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ىلُحن ل ِىذ ألـا ني همىرحا: الذاللت والخإٍو  الجٍى
 

اك /د  ِادٌ فخحي ٍس

 ، ٢ُغ٧لُت آلاصاب والٗلىم، ظامٗت ٢ُغ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت،، ؤؾخاط مؿاٖض

 اإلالذمت

اللٛاث ووكإتها، ٞةن الىاْغ في مهىٟاث ٖلم ألانى٫ لُجض مؿاثل الٗغبُت مبشىزت في ؤبىاب ٖضة، ٦بدض ؤنل 

ل هي جى٢ُُٟت ؤو انُالخُت؟ ومباخض صالالث ألالٟاّ، والخ٣ُ٣ت واملجاػ، ومباخض الىو والٓاَغ،  َو

ال١ والخ٣ُُض، وما اهضعط جدذ  واملجمل واإلابحن، ومؿاثل ؤصواث اإلاٗاوي، والضاللت ٖلى الٗمىم والخهىم، وؤلَا

جي )ث  و٢ض ؤخضر .طل٪ ٧له مً جىظُه ههىم الكٕغ الكٍغ٠ والاؾدكهاص بها  (0)ٌ( 034بمام الخغمحن الجٍى

ان" و "الخلخُو"  ه٣لت في بدض مؿاثل ألانى٫ وه٣ضَا، ٞهى مجتهض ناخب ابخ٩اع وازخُاع، ومً ب٨خابُه "البَر

لى  ؿغص في اإلاؿإلت الىاخضة ألاؾماء ؾغصا، ٖو مخ٣ضمي اإلاهىٟحن، ٞلِـ باإلاخإزغ الظي ٨ًثر الى٣ل والٗؼو َو

ولٗل ؤَم ألاؾئلت التي ًجُب ٖجها َظا  ل٣ٟه وؤنىله؛ وجإزغ مً بٗضٍ به وؤلا٦شاع مً الى٣ل ٖىه.مجزلت ٦خبه في ا

جي مجتهضا في  ل اؾخ٣لىا باؾخيباٍ بٌٗ ؤخ٩ام الٗغبُت؟ ؤ٧ان الجٍى البدض: َل ٧ان لؤلنىلُحن هدى زام؟ َو

جي الىداة ج٣لُضا ؤو ازخُاعا؟ ٠ُ٦ ؤزغث ال٣ٗلُت  الٗغبُت ٦داله في ألانى٫ وال٣ٟه؟ بلى ؤي خض جاب٘ الجٍى

 ألانىلُت في صعاؾت مؿاثل الٗغبُت ٖىضَم؟

ل : دالالث الحشوف والخإٍو  الففل ألاٌو

ت الىاعصة في ٦خب ألانى٫ ٢ُامها ٖلى جدضًض الضالالث وؤزغ َظٍ الضاللت في اؾخيباٍ  بن ألانل في اإلاؿاثل الىدٍى

غاب، ٞالٛالب ٖلى هدى ألانىلُحن ؤهه  الخ٨م، صون الؿعي بلى ج٣ُٗض هدىي ظضًض ؤو الغ٧ىن بلى مدٌ ؤلٖا

"هدى صاللت" ال هدى ج٣ُٗض واؾدكهاص. وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞةن مباخض خغوٝ اإلاٗاوي مما ًجم٘ بحن ص٤ُ٢ 

ُٟخه،  ل َى ْو ؛ ٧ان الخإٍو ال٣ٟه وبضٌ٘ الىدى. ولـّما ٧ان الاؾخيباٍ َى ٖمل ألانىلي ٖلى الخ٣ُ٣ت وزمغة هٍٓغ

ظا ما خضا بي ألن ؤزو الٟهل ألاو٫ بضالالث جٟؿحرا ؤو بٖغا ًٌّ عاجر مدخمل، َو با، ٞال٨الم الٓاَغ ٖىضٍ ْ

ل، ولً ؤحٗغى الزخُاعاجه ظمُٗها بالبدض؛ ٞةن طل٪ ًىىء به ٦خاب مؿخ٣ل.  الخغوٝ والخإٍو

 وؾٝى ؤزو بالضعاؾت الخغوٝ آلاجُت: .(8)ؤوال: دالالث الحشوف

ا، ٞبلٜ ٖضص ؤ٢ؿامها زمؿت : وهي مً الخغوٝ التي  خشف )الىاو(  ٦ثرث ؤهىاٖها جبٗا لضاللتها ؤو جىاوبها م٘ ٚحَر

جي الجمهىع في ؤن ؤنل صاللت الىاو: ال٠ُٗ والاقترا٥، ؤي مُل٤ الجم٘، ٞال (2)ٖكغ ٢ؿما ، و٢ض جاب٘ الجٍى

                                                           
ٔ
ومن مصادر الًتمجة  ،ه ٜٔٗىو عبد ادللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويٍت النيسابوري، أبو ادلعارل إمام احلرمُت، ولد يف الثامن عشر من زلرم سنة       

 .ٛٙٗ/ ٛٔيب، سَت أعالم النبالء ، الاىٖٗ/ ٙٔادلطولة: اخلطيب، اتريخ بنداد 
قد حد ْتدود كثَتة. ومن أحسنها قول بعضهم: )احلرف كلمة تدل على معٌت، يف ، وفيو: "ٕٓادلرادي، اجلٌت الداين  :انظر تفصيل حد احلرف يف      ٕ

فليس ْترف: كهمزيت النقل والوصل،  غَتىا، فقط( فقولو: كلمة جنس يشمل االسم والفعل واحلرف. وعلم من تصدير احلد بو أن ما ليس بكلمة
 إخلوايء التصنَت. فهاه من حروف اذلجاء، ال من حروف ادلعاين..."

 ٖٙٗص  ،ابن ىشام، منٍت اللبيب      ٖ
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ؤن مظَب . وظٗل ال٣ى٫ بالترجِب مما اقتهغ مً مظَب الكاٞعي، و ؤي: م٣اعهت جغجِب في ؤنل مٗىاَا وال مُٗت

جي: "زاى ال٣ٟهاء في الىاو الٗاَٟت، وؤجها َل ج٣خطخي  ؤصخاب ؤبي خىُٟت ال٣ى٫ بضاللتها ٖلى الجم٘.  ٢ا٫ الجٍى

بلى ؤجها )ع( اإلاهحر بلى ؤجها للترجِب. وطَب ؤصخاب ؤبي خىُٟت )ع(  جغجِبا ؤو ظمٗا؟ ٞاقتهغ مً مظَب الكاٞعي

٣ان  (. 0)واإلاغاصي ٦الم بمام الخغمحن وه٣ل ابً َكام (،0)..."للجم٘. و٢ض ػ٫ الٍٟغ

مطا؛ ال ٠ًخط ي  سا ٓو وبّحن وحه العلل في ال٠ى٨ بالترجِب بإهه مٔلىم باالهٌطاض مً لؼان الٔطب ؤن ٟىلىا: ضؤًذ ٍظ

