجدده الددى رلددّ، أو جددٌش جيٍش

ُددذٍ، أو ألاحِددام، أو ظددئاله  وؽُددذٍ، أو وؽددذ اإلاددخِلم للمخالددب، أو هنُدده، أو الدشددُُّ مُدده، أو جٍى

واظخخباٍس ؽً ش ما...
َان الشالبم واؽُا بهزٍ ألامىس؟(1)   . مبلى أي حذ 

 0#2$حألڃَ ًحٿنيِ ٳ٬الڅ ٻالڃْخڅ ٫ني حٿ٘خ٣يب .1.6

( بمباحر مخنشىت في أكْخنخ رْٰٜش حؾبٴَى، ًأكْخنخ رْٰٜش حػبڄ٪خ َّ الشالبم ألامش والى م )

 ، وىذ”حألًحڃَ ًحٿنٌحىِ“النصل الثالر مً الجضا الثالر الزي ؽىىهه: في وجحذًذا اإلاىامياث، 

 ، أَمها:(3)ل با مش والى مؽالر في َزا النصل زماهُت ؽششة معؤلت جخص

  ألامش والى م ٌعخلضم للبا واسادة مً آلامش ما مش ًخرمً للب اإلاؤمىس به واسادة اًياؽه"

 والى م ًخرمً للبا لبٌ، اإلاى ى ؽىه واسادة لؾذم اًياؽه"

  ،ٌألامش باإلاطلياث ٌعخلضم ىصذ الشاسؼ الى اًياؽها ٍما أن الى م ٌعخلضم ىصذٍ لب"

 اًياؽها"

 ش باإلاطلً ال ٌعخلضم ألامش باإلايُذ""ألام 

 الشاسؼ الى أمشادٍ اإلاطليت اإلاخي، ماها" "ألامش اإلاخي، ٌعخلضم ىصذ 

  ٍَان شاَذ الطبؿ خادما له ومؾُىا ؽلى ميخرا "اإلاطلىب الششعي ضشبان أحذَما ما 

 بحُر"

 ي ي وفي، صٍش  ""ألاوامش والىىاهي ضشبان صٍش

 "مِان أحذَما مؤمىسا به وآلاخش منهُا ؽىه ؽىذ  ألامش والى م ارا جىاسدا ؽلى مخالصمين

َان أحذَما في حُم الخبؿ لآلخش وجىدا أو ؽذما مبن اإلاؾخب، مً  مشض الاهنشاد و

                                                 

 .فعال الكالمية عند األصوليين، قراءة تداولية""األمسعود صحراوي،  (1)
عند  األفعال الكالميةأفدنا يف ىذا ادلبحث من كتاب مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ومن مقالتو: " (2)

 ".األصوليين، قراءة تداولية
 .4ادلرجع نفسو، ج (3)



الاىخرااًً ما اهصشل الى جهت اإلاخبىؼ وأما ما اهصشل الى جهت الخاعؿ مملغى وظاىط 

 "الاؽخباس ششؽا

 خاعؿ لآلخش وال َما مخالصمان في الىجىد "وسد ألامش والى م ؽلى شِئين َل واحذ منهما لِغ ب

 "الجاسي وال في الؾشل 

  ألامشان ًخىاسدان ؽلى شِئين َل واحذ منهما في، جاعؿ لصاحبه ارا رَب ىصذ اإلاِله الى"

  "جمؾها مؾا في ؽمل واحذ وفي فشض واحذ

  َان أحذَما ساجؾا الى الجملت وآلا ً ارا  خش "ألامشان ًخىاسدان ؽلى الص ما الىاحذ باؽخباٍس

ساجؿ الى عؾ  جناصُلها أو الى عؾ  أوصامها أو الى عؾ  جضتُانها ماجخماؽهما جاتض 

"  حعبما زبذ في ألاصْى

 "ك"ا  ن ألاوامش والىىاهي في الخؤٍُذ لِعذ ؽلى سجبت واحذة في الطلب النؾلي أو البَ،

 ى جهت "ألامش والى م ًخىاسدان ؽلى النؾل وأحذَما ساجؿ الى جهت ألاصل وآلاخش ساجؿ ال

 الخؾاون"

ؾت، وصدشح بؤنهدا ” أوامش“أخز الشالبم بمبذا الخناوث بين ليذ  ججدشي فدي  ال (شأي ألاوامد)الشدَش