مطو، وال  س ٓو ج٠سم ضئٍت ؤحسهما ٓلى آلادط. وؤن الٔطب ٟس اػخٔملذ الىاو في باب الخٜآل، ٛخ٠ى٨: ج٠اجل ٍظ

س زم  م مً ال٠ٜهاء ؤهه ٠ًخط ي الترجِب ٛهى َحُس ًٓ ح٠ُ٠ت مٔىاهٓمطو. وؤن ج٠ى٨: ج٠اجل ٍظ ؤما ال٠ى٨ (. 3)مً ٓظ

م"  ِ
ّ
مطا بساللت الىاو ٓلى الجمٕ _ حؼب لِٜه_ ٛىَكمه بإهه "مخح٥ سا ٓو ٛةها ٓلى ٌٟٕ ؤلم ؤن مً ٟا٨: ضؤًذ ٍظ

ُا، والخ١ ؤن الىاو ٓىس الـاٛعي هٜؼه ال جُٜس الت لم ٠ًخى شل٧ ؤهه ضآهما مٔا. رجِب وهٔا، بل اػخٔماال ؿٓط

ٕ ٛيها الخالٚ بىاء ٓلى ال٠ى٨  (.٤)وؤن الترجِب لم ًٜهم مً الىاو هٜؼها بل مً زلُل آدط وفي مصهبه ٛطوْ ٟو

ُحن، وؿ٧٥ ٗحر واحس مً الىحاة في اليؼبت، بل هى ٟى٨  .(5)بالترجِب ؼب ال٠ى٨ بالترجِب ؤًوا لل٦ٛى
ُ
وو

_ بمٔنى اإلأُت واإلا٠اضهت _ بلى الخىُٜت ٛ٘حر صخُحت، ٛةن الجمٕ ٓىسهم  وؤما وؼبت ال٠ى٨ بالجمٕ(. ١)بٔوهم

وهي ٓىسها هى مٌل١ الاؿترا٢ في الخ٥م، مثل الجمهىض، ال اإلأُت ٣ما ُىه بمام الخطمحن. ٟا٨ البززوي الخىٜي: "

لى هصا ٓامت ؤهل الل٘ت وؤثمت الٜخىي   (.٤)"إلاٌل١ الٌٔٝ مً ٗحر حٔطن إلا٠اضهت وال جطجِب ٓو

ِمي : ٢ا٫ ابً مال٪: زّحر ؤِبْذ ٢ّؿم بـ )ؤو( وؤبهِم  شف )ؤو(خ
ُ
٪ وبيغاٌب بها ؤًًا ه

ُ
ُىن (. 4)واق٨ طَب ال٩ٞى

جي َظا اإلاظَب، وعآٍ ػلال .  بلى ظىاػ مجيء )ؤو( بمٗجى الىاو، وازخاٍع ابً مال٪ (5)وألازٟل والجغمي وعص الجٍى

ت، وبُٗضا ًٖ الخد٤ُ٣، ٣ٞا٫:  با مً الٓاٍَغ  بٌٗ الَخ  "وطَبو٢ٍغ
ْ
ت بلى ؤن )ؤو( ٢ض جغص ك ت ال٩ٞى ت مً هدٍى ٍى

ضون﴾ ( 003)الهاٞاث  بمٗجى الىاو الٗاَٟت، واؾدكهضوا ب٣ىله ؾبداهه وحٗالى: ﴿وؤعؾلىاٍ بلى ماثت ؤل٠ ؤو ًٍؼ

ظا ػلل ُٖٓم ٖىض  (.00( و٢ىله: ﴿وال جُ٘ مجهم آزما ؤو ٦ٟىعا﴾ )ؤلاوؿان 2و٢ىله: ﴿ٖظعا ؤو هظعا﴾ )اإلاغؾالث  َو

وؤعؾلىاٍ بلى ماثت ﴿وقٕغ في الغص ٖلى ما ْاٍَغ طل٪ ٣٦ىله حٗالى: (. 01)"خ٣٣حن، ٞال ج٩ىن )ؤو( بمٗجى الىاو ٢ِامل

ضون  ضون. ٞال٨الم بظل٪ ﴾ؤل٠ ؤو ًٍؼ م ل٣لخم: ماثت ؤل٠ ؤو ًٍؼ : وؤعؾلىاٍ بلى ٖهبت لى عؤًخمَى ؛ ٞجٗل ج٣ضًٍغ

ل الخُاب ٖلى ٢ضع ٞهم املخاَب، وه٣ل الجٍى جي َظا الخىظُه ًٖ الؼظاط والٟغاء. وط٦غ ؤن مدمى٫ ٖلى ججًز

ى ؤَىن ٖلُه﴿مشله ٢ىله حٗالى:  اصة ؤَىن مً الابخضاء الظي ؤ٢غعجم به ٞلم ؤه٨غجم  (03)الغوم  ﴾َو ٞاإلاٗجى: ؤلٖا

اصة؟!  ؤلٖا

                                                           
 ٔٛٔ/ ٔاجلويٍت، الربىان يف أصول الفقو       ٔ
 ٗٙٗ، ابن ىشام، منٍت اللبيب ص ٓٙٔادلرادي، اجلٌت الداين ص       ٕ
: "وىي أن الواو إذا دل ٖٗٙ/ ٛ، وقال اجلويٍت يف هناية ادلطلب ٓٚ، الواو ادلزيدة ص ٕٕٚ/ ٔاجلويٍت، التلخيص ، وانظر ٕٛٔ/ ٔابق ادلرجع الس      ٖ

 يقًتن هبا، أو دل يستأخر عنها ما يقتضي ترتيًبا زلمولٌة على اجلمع"
 ٔٚ٘/ ٔتيب إذل الشافعي غلط. تشنيف ادلسامع . وذكر أن نسبة القول ابلًت ٕٙ٘، ٕ٘٘/ ٕانظر الزركشي، البحر احمليط       ٗ
 ٕٛٓ، اإلسنوي، التمهيد ٙٚٔ/ ٛانظر النووي، روضة الطالبُت       ٘
 وقال: وأئمة الكوفيُت برآء من ىاا القول، لكنو مقول. ٕٙٓٔ، ٖٕٓٔ/ ٖانظر ابن مالك، شرح الكافية الشافية       ٙ
 ٜٕٔ/ ٕ، مهع اذلوامع ٖٖٙ/ ٕألسرار للعالء البخاري(، وللمزيد عن ادلسألة ينظر: ارتشاف الضرب )مع كشف ا ٜٓٔ/ ٕالبزدوي، أصول الفقو       ٚ
 ٘ٓٔ/ ٖألفية ابن مالك بشرح األمشوين       ٛ
 ٛٛ، ابن ىشام، منٍت اللبيب ٖٕٓ، ادلرادي، اجلٌت الداين ٔٗٙ/ ٕ، أبو حيان، ارتشاف الضرب ٛٚٗاألنباري، اإلنصاف انظر:       ٜ

 ٚٛٔ/ ٔالربىان     ٓٔ
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ٍ آلاًت وه٣ُْل بمام الخغمحن َظا الخىظُه ًٖ الٟغاء والؼظاط ٚحُر صخُذ، ٞةجهما ٢ض هها في ٦خابحهما ؤن )ؤو( في َظ