حؾبظ٬ڀٸش رتخألڃٌٍ حٿ٠تًٍَّش ٿْٔتض ٻتخألًحڃَ حؾبظ٬ڀٸتش رتخألڃٌٍ حؼبخؿْتش ًال        »مدا وامش  ؛الخؤٍُذ مجشي واحدذا

«حٿظلْٔنْش
ؾت بؤن ألامش للىجدىب أومهى ًشم  الالو اليْى في ال ومً َزا اإلاىطلً، (1) للىدذب  شَش

ً )وجىد لإلباحت، دون  أو ىت، ٍما َدى سأي الُثيدً، دزا ٌؾندم  ؛(2)(ٻخٿَحُُ، ًحؾب٬ظِٿش ًؿپ حٿ٨خىَّشىٍش َو

َا ًددددشم  اليددددْى بددددؤن ألامددددش للىجددددىب مطليددددا، ٍمددددا جذؽُدددده اإلاددددذاسط اإلادشددددذدة، وأشددددذأن الشددددالبم 

الاددددم جدددشي أن ألاوامددددش جئخدددز ؽلددددى ” ش حٿ٨خىَّتتتتشحؾبيٍٓتتتت“حشدددذدا فددددي اليدددْى بهددددزا الدددشأي والاؽخددددذاد بددده، 

ى الىجىب الالصم  ا، َو ر٤ڀذ حٿٴ٬تپ يف حؾبتؤڃٌٍحص، ًرتخٿټٲ ٫تن حٿٴ٬تپ يف حؾبنتيْخص، ڃتخ مل ّٜتَٳو         »عاََش

«#، ًط٘تّيى يف حٿتيٳخ٩ ٫نتو   ىتت  456-384نٚ اىل ٯري ًٿٺ، ٻڄخ َٛف رو حرن كِځ $
فيد، أن الشدالبم ، (3)

                                                 

 .819، ص4( ادلرجع نفسو، ج1)
 . عبد اهلل دراز.187ىامش ص ،8( الشاطيب، ادلوافقات، ج2)
. وانظر أيضا: زلمد أبو زىرة، ابن حزم، 18، ص4( ابن حزم، األحكام يف أصول األحكام، تح: أمحد زلمد شاكر، ج3)

 .188، ص8. الشاطيب، ادلوافقات، ج896ص



( ً َ وآخدددٍش ىدددت فدددي صدددشمه الدددى حٿزتتتخٷالنِ ٻخألٗتتت٬َُ ًحٿٸخٟتتتِ أرتتتِ رټتتت ( رَبدددىا الدددى ضدددشوسة اؽخبددداس اليٍش

ىل ح٫ظزخٍ ؿيش ڃن حػبيتخص ىًڅ  اٿْْ يف ٻالځ حٿ٬َد ڃخ َّٗي » الىذب، وحجت الشالبم أهه الىجىب أو

«ٛخكزظيخ
(1). 

ي هىؽان: ،َّٛق ًٯري َّٛق الى” حألڃَ“ الشالبم ىعموىذ   والصٍش

ٍجددشي مددؿ مجددشد الصددُقت مجددشي الخؾبددذ مددً فيدد، ، و ڃٸٜتتيّش ٫ڀتتشمجددشد ال ٌؾخبدد، مُدده  أحددذَما:

 ،(43-)البيشة  أىُمىا الصالة( وىىله 9-)الجمؾت ورسوا البُؿ حؾلُل، ومثل له بيىله حؾالى: 

حٿٸتَحثن حؼبخٿْتش أً   بحعدب الاظدخيشاا، ومدا ًيبد،ن مدً  الشدشعي” ٷٜتيه “ُدر ًىغدش الدى ح الثداوك: مدً

 لددده بيىلددده حؾدددالى: ، ومثدددل(2)مىساث واإلاناظدددذ فدددي اإلانهُددداثالذالدددت ؽلدددى أؽُدددان اإلاصدددالح فدددي اإلادددؤ حؾبٸخٿْتتتش

ماظؾىا الى رٍش ا الح  ؽلى اىامت الجمؾت وؽدذم الخندٍشط َى آلاًت ميصىد م ؛(9-)الجمؾت