، ٣ٞض ٢ا٫: " ضون. :٢ا٫ ٚحر واخض مٗىاٍبمٗجى )بل(. وٗم، ٢ض خ٩اٍ الؼظاط، ول٨ً لِـ ازخُاٍع ٢ا٫ طل٪  بل ًٍؼ

ُبى ٖبُضة
َ
ٍُ . الٟغاء َوؤ ما مٗىا ضون في ج٣ضًغ٦م ؤهخم :و٢ا٫ ٚحَر َاالء ماثت ؤل٠ ؤو  :بطا عآَم الغاجي ٢ا٫ ،ؤو ًٍؼ

ضون ٖلى اإلااثت  (.0)"ًٍؼ

) ًْ ، وبن )ًٖ( ؤنل مٗىاَا املجاوػة، و٢ض ج٣٘ بخضاَما م٘ ألازغي في (0)مً( ؤنل مٗىاٍ الابخضاء: بن ) خشف )ِم

ى الظي ٣ًبل الخىبت ًٖ ٖباصٍ﴿، ٣٦ىله حٗالى: (2)ْاَغ الىهىم، و٦شحر مجها ماو٫ ( ؤي: مً 01)الكىعي  ﴾َو

لىا ٢ض ٦ىا في ٟٚلت مً َظا﴿ٖباصٍ.. و٢ىله حٗالى:  ظا.  بال ؤن بمام الخغمحن ط٦غ ما لـ ( ؤي: ًٖ 00َ)الؼمغ  ﴾ًا ٍو

)مً( مً زهاثو لِؿذ لـ )ًٖ( بدُض ال ًصر ؤن جدل )ًٖ( مدلها، ِٞمً جض٫ ٖلى الاهٟها٫ والخبٌُٗ وال 

ا، بسالٝ )ًٖ( ٞةجها ج٣٘ اؾما وججغ بـ )مً(، وال ج٣٘ )ًٖ( مى٢ٗها بٗض اؾم الخًُٟل، ٢ا٫:  ً ج٩ىن بال خٞغ "ٖو

ً ال ج٣خطخي الٟهل. ج٣ى٫: ؤزظث مً بمٗجى مً بال في زهاثو زالز ت، مجها: ؤن مً لالهٟها٫ والخبٌُٗ، ٖو

 ً ا، ٖو ض، أله٪ ٞهلخه ٖىه. وؤزظث ًٖ ٖلمه، ولهظا ازخهذ ألاؾاهُض بالٗىٗىت. ومً ال ج٩ىن بال خٞغ ما٫ ٍػ

ه
ّ
جي لـ(. 0)"٢ض ج٩ىن اؾما جضزل مً ٖلُه ج٣ى٫: ؤزظث مً ًٖ الٟغؽ ُظل )مً(  وفي الىو الؿاب٤ ؤزبذ الجٍى

مٗجى الاهٟها٫ باألنالت، ولم ًجٗله مٗجى جابٗا مٟهىما مً الابخضاء ؤو الخبٌُٗ، ولم ؤظض مً هو ٖلى َظا 

، بال ؤن اإلاغاصي ظٗله مٟهىما مً مٗاهحها ألازغي جابٗا لها  (.1)اإلاٗجى لـ )مً( باألنالت ٚحٍر

 (6)جأويل الىصىص  

ً َمل٨ت مخم٨ىت لؤلنىلي. ولِـ ٧ل هو ًخِؿغ اؾخيباٍ بن اؾخيباٍ الخ٨م َى زمغة الىٓغ الصخُذ الىاشخئ ٖ

ؤخ٩امه؛ إلاا في صاللخه ٖلى الخ٨م مً جٟاوث، ٞمً الىهىم ٢ُعي الضاللت، ومجها الٓجي، والٓجي ٢ض ٩ًىن 

ه في ُٚاباث 
َ
ل٤ الىاْغ ٣ٖل ْاَغا، و٢ض ٩ًىن ماوال. ولىال ٢ىاٖض الاؾخيباٍ وما بىِذ ٖلُه مً ٢ىاٖض اللٛت؛ أَل

َٕ الهىي والخ٣ّى٫َ ٖلى الكإع ما لم  ألالٟاّ، وال مؿدىض له مً الكٕغ ؤو اللٛت، ٩ٞاهذ ٖا٢بخه هٍٓغ ال٣انغ اجبا

ل الصخُذ: "مىا٣ٞخه .  ،ؤو ٖٝغ الاؾخٗما٫ ،لىي٘ اللٛت ًجز٫ به ؾلُاها. وقٍغ الخإٍو ؤو ٖاصة ناخب الكٕغ

ل زغط ًٖ َظٍ الشالزت ٞباَل جي في الب (.3)"و٧ل جإٍو الث، و٦غع في مؿاثله يابُا و٢ض ٣ٖض الجٍى ان بابا للخإٍو َر

ى ؤهه "ال دٝغ ال٩لم ًٖ مىايٗه، َو ُُ ٟخذ ٖلى مهغاُٖه، ٞ ًُ ا واظَب الاؾخصخاب؛ ختى ال  ل  لٍٛى ٣ًبل الخإٍو

"ؤن مً خمل ٦الم الكإع ٖلى وظه ع٦ُ٪ مً ٚحر يغوعة ، و(4)الكإع ٖلى الغ٦ُ٪ مً ال٨الم" الظي ًدمل ٦المَ 

                                                           
أو « ويزيدون»: "قال ابن عباس: معناه ٛٗ/ ٗ، قال البنوي يف تفسَته ٕٚ/ ٔ. وانظر الفراء، معاين القرآن ٖٗٔ/ ٗالزجاج، معاين القرآن وإعرابو،     ٔ

 ٔتعٌت الواو كقولو: عارا أو نارا".. وقال أيضا: "واألكثرون على أن معناه ويزيدون".
 ٖ٘ٔالنحويُت ذلا إال ىاا ادلعٌت، أما غَته من ادلعاين فعلى سبيل التضمُت. انظر ادلرادي، اجلٌت الداين ودل يثبت كثَت من     ٕ
 ٖٕٗ - ٜٛٔانظر ابن ىشام، منٍت اللبيب     ٖ
 ٖٜٔ، ٜٔٔ/ ٔالربىان      ٗ
ذا قلت: أكلت من الرغيف، إمنا أوقعت األكل على أول قال ادلرادي: "أال ترى أن التبعيض من أشهر معانيها، وىو راجع إذل ابتداء الناية. فإنك إ    ٘

 ٖٙٔ، ٖ٘ٔأجزائو، فانفصل، فمآل الكالم إذل ابتداء الناية" 
 يقصد ابلتأويل ىنا: تفسَت الكالم، أو: صرفو عن معناه الظاىر الراجح.    ٙ
 ٔٔٗ/ ٔغو الفصحاء وأىل اللسان". قواطع األدلة ، وقال ابن السمعاين: "وإمنا يقبل التأويل إذا سو ٗٗ/ ٘الزركشي، البحر احمليط،     ٚ
 ٘ٗ٘/ ٔالربىان     ٛ
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ؤو بلى اعجُاص الغ٦ُ٪  ،ظٍغ طل٪ بلى وؿبت الكإع بلى الجهل بازخُاع ٞهُذ ال٨الم ،م٣ًُتوال ٢اُٞت  ،٣٣هدم

 (. 0)و٦ال الىظهحن باَل" ،مً ٚحر ٚغى

ل ٢ىله حٗالى:  ْم ومً ههىم الكٕغ التي حٗغى لها بمام الخغمحن بالخىظُه والخإٍو
ُ
٨ ًَ ِض ًْ

َ
ْم َوؤ

ُ
٨ ََ ىا ُوُظى

ُ
ِؿل

ْ
اٚ
َ
ٞ﴿

٤ِ َواْمَس  ِٞ َغا
َ ْ
ى اإلا

َ
ْعُظلِ ِبل

َ
ْم َوؤ

ُ
َبْحِن ُخىا ِبُغُءوِؾ٨ ْٗ

َ
٨
ْ
ى ال

َ
ْم ِبل

ُ
بجغ ٧لمت )وؤعظِل٨م( وهي ٢غاءة ابً ٦شحر وؤبي ( 2)اإلااثضة  ﴾٨

جي خمل َظٍ ال٣غاءة ٖلى الجغ بالجىاع؛ إلاا ُٞه مً "الخغوط(0)ٖمغو وخمؼة ٌ الجٍى غاب  . ٣ٞض ٞع ًٖ هٓم ؤلٖا

  وبًشاع جغ٥ ألانى٫ إلجبإ لٍٟٓت  ،بال٩لُت
ً
ظا اعجُاص ألاعصؤ مً ٚحر يغوعة ،في الخغ٦ت لٟٓت وَخْمُل آلاًت  .(2)"َو

ٖلى الجغ بالجىاع َى ٢ى٫ ؤبي ٖبُضة وألازٟل، وعًٞه ٦شحر مً اإلاٗغبحن، و٢الىا: ال ٩ًىن في ٦خاب هللا، وال 

ى ٚلِ ُٖٓم ؿل وعؤي بمام الخغمحن ؤن الٗغب حؿخٗمل اإلاسر بمٗجى الٛ(. 0)ًجىػ ؤن ًدمل ٖلُه ال٣غآن، َو

 ٟٞي ٧ل مجهما بمؿاؽ الًٗى باإلااء، و٢ا٫: "
ٌ
٪ ٞةطا ظغي في ال٨الم ٠ُٖ لم  ؛اإلاٗىُان َب وج٣اعَ  ،م٣خًاٍ الدكٍغ

 ِٔ   ًبٗض بجبإ اللٟ
َ
 (.1")اللٟٔ

ض ألاههاعي ؤن مً مٗاوي اإلاسر ٖىض  ً، وه٣لىا ًٖ ؤبي ٍػ جي َى ٢ى٫ ظمهىع اإلاٗغبحن واإلاٟؿٍغ وما ازخاٍع الجٍى

ما ه٣له ابً ألاهباعي ٖىه. و٢ض بُيذ الؿىت ؤن اإلاغاص باإلاسر َىا َى الٛؿل، ٦ما ٣ًى٫ الٗغب: ز٠ُٟ الٛؿل، ٦

غي  بال ؤهه ًجب الخيبه بلى ؤن الجغ ٖلى الجىاع صخُذ ظاثؼ ٖىض الجمهىع في باب الىٗذ. بسالٝ باب (. 2)ألاَػ

ومما (. 3)غآن مجٍز ٖىهخٝغ ال٠ُٗ ٞانل ًمى٘ الجىاع، ٞالخمل ٖلُه َىا مً ع٦ُ٪ ال٨الم، وال٣ ال٠ُٗ؛ ألن

الث ما طَب بلُه الخىُٟت مً ظىاػ بَٗام مؿ٨حن واخض ؾخحن ًىما في ال٨ٟاعة، في  ؤبُله بمام الخغمحن مً الخإٍو

ٗاُم ؾّخحَن مؿ٨ًُىا﴿٢ىله حٗالى: 
ْ
(؛ ٞاإلاٗجى ٖىضَم: بَٗاُم َٗاِم ؾخحن مؿ٨ُىا. ٣ٞضعوا 0)املجاصلت  ﴾ِٞةَ

ا، وظٗلىا مًاٞا. ٞإؾ٣ِ الٗضص عؤًؾا و٢ض و٢  .اإلاٗضوم مظ٧ىعا واإلاظ٧ىع ٖضما، م٘ بم٩ان ٢هضٍ٘ له البُان ههًّ

ى مخٍٗض بلى مٟٗىلحن ال ًيخٓم  ٗام مً ؤَٗم، َو ل الؿاب٤؛ بط بن ؤلَا جي ٖلى اللٛت في ه٣ًه الخإٍو واٖخمض الجٍى

ى باب ًجىػ ُٞه الا٢خهاع ٖلى اإلاٟٗى٫ ألاو٫ صون ط٦غ اإلاٟٗى٫  الشاوي؛ لضاللت الٟٗل مجهما اإلابخضؤ والخبر، َو

ل الخىُٟت ه٩ىن ٢ض اؾخيبُىا مً  ٖلُه. و٢ض وا٤ٞ َظا الخ٣ضًغ هو آلاًت ٖلى الٗضص ؾّخحن. وباإلاىا٣ٞت ٖلى جإٍو

اث ؤصخاب ؤبي خىُٟت" جي ٦المه بجملت "ومً ٞاؾض جهٞغ  (،4)الىو مٗجى ٨ًّغ ٖلُه بالبُالن؛ لظا نضع الجٍى

 ٟٗىلحن؛ ٞمجها ما ًيخٓم مجهما اإلابخضؤ والخبر ومجها مشل ما ج٣ضم.زم قٕغ في بُان ؤهىإ حٗضي الٟٗل بلى م

 الففل الثاوي: الّمىم ومخففاجه.

بن مباخض الٗام والخام جخجلى ُٞه آزاع ال٨ٟغ ألانىلي واؾخ٣الله بخٟهُالث ؤقاع بلى مجملها الىداة، 

جخ٩امل بدىر ألانىلُحن َىا م٘ باإلياٞت بلى مباخض اإلاُل٤ واإلا٣ُض وما ج٣ضم مً صالالث خغوٝ اإلاٗاوي. و 

ومً مباخض َظا الٟهل: الى٨غة في ؾُا١ الىٟي.. . الىداة في ؤؾالُب الاؾخصىاء والكٍغ والخى٨حر والجمٕى ... بلخ