ُددذ والى ددم ؽددً مالععددت  ورسوا البُددؿ  بالعددعي الاهددا ميددط، وىىلدده: ماهددا، ال ألامددش جدداس مجددشي الخٍى

شي     .(3)ًمُل الُهلزلّ و  لىغش ٌؾرذٍ الاظخيشاا،َزا ا أنالشالبم الشقل... ٍو

 جخمثل في:الام َزا الخصىس ؽلى عؾ  الاؽخباساث الخذاولُت  ًىطىي 

o ڃ٬ْتتخٍ ٛتتخحل ًىٷْتتٶ ٿظٜتتنْٴيخ ٫نتتي     ىتتٌيف حألًحڃتتَ حٿ٘تت٫َْش،   "حٿٸٜتتيّّش“څ ط٤زْتتٶ ڃزتتيا  ا

 ،حٿ٘خ٣يب

o ٿنتتيِ، ان٘تتخء طٸَّتتَ ح څ ٷتتٌس البخُّتتش ڃتتخ زبڄڀتتيخ ىتتٌه حألٛتتنخٱ حٿټالڃْتتش ڃؼتتپ0 $طٸَّتتَ حألڃتتَ،  ا

 ”.حألڃَّخص”# ًٷي ٬َٗ حٿ٘خ٣يب رٸٌصبخ حإللبخُّش ٳـ٬ڀيخ أٓخٓخ ٿت.حؾبيف، ان٘خء حٿٌځ..

ذ الشدالبم مبدذأ و  ، ٍمدا ”حٿْٰٜش ًكيىخ يف طنڄ٢ْ حألٳ٬خٽ حؾبظ٠تڄنش يف حٿٸتٌٽ   ٫يځ حالكظټخځ اىل“ٍٍئ

 الؾلماا. ىاْ ٍثي، مً 

                                                 

 .811، ص4( الشاطيب، ادلوافقات، ج1)
 .139، ص4، جادلرجع نفسو( 2)
 .كالمية عند األصوليين، قراءة تداولية""األفعال ال( مسعود صحراوي، 3)



دشي أحدذ البداحثين أهده  ٍ     حٿٴْڀٔتٌٳ    دبٴتخىْڂ ٍو أڅ ڃَح٫تخس   أًٓتظ  ًٓتريٽ ًحٿظتيحًٿْ  حؾب٬خٛتَّن، نتَ

حٿنت٩ٌ   يف” حٿٸٜيّش“يف ڃَح٫خس ڃٴيٌځ  طټڄن” حألڃَ حٿَّٜق“ حػبٌحنذ حٿظيحًٿْش يف ىٌح حٿن٩ٌ حٿٌُ غبخه حٿ٘خ٣يب

ٿؼتخنِ  دب٬خّري ٓريٽ، ٳبڅ حٿٴَٵ ر  حٿنت٫ٌ  حألًٽ ًح  حٿن٩ٌ حألًٽ، أڃخ ٫ًيځ ڃَح٫خصبخ يف حٿؼخنِ ڃن حألڃَ حٿَّٜق،

ٝ “ڃن حألڃَ حٿَّٜق طټڄن يف ڃزيا   أڃتخ يف حألڃتَ ٯتري حٿٜتَّق ٳخٿ٨تخىَس ٗتزْيش دبتخ        ،”حؾبظ٠تڄن يف حٿٸتٌٽ   حٿٰتَ

   .(1)”حٿټالڃْش ٯري حؾبزخَٗس حألٳ٬خٽ“غبخه ٓريٽ0 

أنتتو حٓتتظي٫خء حٿتترتٹ »د، ٍمدا سوي ؽددنهم الشدي،اصي، بدد”حٿنتتيِ“وىدذ ؽدشل ألاصددىلُىن مدً الشددامؾُت 

م أم  َددل جيخضدد م ، واخخلنددىا فددي داللددت صددُقخه،(2)«َ ٓتتزْپ حٿٌؿتتٌد رتتخٿٸٌٽ كبتتن ىتتٌ ىًنتتو ٫ڀتت   الخحددٍش

 الُشاَت؟

ددذ رلددّالددشأي ميددذ رَددب ؽمددىم ألاشدداؽشة الددى  ىددت جٍئ ، وأضددال ”حٿظلتتَّڂ" الثدداوك، مددا لددم جددشد ىٍش