                                                           
 ٙٗ٘، ٘ٗ٘/ ٔ، وقال ٜٗ٘/ ٔادلرجع السابق      ٔ
 ٕٗ٘/ ٕانظر ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر      ٕ
 ٘ٗ٘/ ٔالربىان      ٖ
 ٜٕ٘/ ٔ، النحاس، إعراب القرآن، ٕٕٓ/ ٔقرآن ، مكي بن أيب طالب، مشكل إعراب الٖ٘ٔ/ ٕانظر: الزجاج، معاين القرآن      ٗ
 . أو "اي ليت بعلك ..." ادلرزوقئٜٕ/ ٔرواية البيت "اي ليت زوجك قد غدا ..." ادلربد، الكامل البيت لعبد هللا بن الزبعرى، و     ٘
  ٖٕ/ ٕ، البنوي، معادل التنزيل ٔٔٙ/ ٔ، الزسلشري، الكشاف ٕٖٙ/ٔانظر: األزىري، معاين القراءات     ٙ
 ٖٙ٘/ ٕمهع اذلوامع انظر السيوطي،     ٚ
 ٘٘٘/ ٔالربىان للجويٍت     ٛ
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؟ ؤو ؤجها ْاَغة في الٗمىم  ل ج٩ىن هها في الٗمىم ال جدخمل ٚحٍر ٞهي صالت ٖلى الٗمىم ٖىض ألانىلُحن، َو

؟ حن وال٣غافي مً ألانىلُحن بلى ؤن الى٨غة ال حٗم بال بطا ا٢ترهذ بـ )ِمً(طَب اإلابرص م مدخملت لٛحٍر  (.0)ً الىدٍى

ه والجمهىع؛ ٞةن الصخُذ ٖىضَم ؤن الى٨غة في ؾُا١ الىٟي جض٫ ٖلى الٗمىم  ى مسال٠ إلاا طَب بلُه ؾِبٍى َو

الخانل ٢بل صزىلها صاللت ْاَغة؛ ول٨ً بطا ا٢ترهذ بـ )مً( ٞهي هو في الٗمىم، ؤي ؤن )مً( ؤ٦ضث الٗمىم 

ٞةطا ٢لَذ: ما عؤًذ عظال. اخخمل ؤن ج٩ىن عؤًذ عظلحن ؤو عظاال. ٞةطا ٢لذ: ما عؤًذ مً عظٍل.  وؤٞاصث الاؾخٛغا١.

ه، ٞالخٝغ )مً( وبن ٧ان ػاثضا في اللٟٔ بال ؤهه ؤ٦ض (. 0)ٞةن الىٟي اؾخٛغ١ ظيـ الغظا٫ جي  ؾِبٍى وجاب٘ الجٍى

"ٞلِـ الخى٨حر م٘ الىٟي هها في ا٢خًاء الٗمىم ٚحر ١ ظيـ جل٪ الى٨غة، الٗمىم الؿاب٤ ٢بل وعوصٍ واؾخٛغ 

ل، ووظه جُغ١ الاخخما٫ بلُه الظي هبهىا ٖلُه. ٞةطا ٢ا٫ ال٣اثل: ما ظاءوي مً عظل لم ًخجه ُٞه ٚحر  ٢ابل للخإٍو

  (.2)الخٗمُم، ٞةن مً وبن ظغث ػاثضة ٞهي ما٦ضة للخٗمُم ٢اَٗت لالخخما٫ الظي هبهذ ٖلُه"

ه في ٦خابه ٖلى ؤن ظم٘ الؿالمت املخخىم باألل٠ والخاء "بىاء ؤ٢ل : داللت حمْ العالمت ِلى الّمىم   - هو ؾِبٍى

لى َظا اجٟا١ الىداة. وؤلاق٩ا٫ ؤن ألانىلُحن اج٣ٟىا ٖلى صاللخه ٖلى الٗمىم، ٠ُ٨ٞ ٌؿخ٣ُم (0)الٗضص" ، ٖو

جي ؤلاق٩ا٫َ، و  الجم٘ بحن صاللتي ال٣لت والٗمىم؟  الخٗاعى بحن ؤلاظماٖحن؛ وعؤي ؤن ؤلاطٖان ؤصع٥ الجٍى
َٕ و٢ى

مهاصمت ألاثمت في الهىاٖت والخغوط ًٖ عؤحهم ال الجٟا١ ألانىلُحن ٖلى ٖمىم الجم٘ ًهاصم ؤثمت الىدى، و"

وألانىلُىن  .والغظٕى في ٢ًاًا الٗغبُت بلحهم والاؾدكهاص في مك٨الث ال٨خاب والؿىت بإ٢ىالهم ،ؾبُل بلُه

وناثغون  ،مُب٣ىن ٖلى خمل ظم٘ الؿالمت بطا ججغص ًٖ ال٣غاثً املخههت ٖلى الاؾخٛغا١ ال٣اثلىن بالٗمىم

له مجزلت ظم٘ ال٨ثرة مً ؤبيُت الخ٨ؿحر (. 1)"ٞإَم م٣هىص اإلاؿإلت مداولت الجم٘ بحن مؿال٪ ألاثمت .بلى ججًز

وبظمإ ؤَل اللؿان  ،ؾخٛغا١ ٢ُٗاظم٘ ال٣لت لم ًىي٘ لال ٠ُ٨ٞ خل بمام الخغمحن ؤلاق٩ا٫؟ م٘ ب٢غاٍع بإن "

 ٍٝ ًٍ  ٖلى طل٪ ٧ا ه صاللت (. 2)ًٖ ج٩ل٠ بًًاح" مٛ جي ًغي ؤن م٣هىص ؾِبٍى ؤما خل َظا ؤلاق٩ا٫؛ ٞةن الجٍى

، ٞةطا ا٢ترن بـ )ؤ٫( ص٫ ٖلى الٗمىم، ال مً خُض نُٛت ظم٘، بل مً ا٢تراهه بـ )ؤ٫(،  الجم٘ ٖلى ال٣لت خا٫ جى٨حٍر

هللا ٞةهه ال ٣ًخطخي الاؾخٛغا١ بىيٗه وبهما ًخم ا٢خًاء الاؾخٛغا١ و٢ض ًيخٓم مً طل٪ ؤن ٧ل ظم٘ في ٖالم "

حن  (.3)"ٞلُخإمل الىاْغ َظا الؿبر ولُٗلم ؤن الجم٘ مً ٚحر ج٣ضًغ حٍٗغ٠ أل٢ل الجم٘ ،باألل٠ والالم اإلاٗٞغ

( الؽشوُت للمزهش واإلااهث  _ ًْ ظا ِمىم )َم ُت ٖلى الٗمىم؛ َو ٣ًخطخي : ظؼم بمام الخغمحن بضاللت )َمً( الكَغ

ى الصخُذ  ، َو
َ
اليؿاء: )بضلُل ٢ىله حٗالى: ﴿ومً ٌٗمل مً الهالخاث مً ط٦غ ؤو ؤهثى﴾ جىاولها اإلاظ٦َغ واإلااهض

جي ٖلى بٌٗ الخىُٟت، وؾماَم:  .ٞلىال اقخماله ٖلُه لم ًدؿً الخ٣ؿُم بٗض طل٪ (،000 واقخض ه٨حر الجٍى

                                                           
 .ٕٛٔ، القرايف، شرح تنقيح الفصول ص ٘ٗ/ٔادلربد، ادلقتضب      ٔ
 . ٖٕٖ/ ٕ، الرضي، شرح الكافية ٖٚٔ /ٖ، ابن مالك، شرح التسهيل ٖٔ/ٛ، ابن يعيش، شرح ادلفصل ٖٙٔ/ ٕسيبويو، الكتاب      ٕ
 ٜٖٖ، ٖٖٛ/ ٔىان الرب      ٖ
   .ٜٔٗ/ ٖالكتاب      ٗ
 ٕٖٚ/ ٔالربىان      ٘
 ٕٖٚ/ ٔالربىان     ٙ
 .٘ٛ/ٖ، ورفع احلاجب ٚٛ/ٕ، ابن السبكي، اإلهباج ٕٚٛالكوكب الدري  ، وانظر: اإلسنوي،ٖٖٚ/ ٔالربىان     ٚ
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ُت ال حكمل ؤلاهار، وؤجهم بىىا  ًغون –خؿب ٢ىله  -؛ ألجهم (0)"قغطمت مً ؤصخاب ؤبي خىُٟت" ( الكَغ ًْ ؤن )َم

" ًْ بض٫ صًىه ٞا٢خلٍى  .(0)ٖلى طل٪ ٖضم ٢خل اإلاغؤة اإلاغجضة، وؤجها ال جضزل في ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص: "َم

م جهٝغ بٌٗ الٗغب في )َمً( ٣ٞالىا: َمَىت للماهض، وَمىاِن للمشجى، وَمىىن  جي ؤن الخىُٟت ٢ض َٚغ ًْ الجٍى

بُاء الظًً لم ٣ٌٗلىا مً . ٦غ، ومىاِث لجم٘ اإلااهضلجم٘ اإلاظ زم َاظم مً اؾخض٫ بظل٪ وونم بإهه ٢ى٫ "ألٚا

ه في  (. 2)خ٣اث٤ اللؿان وألانى٫ قِئا" وؤن َظا مً قىاط اللٛت ولِـ مً ْاَغ ٦الم الٗغب، وبهما ط٦ٍغ ؾِبٍى

.. بلخ ختى وبن ٧ان مظ٧ىعا في الخ٩اًت باب الخ٩اًت، مدا٧اة للخُاب، ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: ظاء الغظالن. ٢لذ: مىان؟ .

ٗت و٦الم الىاؽ وؤوياٖهم  ٞلِـ مً اللٛت الٛالبت. وؤن قمى٫ )مً( للمظ٦غ واإلااهض مؿخمغ في ؤلٟاّ الكَغ

ت، ٞلى ٢ا٫ ٢اثل: َمً صزل الضاع مً ٖبُضي ٞهى خغ؛ قمل طل٪ الظ٧ىع وؤلاهار وؤ٢ى٫ م٣ٗبا ٖلى (. 0)اللٍٛى

بْ  ًَ حٍر ٦الم بمام الخغمحن: لم  ت، بل اٖخمضوا ٖلى ٢ى٫ ابً ٖباؽ ٚو  مظَبهم ٖلى َظٍ اإلاؿإلت اللٍٛى
ُ
ِن الخىُٟت

"، ٞٗلى ؤنى٫ الخىُٟت ٞةن ٞٗل الغاوي ٢ض  مً الصخابت، وابً ٖباؽ َى عاوي خضًض "مً بض٫ صًىه ٞا٢خلٍى

ُت ال حكمل ؤلاهار، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن ؤجها حٗم  مظَب الخىُٟت زهو ٖمىَم الخضًض، ولِـ ألن )مً( الكَغ

 (.1)الجمُ٘، ٣٦ى٫ الجمهىع 

جي بالكظوط في )َمً( الاؾخٟهامُت. بال بطا  ُت، وما خ٨َم ٖلُه الجٍى ألامغ الشاوي: ؤن مؿإلخىا في )َمً( الكَغ

ُت. ى اخخما٫ بُٗض لىهه في ؤو٫ اإلاؿإلت ٖلى الكَغ  ؤقغ٦هما في الخ٨م، َو

ُذ، و٢ض زلِ بمام الخغمحن بحن مىيٗحن، ألاو٫: ألامغ الشالض: خ٨مه ٖلى لٛت بٌٗ الٗغب بالكظوط؛ ٚحر صخ

بطا ابخضؤها: مىىن ؤهخم؟ مىان ؤهخما؟ ... واإلاىي٘ آلازغ: بطا خا٦ُىا في الؿاا٫: خًغ الغظا٫. ٞيؿإ٫: مىىن؟ 

ه بالبٗض، وآلازغ ٞهُذ لم ًد٨م بكظوطٍ   (.2)ٞاإلاىي٘ ألاو٫ َى الكاط وونٟه ؾِبٍى

وال٣ى٫ الجام٘ بإن مظَب الخىُٟت ٢ض ٌؿٙى وؤهه زالٝ ألاٞصر، ٣ٞا٫: "بل بن بمام الخغمحن هَٟؿه زخم بدشه 

ا مٗخبرا في جمُحز الظ٧ىع وؤلاهار ،ٞاألٞصر ٚحٍر - وبن ؾاٙ - في َظا ؤن ما ط٦غوٍ بل َى مما ه٤ُ به  ،ٞلِـ قَغ

الباب، َى َى ؤنل َظا  الاؾخصىاءؤما مسههاث الٗمىم ٞةن (. 3)"الىا٣َىن وال٣اهىن اإلاخ٤ٟ ٖلُه ما ط٦غهاٍ

ى مً ال٣غاثً اللُٟٓت لخسهُو الٗام ؿدشجى بال مً لٟٔ ٖام، َو ٌُ  ، وجدخه مؿاثل مجها:(4)مُٗاع الٗمىم، ٞال 

 .الاسخثىاء الىارد بعذ الجمل املخعاطفت -

ؤَا٫ بمام الخغمحن في َظٍ اإلاؿإلت، وزالنت ما طَب بلُه: ؤهه بطا وعص في ال٨الم ظمل مخٗاَٟت زم زخمذ 

ٞمظَب  الٗلماء ازخلٟىا: ؤٌٗىص الاؾخصىاء ٖلى الجمل اإلاخ٣ضمت ٧لها؟ ؤم ًسخو بالجملت ألازحرة؟ باؾخصىاء ٞةن

ومظَب ؤبي خىُٟت:  الكاٞعي: ٖىصٍ ٖلى الجمل اإلاخ٣ضمت ظمُٗها ما ؤم٨ً خُض ٩ًىن مؿا١ ال٨الم واخًضا.

                                                           
 ٖٓٙ/ ٔالربىان       ٔ
 ٕٕٜٙ صحيح البخاري، ابب حكم ادلرتد وادلرتدة، حديث رقم      ٕ
 ٖٓٙ/ ٔالربىان       ٖ
  ٕٖٙ، ٖٔٙ/ ٔالربىان       ٗ
  ٛ٘/ ٖالعالء البخاري احلنفي، كشف األسرار       ٘
 ٔٔٗ، ٓٔٗ/ ٕانظر سيبويو، الكتاب      ٙ
 ٕٖٙ/ ٔالربىان      ٚ
 ٖٓٛ/ ٔاجلويٍت، الربىان      ٛ
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زم لم  لظًً ًغمىن املخهىاث﴿واومً ٞغوٕ َظا الازخالٝ: ٢ىله حٗالى:  ازخهام الاؾخصىاء بالجملت ألازحرة.