بددددذو أن”حٿظنِّتتتتو “الشددددالبم دسجددددت أخددددشي مددددً دسجدددداث اإلاىددددؿ ظددددماَا   مخنددددشؼ ؽدددددً #حٿظنِّتتتتو ) مؾنددددى ، ٍو

ٻَحىتتتش طنِّتتتو هددم مدددً ؽباسجددده، مخِدددىن الُشاَددت بىددداا ؽلدددى َدددزا الخصددىس هدددىؽين: ًن حعدددبما” حٿټَحىتتتش“

  .ًٻَحىش زبَّڂ

 
 
 
 
 

                                                 

 ."األفعال الكالمية عند األصوليين، قراءة تداولية"( مسعود صحراوي، 1)
 .891، ص8شرح اللمع، ج إسحاق ابراىيم الشًنازي( أبو 2)
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 خلبمتةا
اليراًا الخذاولُت ؽىذ  ه ؽلى عؾ حاولىا ؽلى مذاس مصْى َزا البحر ومباحثه أن هي

 .مً خالْ مىامياجه الشالبم

َان مً  ًت الام عهشث مً أن وع هل بحثىا بمجمىؽت مً اإلاذاخل الخمهُذ الرشوسي ليذ 

، وىذ جااث النصْى وأَذامه خاللها مىطلياث البحر زا ما أوضحىاٍ في النصل ألاْو ، َو

 واإلاباحر ألاخشي جباؽا، لخؾالر اليراًا الام سأًىاَا جذخل في صمُم البحر.  

 ومً أَم الخالصاث والىخاتم الام اه هُىا الاها: 

 ًىتٌح ڃتخ حط٠تق   طيٍّ حٿٌْځ يف ا٣خٍ حؾبزخكتغ حٿظيحًٿْتش؛   څ حألٌٛٿْ  طنزيٌح اىل ر٬ٞ حٿٸ٠خّخ حٿيت ا  .1

ُط٨يتَ   ؿڀْخ ڃن هالٽ ڃٌحٳٸخص حٿ٘تخ٣يب حٿتيت ح٫ظڄتينخه أمنًٌؿتخ يف حبؼنتخ؛ ٳخألڃؼڀتش حٿتيت ًٷٴنتخ ٫ڀْيتخ         

، ًحالٓتظ٬ڄخٽ  ،حٿٸٜتي ڃيٍ حٿظٸخ٣٪ ًحٿظٸخٍد ر  ڃخ ؿخء ٫ني حٿ٘خ٣يب ًحٿيٍّ حٿظيحًيل حؼبتيّغ0  

 ًحٿْٔخٵ، ًڃيحٍٹ حٿٴيڂ...

څ حؾبزخكغ حٿڀٌّٰش حٿيت ٰٗڀض حألٌٛٿْ  طنخًٿٌىخ يف ا٣خٍ ّظٴتٶ أكْخنتخ ڃت٪ حٿنلتخس، ًخيظڀتٲ أكْخنتخ       ا .2

ًىتتتٌح ڃتتتخ ّٔتتتظي٫ِ حٿَؿتتت٩ٌ اىل حٿتتترتحع حألٛتتتٌيل ٿڀټ٘تتتٲ ٫تتتن ؿٌحنتتتذ حالطٴتتتخٵ   أهتتتٍَ ڃ٬يتتتڂ،

 ًحالهظالٱ ر  حألٌٛٿْ  ًحٿنلخس كٌٽ ٷ٠خّخ ٻؼريس،

اىل ڃتتن ديتت٢ْ ٫نتتيخ حٿڀؼتتخځ، ٬ًّْتتي ٷَحءصبتتخ يف ا٣تتخٍ        څ حؾبيًنتتش حألٛتتٌٿْش طِهتتَ رټظخرتتخص زبظتتخؽ    ا  .3

 ڃٔظـيحص حٿزلغ حٿڀٔخنِ، ًهٌٜٛخ حٿزلغ حٿظيحًيل.