م زماهحن ظ ًإجىا بإعبٗت قهضاء  ضة وال ج٣بلىا لهم قهاصة ؤبضا وؤولئ٪ َم الٟاؾ٣ىن بال الظًً جابىا﴾لٞاظلضَو

( ٞظَب الكاٞعي بلى ٖىص الاؾخصىاء بلى ظمُ٘ ما ج٣ضم ومىه ٢ىله: )وال ج٣بلىا لهم قهاصة ؤبضا( ُٞخ٣بل 0: )الىىع 

٘ ًٖ الخاثب اؾم  قهاصة الخاثب مً ال٣ظٝ. وؤبى طل٪ ؤبى خىُٟت، وزو الاؾخصىاء بالجملت ألازحرة، ٞحٞر

٣بل قهاصجه.
ُ
  الٟؿ٤ في ٢ىله: )َم الٟاؾ٣ىن(، وال ه

جي اإلاى٣ى٫ ًٖ بٌٗ ؤصخاب الكاٞعي مً ؤن الىاو وؿ٣ذ ما جضزل ٖلُه ٞخ٩ىن مكّغ٦ت ومهّحرة  وعٌٞ الجٍى

ضا ٖو (.  0)مغا، ٞهظا ا٢خطخى الاقترا٥ في الغئٍت واؾترؾا٫ الاؾخصىاءظمُ٘ ما ُٖٟذ ٧الجملت الىاخضة، ٦غؤًذ ٍػ

زم ط٦غ ؤن بٌٗ ؤصخاب الكاٞعي ؤعاص ؤن ًدخج بصخت مظَبه بدىا٢ٌ ؤصخاب ؤبي خىُٟت ألجهم ٣ًىلىن: بطا 

ؿت، بن قاء هللا( ٞةن َظا الاؾخصىاء بُضي ؤخغاع، وُصوعي ُمدبَّ ٌٗىص ٖلى ظمُ٘  (0)٢ا٫ الغظل: )وؿىحي َال٤، ٖو

بطا ازخلٟذ اإلاٗاوي وجباًيذ ظهاتها واعجبِ ٧ل مٗجى بجملت زم والغاجر ٖىض بمام الخغمحن ؤهه  ا ج٣ضم.م

ت ٞالغؤي الخ٤ الخ٨م بازخهانه بالجملت ألازحرة ٩ٞل ظملت مخٗل٣ت بمٗىاَا ...  اؾخ٣ٗبذ الجملت ألازحرة مشىٍى

ترؾا٫ ال٨الم وخؿً هٓمه والجملت ألازحرة جٟهل ال حٗل٤ لها بما بٗضَا والىاو لِؿذ لخُٛحر اإلاٗجى وبهما هي الؾ

وؤعي ؤن ازخُاٍع لم ًسغط ًٖ مظَب الكاٞعي؛ ومدل الجزإ بطا ٧ان ال٨الم  (.2)الاؾخصىاء ًٖ الجملت اإلاخ٣ضمت

 في ؾُا١ واخض وظمل مخخابٗت ٖلى ٚغى واخض.

  .عشرة إال حسعت اسخثىاء الكثير: له علي   جىاز  -

، ٞل ما واخضاؤ٦ثر ال٣ٟهاء ٖلى ظىاٍػ ى  (.0)ى ٢ا٫: له ٖلّي ٖكغة بال حؿٗت. ٞةن ٖلُه صَع ٢ا٫ ابً مال٪: "َو

ى ازخُاع بمام الخغمحن، ٣ٞا٫: "(1)الصخُذ" واؾخ٣غ ال٨الم  ،بطا اؾخٛغ١ الاؾخصىاء الجمُ٘ ٧ان باَال لٛىا، َو

هٟظ  - وبن ٢ل - اء قِئا وبن ؤب٣ى الاؾخصى ،٦ما ٌؿخ٣غ ٦الم ال ٌؿخ٣ٗبه اؾخصىاء ،اإلاخ٣ضم ٖلُه في ظمُ٘ م٣خًاٍ

٢ا٫:  ". ٌٗجي ؤهىا لى ٢ُل: له ٖلّي ٖكغة بال ٖكغة؛ ٞةهه ًلؼمه الٗكغة ٧املت، ٦ال اؾخصىاء.ما ؤب٣اٍ الاؾخصىاء يوب٣

ولم ًخمؿ٪ بال  ،وط٦غ ال٣اضخي ؤن قٍغ صخت الاؾخصىاء ؤن ٩ًىن مًمىهه ؤ٢ل مً هه٠ اإلاؿدشجى ٖىه"

لٟالن ٖىضي ٖكغة بال حؿٗت وزمؿت ؤؾضاؽ  :بطا ٢ا٫ ال٣اثل :٣ٞا٫ ،شلهال ًل٤ُ بمىهبه الخٗل٤ بم باؾدبٗاٍص 

ض ناخبه ملٛؼا ؛وزمؿت خباث  . "ؾخصىاء الؾخضعا٥ ٢لُل باإلياٞت بلى اإلاظ٧ىع ؤوالٞاال  ،ٖض طل٪ مً الهؼء ٖو

ل ٖلى املخال٠ مً ٚحر ج٣ضًم بِىت،  وؤن مً زم قٕغ في الغص ٖلُه؛ بإن ٦المه ٖغي ًٖ الضلُل، ومىنٝى بالتهٍى

 
ً
 (.2)٢ا٫ ال٨الم الؿاب٤ لم ًسُئ، وٗم ألاخؿً له الازخهاع، وال به٩اع ٖلى صخت طل٪ لٛت

 حمل )إال( على )غير( والعكس. -

اإلا٣غع في ٖلم الٗغبُت ؤن ظملت الاؾخصىاء بطا ٧اهذ مىظبت جامت وظب ههب ما بٗض )بال( ٖلى الاؾخصىاء. وؤن )ٚحر( 

ٍض.جإزظ بٖغاب ما بٗض )بال(، ٞى٣ى٫: ظ ًضا، وظاء ال٣ىم ٚحَر ٍػ جي وظها آزغ ظاثؼا،  اء ال٣ىم بال ٍػ وازخاع الجٍى

                                                           
 ٖٓٛ/ ٔ. وانظر التحصيل ٜٖٔ، ٜٖٓ/ ٔالربىان     ٔ
 الاي معناه: إال أن يشاء هللا.أي: الشرط     ٕ
  ٖٔٛاإلسنوي يف الكوكب الدري و ،  ٕٜٖ/ ٔانظر الربىان     ٖ
  ٜٕٚ/ ٕ، اآلمدي، اإلحكام ٖٚ/ ٖ، الرازي، احملصول ٜٕ٘/ ٔ، النزارل، ادلستصفى ٛٙٔالشَتازي، التبصرة  انظر تفصيل ادلسألة يف    ٗ
 ٗٔٔ/ ٕفية ، وانظر الرضي، شرح الكاٖٜٕ/ ٕشرح التسهيل     ٘
 ٙٗ٘ - ٖٙ٘، وانظر االستنناء ٜٖٙ/ ٔالربىان     ٙ
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ى ٞهُذ مىُى١ به"، وخمل ٖلُه ٢ىله:  ٌض، و٢ا٫: "َو ى الىٗذ بـ )بال( في: ظاء ال٣ىُم بال ٍػ لهت آ﴿لى ٧ان ٞحهما َو

ه، ٣ٞض بىب في ٦خابه: " .(00)ألاهبُاء  بال هللا لٟؿضجا﴾ ى في طل٪ مخاب٘ لؿِبٍى باب ما ٩ًىن ُٞه بال وما بٗضٍ َو

 ًٟ حرا ون جي صخت طل٪ ب. "بمجزلت مشل ٚو لل الجٍى بٖغاَب  -وؤنها الىٗذ  –٨ٞما ؤزظث )ٚحر(  ٣ُاؽ الىٓحر،ٖو

ٞةهه ما بٗض)بال( ًجىػ ؤن ًإزظ بٖغاب )ٚحر( ٨ٞالَما ؤنل في بابه، ٞجاػ ؤن -وؤنلها الاؾخصىاء-)بال(ما بٗض

غاب ٞإنل مٗاوي )بال( الاؾخصىاء، و٢ض ًىن٠ بها وما بٗضَا، وهي ٚحر مخم٨ىت في . (0)ًخٗا٢با في اإلاٗجى وؤلٖا

الىنُٟت، ولِـ ٧ل مىي٘ جهلر ُٞه )ٚحر( جهلر ُٞه )بال(. و٦ظل٪ )ٚحر( ألانل ٞحها الىٗذ، و٢ض ٌؿدشجى بها، 

جي اإلاؿإلت مً باب خمل مٗجى الىٓ .ولِـ ٧ل مىي٘ جهلر ُٞه )بال( جهلر ُٞه )ٚحر( ً ٧ّل ٖلى ٞجٗل الجٍى حًر

ض اإلاجيء.  ًضا( ؤن الاؾخصىاء ًىٟي ًٖ ٍػ آلازغ ُٞما َى ؤنل ُٞه. والٟغ١ بحن الاؾخصىاء والىٗذ في )ظاء ال٣ىم بال ٍػ

ض( ٞاإلاٗجى: ال٣ىم الظًً  ض ؤو هُٟهَم ؤما )ظاء ال٣ىُم ٚحُر ٍػ ض، ؤي: َظٍ نٟتهم، م٘ الؿ٩ىث ًٖ مجيء ٍػ  .ٚحر ٍػ

جي؛ ٞةهه ًم٨ً ٖغى بٗض َظٍ الضعاؾت اإلاى : الخاجمت ظؼة لبٌٗ ٢ًاًا الىدى والضاللت ٖىض بمام الخغمحن الجٍى

 ؤبغػ الىخاثج التي جىنل بلحها البدض في الى٣اٍ الخالُت:

ت؛ مً خُض الخٗلُل وبُان الخ٨مت،  - جي الاظتهاصًت في ال٣ٟه وألانى٫ في ال٣ًاًا الىدٍى بغػث شخهُت الجٍى

ت ٖلى مؿاثل ال٣ٟه  وألانى٫. وؤزغ الضاللت الىدٍى

ؿمحهم ؤَل اللؿان في ؤ٦ثر مً مىي٘، ولم ًمىٗه طل٪ مً  - جي و٢اٞا ٖىض اجٟا١ ؤَل الٗغبُت َو ٧ان الجٍى

 الازخُاع مً ؤ٢ىالهم والغص ٖلى املخالٟحن.

ه، ول٨ىه ؤزُإ في الى٣ل ٖىه في بٌٗ اإلاؿاثل، و٢ض ط٦غُث بًٗها في  - جي لؿِبٍى ْهغ ظلُا حُٗٓم الجٍى

سالبدض،  هكىٝ  بً دطوٚا ص ي بلى ؤنؤؿاض العض٣ ٟو ني ًٓ ػِبٍى  (.9)ضػالت في ؤدٌاء ه٠ل الجٍى

ان ٦خابه اإلاؿخ٣ل،  - ان ؤْهغ مىه في ٦خابه الخلخُو، ولٗل ؾبب طل٪ ؤن البَر ال٨ٟغ الىدىي في ٦خابه البَر

ب وؤلاعقاص لل٣اضخي البا٢الوي.  بسالٝ "الخلخُو" اإلالخو مً ٦خاب الخ٣ٍغ

جي ٖلى باب و  -  اخض في ألانى٫، بل بهه خغم ٖلى بُان ازخُاٍع في ٧ل مؿإلت مكتر٦ت.لم ٣ًخهغ هٓغ الجٍى

 ؤهم اإلافادس واإلاشاحْ

ت، ال٣اَغة، يؤلابهاط بكغح اإلاجهاط، البً الؿب٩ .0 ٍغ  م.0540، جد٤ُ٣: ص. قٗبان بؾماُٖل، ٍ. ال٩لُاث ألاَػ

 .م0550، ألاولى، ي، ٍ. م٨خبت الخاهجي، جد٤ُ٣: مدمىص الُىاحي ، البً الصجغ يألامال .0

 م.0550، صاع ال٨خبي، ، ٍ. يالبدغ املخُِ فى ؤنى٫ ال٣ٟه، للؼع٦صخ .2

ج .0 ان، للجٍى  َـ.0011الُٗٓم الضًب، ٍ. صاع ألاههاع، ال٣اَغة، الشاهُت،  ، جد٤ُ٣ ص. ٖبضيالبَر

ذ، ألاولى  .1 ان، لؤلبُاعي، جد٤ُ٣ ٖلي بؿام، ٍ.صاع الًُاء، ال٩ٍى  م0102الخد٤ُ٣ والبُان في قغح البَر

بت،  ، جد٤ُ٣: ٖبضيبجم٘ الجىام٘، للؼع٦صخ حكي٠ُ اإلاؿام٘ .2 ـه عبُ٘، ٍ. ماؾؿت ٢َغ
َّ
 م.0555الل

جي، جد٤ُ٣ ٖبض هللا الىبالي وبكحر الٗمغي، ٍ.صاع البكاًغ بحروث. .3  الخلخُو في ؤنى٫ ال٣ٟه، الجٍى

 ٞىاجذ الغخمىث بكغح مؿلم الشبىث، البً هٓام الضًً، ٍ. صاع بخُاء الترار، بحروث.  .4

 .0554بً الؿمٗاوي، ٍ. م٨خبت هؼاع، ألاولى، ٢ىاَ٘ ألاصلت، ال  .5

ه، جد٤ُ٣: ٖبض .01  الؿالم َاعون، ٍ. صاع الجُل، بحروث، ألاولى. ال٨خاب، لؿِبٍى

                                                           
 ٕٖٛ، ٖٔٛ/ ٔالربىان     ٔ

ٕ
 ٗ٘ٔ/ ٗالبحر احمليط     