ا زٍ الىياط، وأخشي فيَ، ده.ٍثي،ة َو ًڃن حٓٳخٵ  ، ًمًُ أن حقنم البحر اللقىي الؾش دك وجثً،

 ىٌح حٿزلغ0 ّٴظليخحٿيت 



پ هخٙ؛ ٳخٿٸ٠خّخ حٿظيحًٿْش ًٍَٟس حٿَؿ٩ٌ اىل حٿرتحع حٿڀٌُٰ حٿ٬َرِ، ًحألٌٛيل ڃنو ر٘ټ -

ٗټڀض فبٌٍ حىظڄخځ حألٌٛٿْ ؛ ًزبظخؽ حٿټؼري ڃن حٿټظخرخص حألٌٛٿْش اىل ڃن ّنٴٞ ٫نيخ 

 حٿٰزخٍ،

څ حؼبخؿش ڃخٓش اىل ىٍحٓش أمهْش حال٫ظزخٍحص حٿظيحًٿْش يف حٓظنزخ١ حألكټخځ ٫ني حألٌٛٿْ ، ا -

 ،...٩ ٫ڀَ أٻؼَ ڃن رخكغًىٌح حبغ حيظخؽ اىل ط٠خٳَ ؿيٌى حٿزخكؼ ، ألنو ديټن أڅ ٌُّ

اليشآن أن الاؽخباساث الخذاولُت جبي  حاضشة في العُاو الؾش ك؛ م ،وأَم ما هخل  الُه

م خطاب بين مً مئت ًبٌ، لم بامخُاص، جذاولي الٍُش
َ
  اإلاخال

ّ
زا شملها، اال ؾتا جحيُي َو  إلاياصذ الشَش

، خاّص هم الّىاط الى أنها مّىجهت في
ً
ت
ّ
 وؽاّم هم. َام

 و ؾذ، مب
ّ
ُىا َزا اإلاىضىؼ حيه مً البحر، هه سفم ٍذها واج هادها، مبهىا ال وؾخيذ أهىا وم

 . ، وباهلل الخىمًُوحعبىا أهىا اج هذها ما اظخطؾىا
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 الثلش حؾبٜخىٍ ًحؾبَحؿ٪
 القرآن الكرمي.
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الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  دار، زلاضرات يف مقاصد الشريعة، أحمد الريسوني .1
 م.8113-ىـ1345

ت اإلاياصذ ؽىذ ؤلامام الشالبم، اإلاؾهذ الؾالمم للنُش ؤلاظالمك، أحمذ الريضووي .2 ، هغٍش

 م.1991 -َد1411الطبؾت ألاولى، 

، اللعاهُاث الىعُنُت، مذخل هغشي، داس الُخاب الجذًذ اإلاخحذة، لبىان، أحمذ املخوكل .3

 م.2010ت، الطبؾت الثاهُ

جحيًُ العُذ ، مىاىب الشامعي، أبو بكر البيهليأحمذ بن الحضين بن علي بن موس ى  .4

 م.1970-َد1390أحمذ صيش، الطبؾت ألاولى، داس الب،ار، مصش، 

عمادة شؤون ، ظاىرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآن الكرمي، أحمد سليمان ياقوت .5
 م.1981كة العربية السعودية، ادلكتبات، جامعة الرياض، ادلمل
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كنوز ادلعرفة، األردن، الطبعة  دار، ، مقاصد اللغة وأثرىا يف فهم اخلطاب الشرعيأحمد كروم .7
 م.2014ـ-ه1436األوىل، 

الطبعة األوىل، ادلركز الثقايف العريب، بًنوت، ، مارهطرق استث اخلطاب الشرعي، ادريس حمادي .8
 م. 1994

اض إسحاق الغاطبيأبو  .9 ، الاؽخصام، وبه جىزًُ العُذ محمذ سشُذ سضا، مُخبت الٍش

 َد.1332الحذًثت، 

، ؤلاماداث وؤلاوشاداث، جحيًُ: محمذ أبى ألاجنان، الطبؾت ألاولى، إسحاق الغاطبيأبو  .10

 م.1983-د1403َمئظعت الشظالت، بي،وث، 

ؾت، ششح الشُخ ؽبذ ا دساص، اإلاُخبت إسحاق الغاطبيأبو  .11 ، اإلاىامياث في أصْى الشَش

ت الُب،ي، مصش، )د.ث(.  الخجاٍس

شرح اللمع، حققو وقدم لو ووضع فهارسو عبد اجمليد تركي، دار ، إسحاق ابراىيم الشيرازيأبو  .18
 م.1988-ىـ1408الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
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